
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

 

 

 

Estrutura genética de Chromis multilineata (Guichenot, 1853) 

(Perciformes – Pomacentridae) na costa NE do Brasil e ilhas 

oceânicas: evidências de um passado evolutivo instável 

 

 

 

 

 

Inailson Márcio Costa da Cunha 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2008 



 

 ii

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

 

 

Estrutura genética de Chromis multilineata (Guichenot, 1853) 

(Perciformes – Pomacentridae) na costa NE do Brasil e ilhas 

oceânicas: evidências de um passado evolutivo instável 

 

 

Inailson Márcio Costa da Cunha 

 
Dissertação apresentada a Pós-
Graduação em Genética e Biologia 
Molecular do Departamento de Biologia 
Celular e Genética da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como 
pré-requisito para a obtenção do título 
de Mestre em Genética e Biologia 
Molecular. 

 

Orientador: Prof. Dr. Wagner Franco Molina 

 

 

NATAL - RN 

2008 







 

 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha esposa 

Marliane, que através de sua incessante 

e contagiante busca pelos seus sonhos 

me motiva a não ficar na inércia. 



 

 v

AGRADECIMENTOS 

 
 A Deus, sobretudo, e a todos que de alguma forma contribuíram para a 

realização deste trabalho. 

 Ao Dr. Wagner Franco Molina, orientador, pela oportunidade de crescimento 

profissional e contribuição na realização deste trabalho. 

 A todos os professores e funcionários que contribuem para a realização deste 

programa de pós-graduação, em especial as professores Carlos Alfredo Galindo 

Blaha, Kátia Castanho Scortecci, Lucymara Fassarella Agnez Lima e Silvia Regina 

Batistuzzo de Medeiros pela atenção dispensada sempre que os procurei. 

 Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq; 

a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, através da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação e a Embrapa Recursos Genéticos e 

Biotecnologia/CENARGEN, por proporcionarem as condições para a viabilização 

deste trabalho. 

Aos integrantes da banca, Dr. Evandro Marsola de Morais, Dr. Carlos Alfredo 

Galindo Blaha,  e Drª. Kátia Castanho Scortecci, pelas sugestões e críticas. 

 A todos os graduandos e pós-graduandos do LGRM, com destaque a Isabelly, 

Eurico, Themis, Gideão, Washington, Clóvis, Layse e em especial a Allyson pela 

importante contribuição em algumas das análises. 

 Ao pessoal da turma, Daiane, Jefferson, Joana, Jule, Leonam e Thayse pelos 

momentos de aprendizagem que passamos juntos. 

 Aos meus pais e irmãos que torcem sempre para o meu sucesso, 

especialmente a minha mãe Nevinha pelo amor incondicional. 

 Aos colegas de trabalho no magistério e as chefias: a Diretora Consuelo 

Aquino e toda a equipe da Escola Estadual Mascarenhas Homem; as 

Coordenadoras Simoneuza, Luziara e toda a equipe do Colégio Nossa Senhora das 

Neves pelo apoio, sintam-se fazendo parte deste trabalho. 

 Ao colega José Garcia Jr. pelo apoio na coleta de material e sugestões. 

 A todos os familiares que estiveram próximos neste período e torceram pelo 

sucesso deste trabalho. 

 Ao meu sogro Manoel e minha sogra Marlene pelo apoio e orações.  

 A minha esposa pela paciência e falta de paciência quando necessário. 

 Agradeço. 



 

 vi

SUMÁRIO 

Lista de Figuras ....................................................................................................  vii 
 
Lista de Tabelas ...................................................................................................  viii 
 
RESUMO ..............................................................................................................  ix 
 
ABSTRACT ..........................................................................................................  x 
 
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................  10 
 
2. REVISÃO DA LITERATURA ...........................................................................  11 
 
    2.1. Aspectos biogeográficos do Atlântico Ocidental ...................................................  11 
 
    2.2.Considerações sobre a ictiofauna do Atlântico Ocidental ...................................  14 
 
3. OBJETIVOS .....................................................................................................  23 
 
4. MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................  24 
 
    4.1. Material .......................................................................................................  24 
 
    4.2. Métodos .......................................................................................................  24 
 
 4.2.1 Extração do DNA ...............................................................................  24 
 
 4.2.2.Quantificação do DNA ..............................................................  27 
 
 4.2.3. Amplificação da seqüência HVR-1 da região controle do mtDNA .............  27 
 
 4.2.4. Visualização dos produtos de amplificação .............................  27 
 
 4.2.5. Sequenciamento da região HVR1 ...........................................  28 
 
 4.2.6. Análise das seqüências nucleotídicas .....................................  29 
 
5. RESULTADOS .................................................................................................  31 
 
 5.1. Diversidade molecular ................................................................  31 
 
 5.2. Estrutura genética populacional..................................................  32 
 
6. DISCUSSÃO ....................................................................................................  40 
 
7. CONCLUSÕES ................................................................................................  47 
 
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................  48 
 
9. ANEXOS ..........................................................................................................  57 



 

 vii

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Análise de agrupamento mostrando as similaridades zoogeográficas 
entre as regiões do Oceano Atlântico. BER - Bermudas, BHM - Bahamas, 
CAY - Ilhas Cayman, PML - Parcel Manoel Luiz, CE - Ceará, AR - Atol das 
Rocas, FN - Arquipélago de Fernando de Noronha, ASPSP - Arquipélago 
São Pedro e São Paulo, RN - Rio Grande do Norte, PB - Paraíba, PE - 
Pernambuco, RPN - Recifes Profundos do Nordeste, BA - Bahia, ES - 
Espírito Santo, TR - Trindade, RJ - Rio de Janeiro, SP - São Paulo, SC - 
Santa Catarina, AS - Ilha de Ascensão e SH - Ilha Santa Helena (segundo 
Garcia, 2006). .................................................................................................  14 

 
Figura 2. Estrutura e organização da região controle do MtDNA (D-loop). R1 e 

R2 indicam seqüências repetitivas (VNTRs); TAS: seqüências associadas à 
extensão terminal; CSB – D, F, E: blocos de seqüências conservadas 
centrais; CSB – 1, 2, 3: blocos de seqüências conservadas; tRNA-P  e 
tRNA-F – RNAs transportadores (baseada em Cecconi et al., 1995; Faber e 
Stepien, 1998; Guo et al., 2003; Brzuzan, 2000; Chen et al., 2004).. .............  21 

 
Figura 3. Exemplar de Chromis multilineata. Foto do autor.  ...............................  25 
 
Figura 4. Pontos de coletas utilizados neste trabalho (estrelas); e o padrão de 

correntes superficiais do Atlântico Sul. Pontos de amostragem: BA – Bahia; 
RN – Rio Grande do Norte; FN – Arquipélago de Fernando de Noronha; 
ASPSP - Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Correntes superficiais: 
CB – Corrente do Brasil; SSEC – Ramo Sul da Corrente equatorial do Sul; 
CSEC - Ramo Central da Corrente equatorial do Sul; NSEC - Ramo Norte 
da Corrente equatorial do Sul; SECC – Contracorrente Equatorial Sul; CNB 
– Corrente do Norte do Brasil. Baseado em Lumpkin e Garzoli (2005). ..........  26 

 
Figura 5. Gel de eletroforese para visualização dos produtos de amplificação 

da região HVR1 de C. multilineata. .................................................................  28 
 
Figura 6. Gráfico de transições (s) e transversões (v) versus distância de TN84 

das seqüências parciais da região HVR1 de C. multilineata ...........................  33 
 
Figura 7. Relações filogenéticas (Neighbor-joinning) entre os indivíduos C. 

multilineata usando Lutjanus synagris como grupo externo. Os números 
indicam valores de bootstrap (1.000 replicações).  ..................................................  34 

 
Figura 8. Estimativa da composição populacional pela análise Bayesiana 

(STRUCTURE). Cada indivíduo é representado por uma barra vertical 
dividida em segmentos coloridos que representa a fração do indivíduo em 
pertencer ao grupo. As linhas pretas verticais separam as localidades de 
origem. Em A e B encontram-se todas as localidades amostradas com K=3 
e K=4, respectivamente; em C e D foram definidas as populações costeiras 
da Bahia e do Rio Grande do Norte e o Arquipélago de Fernando de 
Noronha com K=2 e K=3, respectivamente.  ...................................................  38 

 
Figura 9. Estruturação populacional de C. multilineata baseada nas 

seqüências parciais de HVR1 da região D-loop. Grupos populacionais: I (I’, 
I’’), II e III. BA – Bahia; RN – Rio Grande do Norte; FN – Arquipélago de 
Fernando de Noronha; ASPSP – Arquipélago de São Pedro e São Paulo.  ...  39 

 
 
 



 

 viii

 
LISTA DE TABELAS 

 
 
Tabela 1. Composição de bases nucleotídicas da seqüência parcial da região 

controle do mtDNA de C. multilineata, em cada localidade.  ...........................  31 
 
 
Tabela 2. Número de indivíduos de C. multilineata por localidade e índices de 

diversidade. N – número de indivíduos, Hn – número de haplótipos, S – 
número de sítios polimórficos, K – média de diferenças nucleotídicas e П - 
diversidade nucleotídica.  ................................................................................  32 

 
 
Tabela 3. Análises de variância molecular AMOVA entre as localidades de 

coleta com diferentes tipos de agrupamentos (A, B, C, D, E, F e G) ..............  36 
 
 
Tabela 4. Análises de variância molecular AMOVA entre o Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo e as demais localidades reunidas em uma só amostra.  ..  36 
 
 
Tabela 5. Índice de fixação FST (abaixo da diagonal) e número de migrantes 

(Nm) (acima da diagonal). . .............................................................................  37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ix

Resumo 
 
 

A fauna de peixes recifais brasileiros compreende aproximadamente 320 
espécies distribuídas ao longo da costa continental e das ilhas oceânicas. Pouco se 
conhece sobre os níveis de conectividade entre suas populações, embora tenha sido 
constante o interesse nas relações entre o continente e as ilhas oceânicas 
brasileiras, numa perspectiva biogeográfica. As ilhas oceânicas brasileiras abrigam 
um considerável número de espécies endêmicas, as quais são localmente 
abundantes, e repartem uma considerável porção de sua fauna de peixes recifais 
com o Atlântico Ocidental. Entre as famílias de peixes recifais mais ricas em 
espécies estão os pomacentrídeos. O presente trabalho analisou, através de 
análises de seqüências da região controle do DNA mitocondrial (D-loop), os padrões 
genético-populacionais de C. multilineata em diferentes áreas do litoral NE do Brasil, 
envolvendo tanto ilhas oceânicas (Fernando de Noronha e Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo) como plataforma continental (RN e BA). Para isso, foram 
utilizadas seqüências nucleotídicas parciais da região HVR1 do MtDNA (312pb). A 
estrutura populacional e os parâmetros para as estimativas da variabilidade 
genética, variância molecular (AMOVA), estimativa do índice de fixação (FST) e 
número de migrantes foram determinados. As relações filogenéticas entre as 
populações foram estimadas utilizando-se o método de neighbour-joining (NJ). A 
análise de agrupamento Bayesiano foi utilizada para a verificação de estruturação 
populacional, segundo a freqüência haplotípica de cada indivíduo. A variabilidade 
genética das populações de C. multilineata se mostrou extremamente elevada. As 
populações amostradas revelam moderada estruturação genética, com maior grau 
de divergência genética sendo observado para a amostra do Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo. Em menor escala geográfica, a amostra do Rio Grande do Norte 
e do Arquipélago de Fernando de Noronha não apresentam diferenciação genética. 
Três grupos populacionais moderadamente diferenciados foram identificados: um 
grupo populacional (I), formado pelo Rio Grande do Norte (I’) e o Arquipélago de 
Fernando de Noronha (I’’); e outros dois grupos distintos formados pela população 
insular do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (II) e pela Bahia (III). Os padrões 
genéticos encontrados sugerem que a espécie sofreu uma radiação relativamente 
recente favorecendo a ausência de haplótipos compartilhados. C. multilineata parece 
constituir uma população relativamente homogênea ao longo costa do Atlântico 
Ocidental com indícios de uma moderada estruturação genético-populacional em 
relação ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Estes dados subsidiam a 
importância das correntes marinhas na dispersão de larvas e na similaridade 
interpopulacional desta espécie. 
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Abstract 
 

 
The fauna of Brazilian reef fishes comprises approximately 320 species 

distributed along the coast of the mainland and islands ocean. Little is known about 
the levels of connectivity between their populations, but has been given the interest 
in the relations between the offshore and the islands of the Brazil, in a 
biogeographical perspective. The oceanic islands Brazilian hosting a considerable 
number of endemic species, which are locally abundant, and divide a substantial 
portion of its reef fish fauna with the Western Atlantic. Among the richest families of 
reef fish in species are Pomacentridae. This study analyzed through analysis of 
sequences of the mitochondrial DNA control region (D-loop), the standards-breeding 
population of C. Multilineata in different areas of the NE coast of Brazil, involving both 
oceanic islands (Fernando de Noronha Archipelago and of St. Peter and St. Paul) 
and continental shelf (RN and BA). To this aim, partial sequences were used in the 
region HVR1 of mtDNA (312pb). The population structure and parameters for the 
estimates of genetic variability, molecular variance (AMOVA), estimation of the index 
for fixing (FST) and number of migrants were determined. The phylogenetic 
relationships between the populations were estimated using neighbor-joining (NJ) 
method. A group of Bayesian analysis was used to verify population structure, 
according to haplotype frequency of each individual. The genetic variability of 
populations was extremely high. The populations sampled show moderate genetic 
structure, with a higher degree of genetic divergence being observed for the sample 
of the Archipelago of St. Peter and St. Paul. At smaller geographical scale, the 
sample of Rio Grande do Norte and the Archipelago of Fernando de Noronha do not 
have genetic differentiation. Three moderately differentiated population groups were 
identified: a population group (I), formed by the Rio Grande do Norte (I') and the 
archipelago of Fernando de Noronha (I''), and two other different groups formed by 
the island population of the archipelago of Saint Peter and St. Paul (II) and Bahia 
(III). The genetic patterns found suggest that the species has suffered a relatively 
recent radiation favoring the absence of shared haplotypes. C. multilineata seems to 
constitute a relatively homogenous population along the West Atlantic coast, with 
evidence of a moderate population genetic structure in relation to the Archipelago of 
St. Peter and St. Paul. These data supports the importance of the dispersal larvae by 
marine current and the interpopulation similarity this species. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os recifes de corais estão distribuídos de forma descontínua por cerca 

de 3.000 km ao longo da costa do Nordeste. Além de possuir uma plataforma 

continental peculiar, a costa Nordestina encontra-se sob forte influência das 

correntes de águas superficiais provenientes do complexo sistema de 

circulação do giro equatorial Atlântico, que juntos influenciam no padrão de 

distribuição da ictiofauna. Dentro deste quadro, estão inseridas as ilhas 

oceânicas do Arquipélago de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas e o 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo.  

O arquipélago de São Pedro e São Paulo é o menor arquipélago 

oceânico em território brasileiro isolado por cerca de 1.010 km da costa do Rio 

Grande do Norte, favorecendo a existência de endemismo e aparente 

endogamia em algumas espécies de peixes, indicada por modificações no 

padrão de cores. 

Apenas no final da década de 90, o aumento da exploração e coleta de 

espécimes que habitam o Atlântico Sul resultou em informações mais sólidas 

sobre a distribuição geográfica de sua fauna íctia. Porém, os diferentes 

aspectos ligados à dispersão, migração, variabilidade genética, especiação e 

evolução de grupos, com populações distribuídas ao longo da costa ou em 

ilhas oceânicas, tem sido pouco quantificados nesta região. Um volume 

considerável de trabalhos nessa linha tem se concentrado no Atlântico Oriental, 

no Mediterrâneo e no Indo-Pacífico. 

A interação das características biológicas da espécie com contingências 

históricas e correntes oceânicas reinantes revelam quadros complexos e 

dinâmicos que podem ser melhor compreendidos acessando o perfil genético 

da população. Neste sentido, os pomacentrídeos, que representam um grupo 

característico de peixes recifais, podem vir a ser um modelo apropriado para se 

compreender os fatores que regem a distribuição espacial da diversidade 

genética no Atlântico Sul na fauna de peixes recifais da costa brasileira. Neste 

grupo, a espécie Chromis multilineata encontra-se bem distribuída 

geograficamente podendo ser encontrada em toda a costa Norte e Sul do 

Atlântico Ocidental. Ocupa a coluna d’água sobre regiões de afloramento de 
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rochas e corais, em profundidades que variam de 1,5 a 40m. O 

desenvolvimento larval de C. multilineata possui características típicas dos 

Pomacentrídeos, o desenvolvimento é direto, em torno de 33 dias, o que 

representa um período relativo longo na fase larval planctônica, podendo 

resultar em uma considerável capacidade dispersiva, além de possibilitar um 

significatível nível de fluxo gênico. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Aspectos biogeográficos do Atlântico Ocidental 

 

O Brasil possui uma extensa área costeira que se estende pela região 

tropical e subtropical. Esta área está sujeita a fenômenos regionais que 

definem condições climatológicas e oceanográficas locais, capazes de 

determinar traços distintivos de sua biodiversidade. Na porção tropical são 

encontrados recifes de corais distribuídos do Maranhão até o sul da Bahia 

(Amaral e Jablonski, 2005). 

A plataforma continental brasileira (2ºS-8ºS) é caracterizada por 

pequena variação da temperatura e com grandes variações de salinidade, 

principalmente próximo a desembocadura de grandes rios, como a foz do rio 

Amazonas. Apresenta uma extensão de cerca de 6.400 Km de largura que 

varia de um mínimo de 10 Km ao largo da Bahia a um máximo de 300 Km na 

região amazônica, onde predominam águas oligotróficas. A costa NE do Brasil 

consiste de uma grande região oligotrófica, com baixa densidade de 

fitoplâncton e produtividade primária sob influência da circulação superficial do 

giro do Atlântico Tropical, incluindo os ramos norte e sul da Corrente Sul 

Equatorial (CSE) que flui no sentido oeste à costa brasileira onde se bifurca 

entre 12° e 14°S (costa baiana), formando a Corrente Norte do Brasil (CNB) 

para o norte e a CB para o Sul (Castro e Miranda, 1998; Lumpkin & Garzoli, 

2005). 

Na costa Nordeste do Brasil as ilhas oceânicas possuem um 

posicionamento geográfico seqüencial, de leste para oeste, na seguinte ordem: 
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o Arquipélago de São Pedro e São Paulo o Arquipélago de Fernando de 

Noronha e o Atol das Rocas (Lubbock e Edwards, 1981). 

O Arquipélago de Fernando de Noronha situa-se no Atlântico Sul 

equatorial a 3º 51’ S e 32º 25’ W, a 350 km da cidade de Natal no Rio Grande 

do Norte, com pouco mais de 18,4Km2 e até 100m de profundidade na 

plataforma encontra-se apoiado no assoalho oceânico a 4.000m. Níveis 

marinhos antigos são presumíveis ou reconhecíveis na ilha. O mais alto 

localiza-se a cerca de 30m acima do nível atual do mar. Dois episódios 

vulcânicos foram datados, sendo o mais antigo ocorrido no Mioceno superior. 

Processos erosivos ocorreram durante o Pleistoceno com oscilações do nível 

do mar chegando a 6m abaixo do nível atual (Almeida, 2005). 

O arquipélago de São Pedro e São Paulo é o menor arquipélago 

oceânico em território brasileiro a cerca de 1.010 km da costa do Rio Grande 

do Norte. Representa o único conjunto de ilhas oceânicas do Brasil no 

hemisfério Norte (00º 55’ 02’’N e 29º 20’ 42’’W). O arquipélago tem despertado 

especial interesse na comunidade científica dada as suas características 

biológicas e geológicas, apesar da grande incerteza sobre sua idade: 100-35 

Ma (Campos et al., 2005). 

Com base nos padrões de distribuição de peixes e moluscos costeiros 

alguns autores dividiram os oceanos em províncias biogeográficas. A exemplo 

disso, a região biogeográfica do Atlântico Ocidental Tropical foi dividida por 

Briggs (1974) em três províncias, definidas como áreas de composição 

faunística dissimilar e com excepcional concentração de espécies endêmicas: 

Província das Índias Ocidentais, Província do Caribe e Província Brasileira. 

Segundo Floeter et al. (2001) a ictiofauna recifal do Atlântico Ocidental 

caracteriza cinco regiões distintas: (1) O Sul e os recifes da costa Sul Oriental 

(das Ilhas de Guarapari a Santa Catarina, os recifes mais ao sul do Brasil), (2) 

a costa Nordestina (que se estende dos recifes do parcel Manuel Luis ao 

Arquipélago de Abrolhos), (3) as Ilhas de Trindade, (4) Fernando de Noronha e 

o Atol das Rocas, e (5) o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Dentre 

diversos fatores, os que podem estar extremamente correlacionados com a 

diversidade e a composição da fauna recifal destes lugares incluem a 

temperatura oceânica, a riqueza de corais, a distância dos continentes, a 

produção primária e o tamanho dos recifes. 
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Com base em fatores ecológicos e biológicos da ictiofauna de recifes do 

caribe e do Atlântico Sul, podem ser caracterizadas duas grandes regiões: (1) a 

margem Atlântica Continental Ocidental e Bermudas, dividida em (A) Atlântico 

Norte Ocidental, e (B) a costa brasileira; e (2) as ilhas oceânicas Atlânticas do 

Sul, também dividida em (A) ilhas brasileiras costeiras e (B) Ascensão e Santa 

Helena. Assim, a distribuição geográfica das espécies marinhas litorâneas 

sugere a existência de somente duas províncias zoogeográficas Atlânticas 

Ocidentais. A província Brasileira, incluindo as localidades costeiras do Atol das 

Rocas, Fernando de Noronha, Trindade e o arquipélago de São Pedro e São 

Paulo e a província das Índias Ocidentais que inclui as Bermudas. Ascensão e 

Santa Helena formariam uma província do Atlântico Central distinta (Floeter e 

Gasparini, 2000). 

Do mesmo modo, a similaridade entre a ictiofauna recifal da costa 

brasileira e das ilhas do Atlântico apresenta duas grandes regiões: uma 

chamada de Atlântico Oriental, representando as ilhas de Ascensão e Santa 

Helena e a outra de Atlântico Ocidental, representando a região caribenha e a 

costa e ilhas brasileiras. Na Província Brasileira, a ilha de Trindade se separa 

do agrupamento formado pelo Arquipélago de Fernando de Noronha, pelo Atol 

das Rocas e pelas localidades da costa brasileira. Este agrupamento está 

dividido em dois subgrupos, um formado pelas localidades da região chamada 

de Região Norte e da Cadeia de Noronha, e o outro composto pelas 

localidades das regiões do Brasil chamadas de costa nordeste, central, sudeste 

e sul. A Cadeia de Noronha está formada pelo Arquipélago de Fernando de 

Noronha e pelo Atol das Rocas. A costa nordeste foi composta pelos Estados 

do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. E, por fim, a costa 

central, sudeste e sul está composta pelos Estados da Bahia, do Espírito 

Santo, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina (Garcia Jr., 2006) 

(Figura 1). 
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Figura 1. Análise de agrupamento mostrando as similaridades zoogeográficas 
regiões do Oceano Atlântico. BER - Bermuda, BHM - Bahamas, CAY - Ilhas 
Cayman, PML - Parcel Manoel Luiz, CE - Ceará, AR - Atol das Rocas, FN - 
Arquipélago de Fernando de Noronha, SPSP - Arquipélago São Pedro e São Paulo, 
RN - Rio Grande do Norte, PB - Paraíba, PE - Pernambuco, RPN - Recifes 
Profundos do Nordeste, BA - Bahia, ES - Espírito Santo, TR - Trindade, RJ - Rio de 
Janeiro, SP - São Paulo, SC - Santa Catarina, AS - Ilha de Ascensão, e SH - Ilha 
Santa Helena (segundo Garcia Jr., 2006). 

 

 

2.2. Considerações sobre a ictiofauna do Atlântico Ocidental 

 

A fauna de peixes recifais brasileiros compreende aproximadamente 320 

espécies e sobre ela tem sido constante o interesse nas relações entre as ilhas 

oceânicas numa perspectiva biogeográfica. (Floeter e Gasparini, 2000). Além 

disso, um considerável número de espécies endêmicas, as quais são 

localmente abundantes, tem sido encontrado nas ilhas do Atol das Rocas, 

Fernando de Noronha, Trindade e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

Estas ilhas repartem uma considerável porção de sua ictiofauna recifal com a 

costa do Brasil. Surpreendentemente, estas regiões não apresentam espécies 

pertencentes à fauna Atlântica Oriental, até mesmo o Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo possui fauna mais similar às ilhas próximas à costa do 

Brasil do que as ilhas de Ascensão e Santa Helena, como poderia ser 

esperado (Floeter e Gasparini, 2000). 

Província do 
Atlântico Norte BER 

BHM 
CAY 
PML 
CE 
RPN 
AR 
FN 
RN 
PB 
PE 
BA 
ES 
RJ 
SP 
SC 
TR 
SPSP 
AS 
SH 

Atlântico 
Ocidental 

Atlântico 
Oriental 

 
Costa Central 
Sudeste e Sul 

Costa 
Nordeste

Cadeia de Noronha 

Região 
Norte 

0.27 0.45 0.64 0.82 1.00 

Coeficiente de Sorensen 
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A maior parte das espécies endêmicas da Província Brasileira, como 

também metade das espécies das ilhas oceânicas tropicais são demersais. 

Nestas regiões, de modo geral, as espécies demersais permanecem períodos 

variáveis de tempo no plâncton com conseqüências sobre seu potencial 

dispersivo. Aliado a isso o nível de endemismo e a proporção de espécies 

demersais das ilhas oceânicas do Atlântico Sul variam de acordo com o 

isolamento geográfico (Floeter e Gasparini, 2000). Das 37 espécies de peixes 

recifais que possuem registros de ocorrência compartilhados no Atol das 

Rocas, no Arquipélago de Fernando de Noronha e na Província Brasileira, 

apenas 21 ocorrem no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, o que enfatiza 

certo grau de isolamento (Garcia, 2006). 

Entre os peixes recifais, a maioria possui um ciclo de vida bipartido, com 

os primeiros estágios de vida pelágicos e a vida adulta ligada aos recifes. A 

dispersão (movimento de saída de indivíduos do local de início de vida para 

ocupar outro ambiente) é uma das mais importantes características envolvidas 

na persistência e evolução das espécies. Diferentes espécies em diferentes 

ambientes podem ser estruturadas dentro de um relativo fluxo de indivíduos, 

dependendo da habilidade da espécie, das características físicas do ambiente 

e da escala espacial e temporal na qual a questão foi formulada (Mora e Sale, 

2002).  

Um curto período larval planctônico sugere uma dispersão mais restrita, 

o que poderia explicar o endemismo de algumas espécies como Stegastes 

rocasensis, no Atol das Rocas e Fernando de Noronha e S. sanctipauli, no 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Floeter e Gasparini, 2000). Um total de 

74% dos peixes recifais endêmicos brasileiros constituídos por espécies de 

pequeno porte com desova bentônica. Nas ilhas oceânicas, entretanto, os 

peixes de desova pelágica, proporcionalmente, estão em maior número de 

espécies do que na costa. Diante disso, o comportamento e a duração na fase 

planctônica parecem ser sempre decisivos na habilidade de dispersão das 

espécies marinhas (Joyeux et al., 2001). 

Na costa do Brasil, os diferentes aspectos ligados à dispersão, 

migração, variabilidade genética, especiação e evolução de grupos, com 

populações distribuídas ao longo da costa ou em ilhas oceânicas, tem sido 

pouco quantificados (Molina, 2000; Dias jr. et al., 2007). Até recentemente, os 
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estudos sobre a biologia e distribuição de espécies no Atlântico Sul 

apresentavam-se pouco informativos; apenas no final da década de 90, um 

aumento da exploração e coleta de espécimes resultou na divulgação de novas 

informações sobre a distribuição geográfica de algumas espécies (Joyeux et 

al., 2001).  

Nas águas brasileiras o único grupo com características pelágicas nesta 

família são os Chrominae. Espécies pelágicas têm reconhecidamente um maior 

potencial dispersivo que espécies ligadas ao substrato, contudo isto ainda não 

está inteiramente esclarecido, sobretudo em Pomacentridae. 

Frequentes em ambientes recifais, os pomacentrídeos pertencem a uma 

das quatro famílias com maior abundância nos recifes tropicais e subtropicais, 

sendo incluído entre as dez famílias mais ricas em espécie no mundo. Esta 

família é composta por cerca de 350 espécies, distribuídas em 28 gêneros. A 

maioria das espécies ocorre em águas costeiras e ilhas oceânicas associadas 

a substratos rochosos ou de corais, normalmente em baixas profundidades, 

representando, com freqüência, o grupo dominante em número e diversidade 

na maioria dos ambientes coralinos (Menezes e Figueiredo, 1985; Carpenter, 

2002). Exibem uma incomum e ampla extensão do período larval (de 2 a 16 

dias para eclosão do ovo; de 0 a 35 dias como larva pelágica). Quatro gêneros 

de Pomacentridae são citados no Brasil: Stegastes, Chromis, Microspathodon e 

Abudefduf. O gênero Chromis possui cerca de 75 espécies distribuídas por 

todo o mundo (Allen, 1991; Menezes e Figueiredo, 1985; Quenouille et al., 

2004; Vaske Jr., 2005). 

C. multilineata está freqüentemente relacionado a ambientes rochosos e 

coralinos na costa do Brasil e ilhas oceânicas do Atlântico Ocidental 

destacando-se pela dominância dentro do grupo das espécies holoplanctônicas 

pelágicas. É freqüentemente encontrada na coluna d’água sobre regiões de 

afloramento de rochas e corais, em profundidades de 1,5 a 40m (Lubbock, 

1980; Rosa e Moura, 1996; Floeter e Gasparini, 2000; Feitosa et al., 2003; 

Ferreira et al., 2004). 

Está distribuída no Atlântico Ocidental desde o norte da Flórida até o sul 

Brasil. Os principais caracteres diagnósticos para essa espécie são: corpo 

relativamente alongado, um pouco comprimido lateralmente; boca pequena e 

protusível, formando um distinto tubo quando entendida; dentes cônicos e 
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pequenos, de 2 a 8 séries; nadadeira dorsal com 3 espinhos e 12 raios; 

nadadeira anal com dois espinhos e 9 ou 10 raios; nadadeira caudal 

profundamente forquilhada com pontas longas; de coloração marrom 

esverdeada no dorso e nos lados com ventre branco ou prateado; margens das 

nadadeiras dorsal e anal, como também a porção central das pontas da 

nadadeira caudal, amarelo claro; margens da nadadeira dorsal escuras; e 

frequentemente uma mancha amarela brilhante imediatamente depois do 

ultimo raio da nadadeira dorsal; podem atingir até 20 cm de comprimento total 

(Carpenter, 2002). Quanto ao desenvolvimento larval, C. multilineata possui 

características típicas dos Pomacentrídeos: desenvolvimento direto, em torno 

de 33 dias (Murphy et al., 2007; Thresher e Brothers, 1989).  

Alguns padrões de coloração anômalos têm sido observados no 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Desde a expedição realizada por 

Lubbock e Edwards (1981), foram identificados alguns indivíduos semi-albinos 

da espécie C. multilineata e diferentes formas de coloração em Holocanthus 

ciliaris. Esta condição (semi-albinismo) foi então explicada como conseqüência 

de seleção numa população pequena com certo grau de isolamento (Feitosa et 

al., 2003). Diante disso, é provável que uma pequena população do 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo estabelecida no passado, tenha 

vivenciado de modo diferenciado os eventos evolutivos que ocorreram nas 

últimas glaciações, e que a distância em relação ao continente tenha sido 

suficiente para consolidar uma subdivisão populacional.  

Os peixes marinhos tendem a apresentar baixos níveis de diferenciação 

entre populações, que são atribuídos a um alto potencial de dispersão durante 

a fase larval planctônica, combinada com a ausência de barreiras físicas entre 

as bacias oceânicas. Por outro lado, nas populações de peixes continentais a 

presença de forte subdivisão populacional e barreiras físicas correspondentes 

podem contribuir para a retenção de linhagens divergentes (Grant e Bowen, 

1998). 

Os peixes recifais tendem a apresentar uma vida sedentária como 

adultos e terem mais mobilidade de forma passiva ou mesmo ativa nas fases 

de ovo, larva ou juvenis. Longos períodos de estágio larval poderiam resultar 

numa alta capacidade dispersiva a qual poderiam estar associado com altos 

níveis de fluxo gênico (Bernardi et al., 2001). 
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O fluxo gênico exerce importante influência na caracterização da 

estrutura populacional de uma espécie, pois determina até que ponto cada 

população local pode ser considerada uma unidade evolutiva independente 

(Slatkin, 1993). Segundo Avise (1994), o fluxo gênico e a estrutura genética de 

populações podem estar relacionadas, além da mobilidade do organismo, a 

presença de barreiras físicas ou ecológicas, características comportamentais, 

padrões de dispersão, eventos demográficos, que quebrem o equilíbrio entre o 

fluxo gênico e a deriva e a distância geográfica entre as populações. 

As populações naturais estão sujeitas à mudança na freqüência alélica, 

a forma alternativa de genes que constitui a diversidade entre indivíduos de 

uma espécie. A mudança na freqüência alélica resulta de forças evolutivas: 

mutação gênica; deriva genética – numa população de tamanho infinito em que 

os acasalamentos ocorrem ao acaso, a freqüência de genes não afetados pela 

seleção natural não mudaria com o tempo. Entretanto, numa população finita, a 

freqüência variaria devido a flutuações estocásticas; fluxo gênico – o número 

de migrantes entre populações a cada geração; e seleção natural, dentro e 

entre populações (Hellberg et al., 2002). 

Dentre os diversos modelos propostos para estruturação de populações 

com base nos padrões de migração, os mais caracterizados são: a) o 

isolamento por distância, em que o fator principal para a diferenciação é a 

limitação da dispersão em função da distância geográfica, dentro de uma 

população sem subdivisões aparentes. As populações de distribuição contínua 

podem exibir um padrão de isolamento por distância, em que a troca entre 

subpopulções diminui à medida que a distância geográfica entre elas aumenta; 

b) o modelo de ilhas, onde todas as populações estão ligadas por iguais níveis 

fluxo gênico; c) o modelo step-stone, em que a migração ocorre sutilmente 

entre populações vizinhas, a diferenciação entre as populações aumenta com o 

aumento da distância geográfica. 

As técnicas para investigar a dispersão em populações de peixes 

incluem métodos diretos como marcação e recaptura de indivíduos e também 

métodos indiretos como a avaliação de caracteres merísticos/morfológicos e 

marcadores moleculares (Bernardi et al., 2001). 

De maneira geral, é esperado que espécies com alta capacidade de 

dispersão, mas exibindo algum tipo de filopatria, como várias espécies de 



 

 20

peixes, se apresentem estruturadas conforme o modelo de ilhas. Por outro 

lado, espécies em que os dispersores têm vida curta ou, por algum outro 

motivo, não podem cobrir toda à distância da distribuição da espécie, se 

apresentarão estruturadas conforme o modelo de isolamento por distância ou o 

modelo stepping-stones (Avise, 1994).  

Em 1951, Wright descreveu a estatística F (índice de fixação) que indica 

a proporção da variabilidade genética encontrada entre as subpopulações e 

quantifica o efeito da redução de heterozigozidade, causada por 

endocruzamento ou subdivisão populacional. Dentre os coeficientes (FIS, FIT e 

FST) considera-se a estatística FST como a mais informativa para examinar 

níveis de divergência entre populações. O índice FST mede a quantidade de 

variação genética de uma população, que é atribuída à diferença genética entre 

subpopulações, fornecendo uma estimativa acerca do grau de divergência 

genética entre duas populações. Assumindo o modelo de estrutura 

populacional de ilhas e considerando a existência de equilíbrio entre fluxo 

gênico e deriva genética para alelos seletivamente neutros, a diferenciação 

genética entre subpopulções está relacionada com o tamanho populacional 

efetivo (Ne) e a taxa de migração (m): FST = 1/(2Nem + 1), onde Nem 

representa o número de fêmeas migrantes por geração. Portanto, à medida 

que o número de migrantes decresce, os valores de FST aumentam e maior é o 

grau de estruturação genética das populações. 

Além disso, informações sobre a divergência de DNA de dados 

provenientes de haplótipos foram incorporadas na forma de análise de 

variância, derivada da matriz de distâncias quadradas entre todos os pares de 

haplótipos. Esta análise de variância, denominada AMOVA, produz uma 

estimativa dos componentes da variância que reflete a correlação da 

diversidade dos haplótipos em diferentes níveis de subdivisões hierárquicas. 

Excoffier et al. (1992) ao aplicarem esta análise aos dados de haplótipos de 

DNA mitocondrial humano, verificaram que as subdivisões de populações são 

mais bem resolvidas se em alguma medida, as diferenças moleculares entre 

haplótipos forem introduzidas na análise. A AMOVA é aplicável em diferentes 

situações e constitui um método coerente e para análise de dados moleculares 

(Zucchi, 2002). 
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Estão disponíveis uma grande variedade de marcadores moleculares, 

úteis para diferentes fins. Um dos primeiros a serem utilizados, as isoenzimas, 

denominadas marcadores bioquímicos estão fundamentadas no princípio de 

que os organismos geralmente sintetizam formas moleculares múltiplas de 

enzimas com a mesma especificidade enzimática, ou seja, produto de um locos 

alternativo que possui mobilidade eletroforética diferente. 

Outros marcadores detectam diferenças entre os indivíduos diretamente 

no DNA. Na técnica de RFLP (polimorfismo no comprimento de fragmentos de 

restrição) as variações detectadas entre indivíduos surgem da criação ou 

eliminação de sítios de restrição devido à mutações ou rearranjos de 

segmentos de DNA. Além disso, através da PCR (Reação em Cadeia da 

Polimerase) é possível à visualização de fragmentos de DNA amplificados ao 

acaso, pela técnica denominada RAPD. 

A possibilidade do uso da informação contida no DNA em estudos sobre 

a história evolutiva de populações e espécies abriu uma nova perspectiva em 

estudos biológicos. Atualmente, estudos filogenéticos e filogeográficos geram 

subsídios essenciais para conservação e manejo dos mais variados 

organismos. Relações filogenéticas entre haplótipos podem também indicar 

sinais de estruturação populacional. Na ausência de fluxo gênico, novos alelos 

surgem daqueles já existentes dentro da população, produzindo uma 

característica onde os haplótipos mais similares estão distribuídos 

preferencialmente dentro da população do que entre as populações (Hellberg 

et al., 2002). 

Entre as seqüências de DNA mais usados, o DNA mitocondrial (mtDNA) 

tem recebido atenção especial (Avise, 1994). Com o advento do 

sequenciamento automático de bases em segmentos de DNA, já é possível 

estimar as relações evolutivas e de estruturação genética na forma alelos ou 

haplótipos. O mtDNA tem sido utilizado como ferramenta para estudos 

evolutivos e populacionais em diversas espécies de peixes recifais (Garber et 

al., 2004; Domingues et al., 2005; 2006; 2008; Bowen et al., 2006). 

As mitocôndrias carregam o seu próprio DNA. Dentre outras 

características, a sua herança é materna não seguindo os padrões 

mendelianos e não sofrendo recombinação. Seqüências distintas de mtDNA 

são melhor referidas como haplótipos do que alelos, por que o mtDNA é 
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herdado como uma unidade não recombinante. Na última década, primers 

específicos para regiões conservadas e filogeneticamente informativas têm 

sido desenvolvidos para amplificar várias regiões do genoma mitocondrial 

usando a PCR (Lee et al., 1995; Palumbi, 1996). Dentre as regiões mais 

utilizadas em genética populacional está a região controle (CR). A organização 

da região controle do mtDNA (D-loop: displacement loop) apresenta-se 

composta basicamente por três domínios, que inclui seqüências associadas à 

extensão terminal (TAS), a região conservada central (RCC) e os blocos de 

seqüências conservadas (CSB), além de seqüências repetitivas (VNTRs). A 

Figura 2 exibe um esquema geral dos principais componentes da região 

controle do tDNA obtido a partir dos dados disponíveis até o momento em 

espécies de peixes. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura e organização da região controle do mtDNA (D-loop) (856-
1642pb). R1 e R2 indicam seqüências repetitivas (VNTRs); TAS: seqüências 
associadas à extensão terminal; CSB – D, F, E: blocos de seqüências 
conservadas centrais; CSB – 1, 2, 3: blocos de seqüências conservadas; tRNA-
P  e tRNA-F – RNAs transportadores (baseada em Cecconi et al., 1995; Faber 
e Stepien, 1998; Guo et al., 2003; Brzuzan, 2000; Chen et al., 2004). 
 

 

A primeira metade da região controle, região hipervariável 1 (HVR1), 

exibe uma considerável variação de tamanho na maioria das espécies de 

peixes devido a numerosas pequenas inserções. Esta região também tem 

mostrado altos níveis de substituição nucleotídica e é, provavelmente, a mais 

adequada em estudos de variação intra-específica (Lee et al., 1995). 

Quanto ao tamanho da região controle do mtDNA em peixes, Lee et al. 

(1995) estudando 27 espécies de peixes em oito Ordens identificou seqüências 

que variaram de 856 a 1.600 pb. Guo et al. (2003) encontrou uma variação de 

923 a 950 pb para a região controle de ciprinídeos (Carassius carassius e 

tRNA-P R1 TAS 
Região Conservada Central 

(CSB – D, F, E; CSB – 1, 2, 3) R2 tRNA-F

HVR-1 HVR-2
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Cyprinus carpio), com diferentes níveis de ploidia e no Danio rerio a região 

controle apresentou 950 pb. Em Dascyllus trimaculatus (Perciformes, 

Pomacentridae) a presença seqüências repetitivas resultou numa variação de 

1.428 a 1.632 pb (Chen et al., 2004). Guo et al. (2003) propõem a diferença no 

número de TAS como causa para a variação no tamanho da região controle do 

mtDNA de ciprinídeos com diferentes níveis de ploidia e que estas seqüências 

parecem atuar como um sinal para a terminação da síntese da fita D-loop. Em 

Sardina pilchardus, a região controle (1642 pb) apresenta dois blocos de 

seqüências conservadas, CSB-2 e CSB-3, cinco repetições imperfeitas de 23 

pb cada em tandem e uma seqüência invertida, CSB-2’ que representaria uma 

marca genética para as populações do centro-oeste e nordeste do Atlântico e 

do Mar Mediterrâneo (Atarhouch et al., 2006). 

Tendo em vistas as particularidades do mtDNA, sobretudo taxas de 

mutação, diferentes regiões podem ser analisadas para propósitos específicos, 

como 16S, 12S e Cit b para estudos filogenéticos (Quenouille et al., 2004) 

enquanto que seqüências da região controle, frequentemente a região HVR1, 

em estudos populacionais (Garber et al., 2004; Domingues et al., 2005; 

Atarhouch et al., 2006;; Chiang et al., 2008; entre outros).  

O conhecimento sobre a dinâmica populacional em relação ao fluxo 

gênico e a estrutura genética das espécies de peixes que habitam o Atlântico 

Ocidental parece ainda pouco explorado e, nos últimos anos, os marcadores 

moleculares têm se mostrado úteis para detectar variações entre indivíduos e 

populações, sejam entre espécies naturais ou cultivadas. Somando-se o 

conhecimento sobre a biologia de C. multilineata, a dinâmica das correntes 

marinhas e a distribuição das ilhas que ocupam o Atlântico Sul Ocidental, os 

dados a cerca da diversidade e freqüência de haplótipos, permitirá esboçar os 

padrões de estruturação genética populacional e a diversidade desta espécie, 

uma vez que esse conhecimento é essencial para a conservação e o 

gerenciamento de unidades de proteção à vida marinha. 
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3. OBJETIVOS 
 

Visando uma maior compreensão da distribuição da diversidade genética 

da espécie Chromis multilineata (Pomacentridae) no Atlântico Ocidental e os 

possíveis parâmetros biogeográficos e históricos envolvidos, o presente 

trabalho objetivou: 

 

• Determinar o grau de conectividade genético-populacional entre 

amostras de C. multilineata de diferentes áreas do Atlântico Ocidental 

(ilhas oceânicas e plataforma continental NE do Brasil) utilizando 

análises de seqüências parciais da região controle do DNA mitocondrial 

(D-loop); 

• Identificar o grau de variabilidade genética das diferentes populações de 

C. multilineata, que habitam os ambientes recifais continentais e as ilhas 

oceânicas do Arquipélago de Fernando de Noronha e São Pedro e São 

Paulo; 

• Contribuir para o estabelecimento de dados que visem à conservação 

genética de C. multilineata e outras espécies recifais de importância 

ecológica ou econômica, utilizando-a como modelo para um possível 

padrão para outras espécies da mesma família. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
4.1. Material 

 

 Para as análises genéticas foram utilizados 75 indivíduos da espécie C. 

multilineata (Figura 3) coletados através de mergulho autônomo com o auxílio 

de rede tipo “tarrafa” com malha de 1,5 cm em diferentes regiões geográficas 

do Atlântico Ocidental, no litoral e ilhas oceânicas do Brasil. Destes, 25 

indivíduos oriundos da costa do Rio Grande do Norte (05°59' S 34°59' W); 14 

da costa de Salvador/BA (12º55’ S 38º31’ W); 22 do Arquipélago de Fernando 

de Noronha (03°51' S 32°26' W) e 14 provenientes do Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo (00º 55’ 02’’N e 29º 20’ 42’’W), conforme indicado na figura 

4. Após a captura, fragmentos de tecido hepático e/ou muscular foram retirados 

e acondicionado em microtubos de 2 ml contendo solução fixadora de 

etanol/metanol absolutos na proporção de 1:1 e armazenados sob refrigeração 

a -20 ºC até o momento da extração do DNA. 

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Extração do DNA 

 

O procedimento para a extração do DNA foi realizado seguindo o 

protocolo com utilização de fenol-clorofórmio e posterior precipitação por etanol 

de Sambrook et al. (1989), com modificações. As amostras de tecido, após ser 

retirado o excesso de fixador em papel filtro, foram transferidas para cadinhos e 

maceradas com o auxílio de pistilos, em nitrogênio líquido. Em seguida 

adicionou-se uma solução de digestão (NaCl 0,1 M; Tris-HCl 0,01 M; EDTA 

0,025 M; SDS 0,5%; RNAse 0,1 mg/mL; proteinase-K 0,1 mg/mL) transferindo 

o material para tubos Falcon (15 ml) estéreis e incubadas em banho-maria à 

37oC por 50min. 

Posteriormente, adicionou-se proteinase-K (40 μL) em cada tubo 

completando o volume de 4 mL, e elevou-se a temperatura a 50oC em banho-

maria por mais 1h30min para se dar a ação desta enzima. Transcorrido esse 

tempo, acrescentou-se um volume igual ao da solução de digestão (4 mL) de 
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fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (25:24:1), invertendo o tubo cuidadosamente 

durante 5min para homogeneizar a solução. Em seguida, o material foi 

centrifugado a 10.000 rpm por 15min, e posteriormente, um volume médio de 3 

mL do sobrenadante foi transferido para outro tubo Falcon. Então, acrescentou-

se 0,6 mL de NaCl 5M e mais 2 volumes de etanol absoluto, gelado, para a 

precipitação do DNA.  

Seqüencialmente, o material foi centrifugado a 10.000 rpm por 10min, 

descartando-se em seguida o sobrenadante. Depois, acrescentou-se cerca de 

2 a 4 mL de etanol 70% gelado e centrifugou-se novamente por mais 5 min a 

10.000 rpm, para retirar o excesso de sal. O sobrenadante foi descartado e os 

tubos, com o precipitado, colocados para secar em estufa a 37 ºC. Após o DNA 

se encontrar totalmente seco, foi adicionado aos tubos um volume de 1 mL de 

tampão TE (Tris – HCl 10 mM, EDTA 1 mM) no qual o DNA foi ressuspenso. 

Após completa dissolução foi transferido para microtubos estéreis (1,5 mL), que 

foram devidamente etiquetados e mantidos a temperatura de -20 ºC para 

posterior quantificação. 

 

 

 

 
Figura 3. Exemplar de C. multilineata. Foto do autor. 
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Figura 4. Pontos de coletas utilizados neste trabalho (estrelas); e o padrão de 
correntes superficiais do Atlântico Sul. Pontos de amostragem: BA – Bahia; RN 
– Rio Grande do Norte; FN – Arquipélago de Fernando de Noronha; ASPSP - 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Correntes superficiais: CB – Corrente 
do Brasil; SSEC – Ramo Sul da Corrente Equatorial do Sul; CSEC - Ramo 
Central da Corrente Equatorial do Sul; NSEC - Ramo Norte da Corrente 
Equatorial do Sul; SECC – Contracorrente Equatorial Sul; CNB – Corrente do 
Norte do Brasil. Baseado em Lumpkin e Garzoli (2005). 
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4.2.2 Quantificação do DNA 

 

A etapa de quantificação foi realizada a partir da comparação visual 

com amostras pré-quantificadas de 50, 100 e 200 ηg em gel de agarose a 

0,8%. Para tanto, utilizou-se 7 μL de amostra de DNA e 3 μL de corante de 

corrida à base de azul de bromofenol, xilenocianol e glicerol, a 30%. A corrida 

se deu em uma cuba eletroforética na qual se utilizou solução de TBE 1X. 

Transcorrido o tempo de 30 min sob voltagem de 80V, o gel foi corado com 

brometo de etídio e observado com o auxílio de um trans-iluminador de luz 

ultra-violeta. Em seguida, as amostras foram diluídas para concentrações finais 

entre 10 e 25ηg/μL. 

 

4.2.3 Amplificação da seqüência HVR-1 da região controle do MtDNA 

 

Para amplificação do fragmento HVR-1 da região D-loop, utilizou-se a 

técnica de PCR em termociclador seguindo a metodologia proposta por 

Domingues et al. (2006). Nas reações foram utilizados primers universais 

sugeridos por Lee et al. (1995): 

CR-A: 5’ – TTC CAC CTC TAA CTC CCA AAG CTA G – 3’; 

CR-E: 5’ – CCT GAA GTA GGA AC C AGA TG – 3’; 

Para cada reação foram utilizados 10-50 ng de DNA; 1,5 mM MgCl2; 150 

mM de dNTPs; 100mM de tampão; 1,25 U Taq polimerase (Gibco BRL) e 0,3 

mM de cada primer completando com água MiliQ para um volume final de 25 

μL. A reação de PCR se deu em 35 ciclos conforme o seguinte protocolo de 

ciclagem: 45 seg a 94 ºC (desnaturação); 45 seg a 52 ºC (anelamento) e 1 min 

a 72°C (extensão) em termociclador modelo PTC-100 (MJ Research Inc.). 

 

4.2.4 Visualização dos produtos de amplificação 

 

Os produtos de amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose (1,4%), utilizando 7 μL do total de cada reação. Após uma migração de 

aproximadamente 30 minutos sob voltagem de 80V, os géis foram 

mergulhados em TBE (Tris-Borato-EDTA) e coradas com brometo de etídio 

(10mg/ml), sendo logo após documentados digitalmente sob luz ultravioleta. 
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Os pesos moleculares dos fragmentos obtidos, mediante a eletroforese, 

foram estimados (Figura 5) com o uso de um marcador de peso molecular de 

10Kb (DNA Ladder - 100 μg/mL - Promega), que permite a identificação de 

fragmentos entre 250bp e 10Kb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gel de eletroforese para visualização dos produtos de amplificação 
da região HVR1 de C. multilineata. 
 

4.2.5 Sequenciamento da região HVR1 

 

Os produtos de PCR forneceram alíquotas entre 50 e 150 ηg que foram 

adequadamente acondicionados e enviados a Plataforma de Sequenciamento 

de DNA da Embrapa-Cenargen (Brasília/DF). Para o sequenciamento utilizou-

se o kit de reação BigDye Terminator v3.1 em seqüenciador automático ABI 

3130 - XL - Applied Biosystems. A solução de reação foi composta de 3,5μL de 

Tampão Save-Money (MgCl2 1M; Tris-HCl 1M pH=9,0; água q.s.p.200mL), 

0,5μL de BigDye (Big DyerTerminator V3.1 9 Cycle Sequencing Kit, Applied 

Biosystems) e 2μL do oligonucleotídeo iniciador (CR-A) a 3 pmol/μL. Utilizou-se 

uma placa de 96 cavidades adicionando-se a cada cavidade 3μL de água ultra 

pura, 1μL da amostra a ser seqüenciada e 6μL da solução de reação. A placa 

foi então submetida à centrifugação por 20 segundos a 1.200 rpm e, logo após, 

750pb
 

500pb 
 
 

250pb 

≈ 450pb 
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vedada com tampa de silicone e levada ao termociclador (Gene Amp PCR 

System 9700 - Applied Biosystems) a 35 ciclos de 10 segundos a 96ºC, 5 

segundos a 52ºC, 4 minutos a 60ºC. Após essa etapa, foram adicionados 80μL 

de Isopropanol 75% (temperatura ambiente) para cada amostra, vedada com 

adesivo plástico e incubada em centrífuga a 20ºC por 15 minutos e 

centrifugada a 20ºC em 4.000 rpm por 30 minutos. O sobrenadante foi 

descartado em papel absorvente e adicionou-se 200μL de etanol 70% para 

cada amostra e, após nova centrifugação, o sobrenadante foi descartado. A 

placa foi colocada invertida sobre papel toalha e depois levada a centrifugação 

à temperatura ambiente em 4.000 rpm por 20 segundos. Em seguida as 

amostras foram colocadas em uma bomba de alto vácuo por 5 minutos. Logo 

após, adicionou-se 9μL de formamida (Hi Di, Applied Biosystems) para cada 

amostra e foram colocadas no termociclador com a programação de 95ºC, por 

5 minutos, e finalização a 4ºC. Após permanecer em gelo por 2 minutos as 

amostras foram levadas ao seqüenciador seguindo as recomendações do 

fabricante. 

 

4.2.6. Análise das seqüências nucleotídicas 

 

As seqüências nucleotídicas para a região HVR1 do mtDNA de C. 

multilineata  foram editadas e conferidas com o auxílio do programa BioEdit 

5.0.9 (Hall, 1999) e utilizou-se o alinhamento automático do ClustalW, com uma 

razão de 0,2 para transversão/transição. Os produtos amplificados geraram 

seqüências entre 350 e 400pb que após serem descartados fragmentos com 

baixa qualidade das extremidades, obteve-se uma seqüência consenso com 

312 pb. Após alinhamento e edição as seqüências foram comparadas pela 

ferramenta BLAST (Altschul et al., 1990) para verificação de homologias em 

outras espécies de peixes no GenBank.  

Para verificar a possível existência de saturação entre as transições e 

transversões as seqüências foram submetidas ao programa Dambe (Xia e Xie, 

2001). Normalmente, entre duas ou mais seqüências, a taxa transições é maior 

do que a de transversões. Entretanto à medida que aumenta a divergência 

genética entre as seqüências, o número de transições observadas em relação 

ao das transversões pode decrescer em função da saturação (Schneider, 
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2003). Após isso, as seqüências foram submetidas ao programa Modeltest 

(Posada e Crandall, 1998) para definição do modelo evolutivo mais apropriado 

à taxa de substituição nucleotídica encontrada nas seqüências do presente 

estudo. 

A fim de se verificar possíveis relações de proximidade entre os 

haplótipos, as seqüências foram submetidas ao teste de agrupamento 

Neighbor-Joining - NJ (Agrupamento de Vizinhos) através do programa PAUP 

4.0b10 (Swofford, 1998). O método de Agrupamento de Vizinhos foi 

desenvolvido por Saitou e Nei (1987) e é baseado no princípio da Evolução 

Mínima (ME). Ele não examina todas as topologias possíveis, mas procura 

encontrar sequencialmente vizinhos que minimizem o comprimento da árvore. 

Nei e Kumar (2000) consideram NJ uma versão simplificada do método da 

evolução mínima onde a construção da árvore começa com uma topologia em 

forma de estrela e, inicialmente, conectam-se os dois táxons mais 

estreitamente relacionados (vizinhos), que passam a ser considerados um 

único táxon e o processo se repete até que todos os táxons estejam 

conectados. 

Os parâmetros para as estimativas de diversidade, variância molecular 

(AMOVA) e índice de fixação (FST) foram estabelecidas através dos programas 

DnaSP Versão 4b10.9 (Rozas e Rozas 1999) e ARLEQUIN 2000 (Excoffier et 

al., 2005). Para este ultimo foram testados diferentes tipos de agrupamentos 

entre regiões geográficas amostradas. 

A tentativa de distinguir os grupos de populações geneticamente 

estruturadas foi realizada pelo método de agrupamento Bayesiano em análises 

independentes implementadas pelo programa STRUCTURE 2.2 (Pritchard et 

al., 2000). Esta análise atribui os indivíduos aos grupos respectivos de origem 

com base nas freqüências genotípicas distintas sem o conhecimento prévio da 

verdadeira identidade populacional de origem. O programa indica os indivíduos 

para um ou mais grupos, com sua freqüência relativa para pertencer a um 

grupo totalizando 1,0. O período inicial consistiu de 100.000 replicações com 

posterior 500.000 simulações de Markov chain Monte Carlo (MCMC) para K=1 - 

6, assumindo o modelo de mistura. O uso do STRUCTURE foi possível através 

da conversão dos dados da matriz de seqüências nucleotídicas pelo programa 

xfma2struct acessado no sítio http://bacteria.stats.ox.ac.uk em 05/03/2008.
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5. Resultados 
 

5.1 Diversidade molecular 

  

O mtDNA amplificado com primers específicos para a região HVR1 de 

75 indivíduos de C. multilineata de diferentes áreas foram seqüenciados, 

produzindo fragmentos parciais com tamanho de 312 pb. Embora a presença 

de repetições em tandem venha sendo comumente descrita em alguns peixes 

(Cecconi et al., 1995; Faber e Stepien, 1998; Brzuzan, 2000; Chen et al., 2004), 

elas não foram observadas nas seqüências parciais da região HVR1 de C. 

multilineata. 

Os resultados do BLAST indicaram homologias a partir de 35% com 

quatro outras espécies do mesmo gênero (Chromis atrilobata, C. atripectoralis, 

C. limbata e C. nitida) que possuem seqüências parciais da região D-Loop 

depositadas naquela biblioteca. A maior similaridade foi identificada com duas 

seqüências parciais da região HVR1 da espécie Chromis multilineata do 

Panamá (90%). 

A composição de bases nucleotídicas, reunindo todas as seqüências, 

apresentou a prevalência de A+T (65,85%) em relação a C+G (34,15%) 

(Tabela 1). Estes resultados estão de acordo com os dados encontrados para 

espécies de peixes marinhos e outros vertebrados. 

 

Tabela 1. Composição de bases nucleotídicas para seqüência parcial da região 
controle do mtDNA de C. multilineata em cada localidade. 
 

Bases  Composição de bases (%) 

 RN FN BA ASPSP 

A 31,18 31,43 31,02 31,29 

T 34,86 34,69 34,74 34,20 

Média 66,04 66,12 65,76 65,49 

C 18,04 18,08 18,21 18,54 

G 15,92 15,80 16,03 15,98 

Média 33,96 33,88 34,24 34,51 
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Uma alta diversidade haplotípica (0,9996) e nucleotídica (variando de 

0,06841 a 0,07821) foi observada entre as amostras (Tabela 2). Além disso, as 

seqüências analisadas apresentaram 146 sítios variáveis com 94 sítios 

informativos. Apenas um haplótipo (24) encontrado foi compartilhado entre as 

amostras do Rio Grande do Norte e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 

 

Tabela 2. Número de indivíduos de C. multilineata por localidade e índices de 
diversidade. N – número de indivíduos, Hn – número de haplótipos, Hd – 
diversidade haplotípica, S – número de sítios polimórficos, ts – número de 
transições, tv – número de transversões, K – média de diferenças nucleotídicas 
e П - diversidade nucleotídica.  

 

 

5.2 Estrutura genética populacional 

 

A análise das seqüências demonstrou não haver saturação das 

transversões e transições, como pode ser visualizado na Figura 6. O Modeltest 

propôs como melhor modelo evolutivo para as seqüências o TrN+I+G, 

contemplado no programa ARLEQUIN 2000 (Excoffier et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidades N Hn Hd S ts tv K ПППП    

RN 25 25 1,00 101 97 9 21,437 0,07028 
FN 22 22 1,00 88 82 10 20,866 0,06841 

BA 14 14 1,00 81 73 13 22,714 0,07399 
ASPSP 14 14 1,00 74 66 18 24,011 0,07821 

Total 75 74 0,9996 146 318 50 22,782 0,07320 
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Figura 6. Gráfico de transição (s) e transversão (v) versus distância de TN84 
(Tajima e Nei, 1984) das seqüências parciais da região HVR1 de C. 
multilineata. 

 

Entre os indivíduos das amostras geográficas analisadas não se 

verificou monofilia recíproca entre as localidades pelo método de Agrupamento 

de vizinhos (NJ) incrementada pelo PAUP 4.0b10 (Swofford, 1998). Pode ser 

observado que todos os ramos são formados por uma mistura de indivíduos de 

diferentes localidades (Figura 7). 

 

X  s 
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Figura 7. Relações filogenéticas 
(neighbor-joinning) entre os 
indivíduos de C. multilinetata 
usando Lutjanus synagris como 
grupo externo. Os números na base 
dos ramos indicam o valor de 

Rio Grande do Norte 
 
Bahia 
 
Fernando de Noronha 
 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo 
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Diferentes matrizes de estruturação entre as amostras foram analisadas 

através de AMOVA. A maior variabilidade encontrada ocorreu quando os 

haplótipos da costa do Rio Grande do Norte foram comparados ao Arquipélago 

de São Pedro e São Paulo no agrupamento F (9,22%) (Tabela 3). 

Do mesmo modo, quando comparado isoladamente o Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo às demais localidades (agrupamentos E e G), foi 

observada uma variabilidade significativa: 5,97% e 7,26%, respectivamente. 

Porém, pode ser observado que a maior variabilidade genética encontra-se 

dentro de cada localidade amostrada para todos os agrupamentos efetuados, 

acima de 90%. Para melhor esclarecer o grau de divergência em relação ao 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo, todos os haplótipos das demais 

localidades foram reunidos numa só amostra. Neste caso, o percentual de 

variabilidade foi de 7,82%, p=0,00020 (Tabela 4). 

Dando suporte aos resultados obtidos entre as relações filogenéticas 

haplotípicas e AMOVA apresentadas acima, os valores de FST para as 

localidades amostradas indicam uma moderada estruturação entre todas as 

amostras, com os maiores índices para a população do Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo (FST variando de 0,07262 a 0,09215). Do mesmo modo, a 

população do Rio Grande do Norte apresentou uma moderada estruturação em 

relação à localidade da Bahia (FST = 0,08939, p<0,05) (Tabela 5). Segundo 

Wright (1978), valores FST entre 0 e 0,05 indicam pouca diferenciação genética, 

entre 0,05 e 0,15 indicam uma diferenciação moderada, entre 0,15 e 0,25 

indicam uma alta diferenciação e valores acima de 0,25 representariam uma 

diferenciação genética muito alta.  

O fluxo gênico entre as localidades se apresentou extremamente alto. 

Os valores de Nm variaram de 4,925 indivíduos por geração, entre o Rio 

Grande do Norte e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, a um número 

infinito de indivíduos entre o Rio Grande do Norte e o Arquipélago de Fernando 

de Noronha. A menor taxa de migração encontrada ocorreu entre o Rio Grande 

do Norte e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo (Nm = 4,925). O fluxo 

gênico entre a Bahia e o Arquipélago de Fernando de Noronha com foi 

determinado como 14,178 indivíduos por geração (Tabela 5). 
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Tabela 3. Análises de variância molecular AMOVA entre as localidades de 
coleta com diferentes tipos de agrupamentos (A-G). * significativo para P<0,05. 
 

Fonte de variação GL SD % de variação Valor de P

A. (RN, FN e BA) vs (ASPSP)    

Entre populações 1 9,119 5,36 0,24149 
Entre populações dentro dos 
grupos 2 10,248 2,53 0,00723* 

Dentro de populações 71 235,523 92,10 0,00000* 
Total 74 254,891   
B. (RN e BA) vs (FN e ASPSP)    

Entre populações 1 17,966 -3,89 1,00000 
Entre populações dentro dos 
grupos 2 75,922 8,20 0,00000* 

Dentro de populações 71 1076,885 95,69 0,00000* 
Total 74 1170,7731   
C. (RN e FN) vs (BA) (ASPSP)    
Entre populações 2 82,357 8,6 0.16436 
Entre populações dentro dos 
grupos 1 11,531 -0,95 0.63574 

Dentro de populações 71 1076,885 92,35 0,00000* 
Total 74 1170,7731   
D. (RN) vs (FN)    

Entre populações 1 11,531 -0,51 0,62683 
Dentro de populações 45 589,171 100,51  
Total 46 600,702   
E. (FN) vs (ASPSP)    

Entre populações 1 7,363 5,97 0,00317* 
Dentro de populações 34 120,026 94,03  
Total    
F. (RN) vs (ASPSP)    

Entre populações 1 42,869 9,22 0,00000* 
Dentro de populações 37 562,080 90,78  
Total    
G. (BA) vs (ASPSP)    

Entre populações 1 39,321 7,26 0,00238* 
Dentro de populações 26 487,714 92,74  
Total 27 527,036   

 

Tabela 4. Análises de variância molecular AMOVA entre o Arquipélago de São 
Pedro e São Paulo e as demais localidades reunidas em uma só amostra. 

Fonte de variação GL SD Percentual de 
variação 

Valor de P 

(RN/FN/BA) vs (ASPSP)    

Entre populações 1 45,200 7,82 0,00020*
Dentro de populações 73 1125,574 92,18 
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Tabela 5. Índice de fixação FST (abaixo da diagonal) e número de migrantes 
(Nm) (acima da diagonal). 

*P<0,05; **P<0,001. 

 

 Os resultados das análises de identificação do número de populações 

pela alocação dos indivíduos às suas populações de origem propõem a 

existência de três grupos populacionais reais moderadamente diferenciados: 

um grupo populacional (I) formado pelo Rio Grande do Norte (I’) e o 

Arquipélago de Fernando de Noronha (I’’); e outros dois grupos distintos 

formados pelos Arquipélagos de São Pedro e São Paulo (II) e a Bahia (III) 

(Figura 9). Uma substancial indicação de um único grupo populacional foi 

encontrada para o Rio Grande do Norte e para o Arquipélago de Fernando de 

Noronha (0,674 e 0,549, K=3; 0,621 e 0,386, K=4) (Figura 8). O Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo e a Bahia formam outros dois grupos distintos com 

valores de 0,548 e 0,364 para K=3 e 0,557 e 0,360 para K=4. Pode ser 

observado também que as amostras continentais do Rio Grande do Norte e da 

Bahia guardam uma maior identidade genética em relação às ilhas (0,621 e 

0,557, K = 4). Visando esclarecer a melhor diferenciação entre as amostras 

costeiras e o Arquipélago de Fernando de Noronha, a amostra do Arquipélago 

de São Pedro e São Paulo foi descartada e uma nova análise foi realizada. 

Indicações de um só agrupamento entre o Rio Grande do Norte e o 

Arquipélago de Fernando de Noronha foram encontradas quando K=2 (0,799 e 

0,720); a Bahia formaria outro grupo populacional com 0,562 de identidade 

(Figura 8). 

 

 

 

 

Total 74 1170,773  

 RN FN BA ASPSP

RN  ∞ 5,093 4,925 

FN -0,00512  14,178 6,798 

BA 0,08939** 0,03406*  6,385 

ASPSP 0,07262** 0,06851* 0,09215*  
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K =3                      RN (0,674)             FN (0,549)                         BA (0,265)     ASPSP (0,334) 

 
K =4                   RN (0,621)               FN (0,386)                        BA (0,557)       ASPSP (0,360) 

 
K =2     RN (0,799)   FN (0,720)           BA (0,562) 

 
K =3     RN (0,611)   FN (0,398)           BA (0,548) 

 
Figura 8. Estimativa da composição populacional pela análise Bayesiana (STRUCTURE). 
Cada indivíduo é representado por uma barra vertical dividida em segmentos coloridos que 
representa a fração do indivíduo em pertencer ao grupo. As linhas pretas verticais 

A

B 

C 

D 
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separam as localidades de origem. Em A e B encontram-se todas as localidades 
amostradas com K=3 e K=4, respectivamente; em C e D foram definidas as populações 
costeiras da Bahia e do Rio Grande do Norte e o Arquipélago de Fernando de Noronha 
com K=2 e K=3, respectivamente. Os valores entre parentes referem-se a proporção de 
indivíduos subscrito em cada população. 
 

 

Figura 9. Estruturação populacional de C. multilineata baseada nas seqüências 
parciais de HVR1 da região D-loop. Grupos populacionais: I (I’, I’’), II e III. BA – 
Bahia; RN – Rio Grande do Norte; FN – Arquipélago de Fernando de Noronha; 
ASPSP – Arquipélago de São Pedro e São Paulo. As linhas pontilhadas 
delimitam as subpopulações do grupo I; a linha contínua ao longo da costa e 
das ilhas indica a distribuição da espécie. As linhas tracejadas representam o 
moderado isolamento entre as regiões. 
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6. Discussão  
 

As causas da conectividade entre as populações de organismos 

marinhos têm se mostrado complexas. Em alguns casos, ocorrem evidências 

de dispersão em longa distância ligando populações entre oceanos (Bowen et 

al., 2001) ou forte estruturação entre elas (Bernardi et al., 2001). A estruturação 

genética em nestes ambientes pode ser resultado de um complexo de 

interações históricas entre fatores como a conectividade entre habitats, a 

ecologia da espécie, o comportamento larval e o potencial de dispersão (Bay et 

al., 2004). Além disso, longas distâncias geográficas podem atuar no 

incremento da estruturação genética quando diminuem os eventos de 

colonização e fluxo gênico. 

Distante cerca de 1.010 km do ponto mais próximo da costa do Brasil e 

1.824 km da costa da África, notadamente, o Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo reúne características próprias que poderiam definir um marcante grau de 

isolamento da população de C. multilineata nesta ilha. Em qualquer tipo de 

agrupamento realizado, o grau de isolamento do Arquipélago de São Pedro e 

São Paulo mostra-se evidente. Até mesmo em relação ao Arquipélago de 

Fernando de Noronha, o ponto de coleta mais próximo com cerca de 650 km 

um do outro, ocorre uma significativa variabilidade (5,97%) com índices de 

fixação variando entre 0,07262 e 0,09215. Por outro lado, em todos os testes 

com AMOVA entre as amostras, as localidades do Rio Grande do Norte e o 

Arquipélago de Fernando de Noronha possuem uma significativa similaridade 

genética quando comparadas isoladamente ou juntamente com as demais, 

indicando ausência de estruturação entre estes dois pontos. Do mesmo modo, 

o fluxo gênico entre estas localidades também se mostrou elevado. Quando 

agrupadas com a população da Bahia subsiste apenas 2,53% de variabilidade 

entre as mesmas. 

Rápidas mudanças no nível dos oceanos durante o Pleistoceno, 

resultante de ciclos de glaciação, afetaram profundamente os recifes de corais 

e os padrões de conectividade entre suas biotas (Bay et al., 2004; Rocha, 

2003) permitindo tanto restrições quanto expansão da distribuição de espécies 

resultando em ciclos de isolamento e contatos secundários (Benzie, 1999). 
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Espécies com ampla distribuição, cujas populações que têm sido sujeitas a 

efeitos semelhantes, podem exibir sinais genéticos caracterizados por altos 

índices de diversidade genética e estruturações geográficas complexas (Grant 

e Bowen, 1998). Os índices de diversidade haplotípica e nucleotídica 

encontrados em C. multilineata se mostraram extremamente elevados e são 

compatíveis aos encontrados em peixes pelágicos migratórios (Chiang et al., 

2006). 

Algumas propostas têm sido levantadas para explicar a manutenção de 

altos níveis de diversidade haplotípica dentro de populações, incluindo: grande 

tamanho populacional, heterogeneidade do ambiente e ciclos de vida que 

favoreçam uma rápida expansão da população (Grant e Bowen, 1998). No 

mesmo contexto, a diferenciação genética entre populações aumenta com o 

decréscimo do tamanho efetivo da população e com o aumento da distância 

entre amostras (Puebla et al., 2008). C. multilineata possui ampla distribuição 

espacial, tanto costeira quanto nas ilhas do Atlântico Ocidental, desde o Norte 

da Florida até o Sul do Brasil. Até mesmo no Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo, juntamente com mais outras três espécies (Stegastes sancipauli, 

Mlichthys niger e Caranx lugubris) C. multilineata faz parte do grupo de peixes 

visualmente mais abundantes (Feitosa et al., 2003), o que poderia contribuir 

para o alto nível de diversidade e fluxo gênico causando uma a moderada 

estruturação a que suas populações estão sujeitas. Porém, é preciso ressaltar 

que o padrão genético-populacional encontrado não pode ser interpretado 

como resultado do fluxo gênico atual, mas modelada por eventos históricos tais 

como as glaciações Plestocênicas. 

Os peixes marinhos podem ser classificados em quatro categorias que 

se baseiam na combinação de baixos ou altos valores de diversidade 

haplotípicas e nucleotídicas de seqüências do mtDNA (Grant e Bowen, 1998). 

Os altos valores de diversidade tanto haplotípica quanto de nucleotídica 

observadas em C. multilineata caracterizam a quarta categoria de padrão 

genético em peixes marinhos, onde os altos níveis de divergência são 

atribuídos a uma longa história evolutiva de uma grande população estável ou 

a contatos secundários entre linhagens alopátricas previamente diferenciadas. 

Nos dois casos, uma associação ao teste de neutralidade Tajima’s D 

pode indicar que as populações teriam vivenciado gargalos genéticos ou um 
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cenário de uma grande população estável. Tajima (1989) propôs um método 

que foi construído baseado na teoria da neutralidade da evolução molecular. 

Em resumo, este teste estatístico compara o número de sítios segregantes com 

a diversidade nucleotídica e pode ser usado para acessar o quanto os dados 

são consistentes com uma população em equilíbrio (deriva/mutação), 

considerando que um desvio significativo do equilíbrio genético do mtDNA seria 

presumivelmente resultado de uma população em recente expansão ou de um 

gargalo genético, em situações onde não existe vantagem seletiva entre os 

haplótipos. 

Em todas as localidades amostradas Tajima’s D foi significativamente 

negativo (RN = -3,222; FN = -3,147; Bahia = -3,256; ASPSP = -2,967; 

p<0,0050). Neste caso, Os índices sugerem que a espécie tenha vivenciado 

uma fragmentação em subpopulações em conseqüência da redução de 

habitats durante as repetidas glaciações no Pleistoceno e agora estaria 

vivenciando uma homogeneização genética entre diferentes linhagens. 

Em Dascyllus trimaculatus (Pomacentridae), representante de 

Chrominae, tem sido evidenciado uma marcante estruturação genética entre 

populações do Índico (Zanzibar) e do Pacífico Ocidental (Ilha de Moorea). 

Entretanto, nenhuma estruturação entre os indivíduos da ilha de Moorea e a 

ilha de Rangiroa e o Arquipélago de Tuamotu (pequeno conjunto de ilhas da 

Polinésia Francesa), com a distâncias de até 750 km uma da outra (Bernardi et 

al., 2001). Estes dados indicam a complexidade do ambiente marinho, bem 

como o potencial de homogeneização genética, entre largas distâncias, para 

esta subfamília. Guardadas as peculiaridades ambientais, estes dados 

referendam aqueles obtidos para C. multilineata onde, padrões de 

homogeneização e estruturação foram observados entre as localidades 

analisadas. 

Cenários históricos complexos parecem ter sido responsáveis pela 

evolução de algumas espécies do gênero Chromis. Estudos genético-

populacionais desenvolvidos com a espécie C. chromis largamente distribuída 

no Mar Mediterrâneo, podendo também ser encontrada também no Atlântico ao 

longo da costa de Portugal indicam que sua origem se deu pela colonização de 

Chromis do Atlântico para o Mar Mediterrâneo, após a dessecação do 

Mediterrâneo (5-6 Ma). Desse modo, sua distribuição atual reflete um grupo 
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mais antigo no Mediterrâneo (0,13-0,20 Ma) e outro mais recente no Atlântico 

(0,09-0,13 Ma), provavelmente resultado de uma recolonização (Domingues et 

al., 2006). 

Episódios de glaciação tiveram forte influência histórica sobre algumas 

espécies de Chromis, como por exemplo, C. limbata. Nas ilhas da Macaronésia 

(Açores, Madeira e Canárias), no Atlântico Oriental, picos de glaciação 

provavelmente resultaram em grandes extinções em algumas ilhas, como no 

litoral de Açores. O fluxo gênico entre as três ilhas se mostrou elevado, não se 

obtendo nenhuma estruturação genético-populacional entre elas. Os índices de 

diversidade haplotípica nesta espécie mostraram-se semelhantes àqueles 

encontrados em C. multilineata, com alta freqüência haplotípica, embora 

substancialmente menor em Açores, onde 25 indivíduos geraram pertenciam a 

12 haplótipos (Domingues et al., 2006). 

No Atlântico Norte Ocidental e no Mar Mediterrâneo foi identificada a 

existência de dois grupos populacionais, um deles incluindo o Mediterrâneo e a 

costa do Atlântico da Europa Ocidental e outro englobando a costa Ocidental 

da África e os Arquipélagos da Macaronésia foram identificados a partir de 

dados do mtDNA em espécies recifais de diferentes famílias tais como C. 

chromis e C. limbata (Pomacentridae) e Parablennius parvicornis e P. 

sanguinolentus (Blennidae) (Domingues et al. 2005; 2006; 2008). Este padrão 

sugere o reflexo de glaciações ocorridas durante o Pleistoceno, sobretudo em 

peixes de águas quentes, levando a extinção ou a consideráveis reduções 

populacionais em algumas regiões onde as temperaturas superficiais da água 

foram seriamente reduzidas, permitindo sua sobrevivência apenas em regiões 

menos afetadas que atuaram como refúgios (Domingues et al., 2008). 

A comparação das evidências genéticas em espécies do gênero 

Chromis do Atlântico Oriental, com os padrões de diversidade haplotípica 

observados em C. multilineata do Atlântico Ocidental, sugere que eventos de 

glaciação ocorridos durante o Pleistoceno, embora tenham tido fortes efeitos 

junto ao litoral europeu, pela redução de temperatura, ocasionou também,  

através da diminuição do nível do mar, mudanças significativas quanto a 

disponibilidade de habitats no Atlântico Ocidental. 

No Atlântico ocidental brasileiro, tem sido identificados subdivisão entre 

as populações de peixes marinhos apenas em larga escala geográfica. Dois 
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grandes grupos do Sciaenidae marinho Macrodon ancylodon (Sciaenidae) (um 

tropical e outro subtropical) parecem estar separados por uma barreira situada 

entre a costa dos estados da Bahia (12ºS) e do Espírito Santo (20ºS). A 

diferença de temperatura na água do mar derivada dos padrões de circulação 

na porção sul e a separação física da corrente Sul Equatorial na corrente Norte 

do Brasil e na corrente do Brasil estariam atuando como barreiras ao fluxo 

gênico entre estes grupos (Santos et al., 2006). De modo semelhante, 

Micropogonias furnieri (Sciaenidae) apresentou uma estruturação populacional 

pela presença de uma única população na costa centro-sul do Brasil e a 

existência de populações parcialmente isoladas ao norte (Puchnick-Legat e 

Levy, 2006). 

O padrão de estruturação de C. multilineata nas regiões estudadas 

sugere a distância geográfica e a dinâmica das correntes oceânicas como 

principais fatores e, em relação a este último, pode estar atuando como 

mediadora do fluxo gênico entre algumas dessas regiões, em maior ou menor 

escala. Além disso, apesar dos modelos de estimativa de fluxo gênico (Nm) 

indicarem valores constantes entre gerações, este quadro pode ser mais 

complexo quando se identifica que as correntes oceânicas do Atlântico 

apresentam variações de força e sentido durante o ano (Lumpkin e Garzoli, 

2005). Caso estas condições estejam interagindo com o período reprodutivo da 

espécie poderia estar favorecendo a dispersão entre os pontos amostrados. 

Diante dos valores obtidos para os índices de fixação (FST) entre as 

localidades amostradas verificou-se que a espécie possui um elevado potencial 

de dispersão nas distancias geográficas analisadas, uma vez que na menor 

distância estabeleceu-se uma única população habitando a costa do Rio 

Grande do Norte e o Arquipélago de Fernando de Noronha distantes cerca de 

350 Km um do outro. Ampliando a escala geográfica, uma moderada 

estruturação genética foi encontrada entre o Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo e as demais localidades (FST variando de 0,06851 a 0,09215). Assim, o 

nível de isolamento geográfico do Arquipélago de São Pedro e São Paulo 

(>1.000 km da costa do Brasil) proporciona um efeito suficiente para a 

existência de moderada estruturação genética em relação às demais 

populações. O registro de indivíduos semi-albinos no arquipélago de São Pedro 

e São Paulo, como já foi mencionado, e os resultados encontrados neste 
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trabalho, ratificam as expectativas para a existência de uma população 

geneticamente diferenciada em função do grau de isolamento deste 

arquipélago. 

As condições oceanográficas desempenham um importante papel no 

processo de dispersão e colonização dos organismos marinhos. 

Particularmente em peixes, que passam toda a sua vida associada aos recifes 

e que a dispersão está exclusivamente restrita a fase larval planctônica. A 

circulação das águas superficiais do Atlântico tropical é bastante complexa e 

consiste basicamente de um giro Equatorial formado pelas Contracorrentes 

Equatorial do Norte (CCEN), Guiné e três ramos (norte, central e sul) da 

Corrente Equatorial do Sul (CES), a qual forma a Corrente Norte do Brasil 

(CNB) e a Corrente do Brasil (CB) (Lumpkin e Garzoli, 2005). Neste contexto, A 

distribuição das espécies do gênero Centropyge (peixes anjos) no Oceano 

Atlântico ocorreu originalmente pelo sul da África e se dispersou pelas ilhas 

meso-oceânicas. Alternativamente, a chegada ao Atlântico Ocidental foi 

facilitada pela Corrente Sul Equatorial, que forma a Corrente do Brasil, em 

direção ao sul, e a Corrente Equatorial do Norte (Bowen et al., 2006). Da 

mesma forma, o fluxo gênico entre as populações do Arquipélago de Fernando 

de Noronha e de São Pedro e São Paulo e as populações da costa do nordeste 

do Brasil parecem estar influenciada por correntes atuais neste mesmo sentido. 

Além disso, a diferenciação entre populações de organismos marinhos 

tem sido observada de forma mais marcante em espécies que possuem um 

comportamento migratório restrito, ausência de estagio larval pelágico e 

mecanismos de retenção larval (Planes et al., 2001; Stepien et al., 2001). C. 

multilineata é uma espécie que possui um período da fase larval planctônica 

relativamente longo e, desta forma, dentro das correntes superficiais do giro 

equatorial Sul, o fluxo de larvas estaria sendo favorecido entre as quatro 

localidades. Assim, o número maior de migrantes entre o Arquipélago de 

Fernando de Noronha e a Bahia pode ser resultado do transporte de larvas 

pelas Correntes superficiais. Por outro lado, o menor fluxo entre as localidades 

do Rio Grande do Norte e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo pode ser 

decorrência do aporte de larvas preferencialmente no Arquipélago de Fernando 

de Noronha, região que poderia estar agindo como atratora de larvas 

pelágicas. Neste mesmo sentido, sabe-se que os Arquipélagos de Fernando de 
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Noronha e de São Pedro e São Paulo e o Atol das Rocas atuam como fontes 

de larvas de Palinuridae no recrutamento dos estoques da costa norte e 

nordeste do Brasil (Góes et al. 2007). 

Estudos têm mostrado que a população Holacanthus ciliaris 

(Pomacanthidae) do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, uma espécie 

largamente distribuída no Atlântico Ocidental, apresenta características únicas 

pela presença de formas variadas de cor ou semi-albinismo (Luiz Jr., 2003; 

Affonso e Galetti Jr., 2007). Assim como em C. multilineata estas 

características parecem influenciadas pelo autorecrutamento de suas larvas 

naquele arquipélago. 

A estrutura genético-populacional de C. multilineata do Atlântico 

Ocidental sugere uma moderada estruturação ao longo do Atlântico brasileiro 

em virtude de um período de duração da fase larval relativamente longo que 

pode ser favorecido pelo sistema de correntes superficiais do Atlântico 

Ocidental. Uma vez que já existem evidências de transporte de larvas entre as 

ilhas oceânicas e a costa do nordeste do Brasil. Por outro lado, aspectos 

ambientais e distintas pressões de seleção locais podem explicar as 

peculiaridade das populações de peixes recifais que habitam o Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo mesmo que sujeitas a um único sistema de correntes 

(Rocha et al., 2002, 2005). 

Inúmeras outras espécies de peixes que habitam a costa do Brasil 

continuam inexploradas, assim, o cenário identificado em C. multilineata 

contribui para um melhor entendimento do movimento de larvas e 

conectividade das ilhas no sistema de correntes do Atlântico Tropical, uma vez 

que a compreensão do mecanismo de dispersão larval e a resultante 

estruturação genética dos organismos marinhos são imprescindíveis para o 

gerenciamento do ambiente marinho. A distribuição de reservas marinhas ao 

longo da costa do Atlântico brasileiro pode ser efetiva no repovoamento e 

manutenção das populações ao longo de toda a costa do Brasil. Neste sentido,  
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7. Conclusões 
 

 Os dados obtidos no estudo genético de amostras geográficas de C. 

multilineata permitem concluir que: 

 

� As populações de C. multilineata apresentam elevada variabilidade 

genética; 

� Existe uma moderada estruturação genética, com maior grau de 

divergência genética sendo observado para as amostras do Arquipélago 

de São Pedro e São Paulo; 

� Em razão da proximidade, não se verificam diferenciações populacionais 

entre RN e FN, indicando tratar-se de um único estoque; 

� Apesar do alto fluxo gênico, não foi possível a obtenção de haplótipos 

compartilhados ou a ausência de estruturação genética; 

� Percebe-se que as correntes marinhas podem ser um componente 

auxiliar ou facilitador para o fluxo gênico nesta espécie; 

� Os padrões de estruturação e os índices de diversidade encontrados 

sugerem que a espécie tenha sofrido uma fragmentação no passado 

devido à ação de eventos glaciais ocorridos durante o Pleistoceno e uma 

expansão relativamente recente. 

� Os padrões evolutivos de divergência genética para C. multilineata no 

Atlântico Ocidental encontram equivalência nas espécies do Atlântico 

Oriental, sugerindo a ação de eventos glaciais ocorridos durante o 

Pleistoceno na modelagem genética das populações; 

� C. multilineata parece constituir uma população relativamente 

homogênea ao longo costa do Atlântico Ocidental com indícios de uma 

moderada estruturação genético-populacional em relação ao 

Arquipélago de São Pedro e São Paulo. 
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