
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

LEVANTAMENTO CARIOTÍPICO EM ESPÉCIES DE 
PEIXES MARINHOS COSTEIROS DE FUNDO ARENOSO 

 (Osteichthyes, Perciformes)  

INGRID VILAR ACCIOLY 

NATAL-RN 
2007



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA 
PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR 

LEVANTAMENTO CARIOTÍPICO EM ESPÉCIES DE 
PEIXES MARINHOS COSTEIROS DE FUNDO ARENOSO 

 (Osteichthyes, Perciformes)  

INGRID VILAR ACCIOLY 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Genética e Biologia Molecular 
do Centro de Biociências da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, como parte 
dos requisitos para a obtenção do título de 
Mestre em Genética e Biologia Molecular. 

Orientador. Prof. Dr. Wagner Franco Molina 

NATAL-RN 
2007



Dedico este trabalho 

aos meus pais, Horacio e Taisa, 

às minhas irmãs, Priscila e Juliana 

e ao meu noivo, Alexandre Lima. 

iii



O SONHO IMPOSSÍVEL 

“Sonhar mais um sonho impossível 
Lutar quando é fácil ceder 

Vencer o inimigo invencível 
Negar quando a regra é vender 

Sofrer a tortura implacável 
Romper a incabível prisão 

Voar num limite improvável 
Tocar o inacessível chão 

É minha lei, é minha questão 
Virar esse mundo, cravar esse chão 

Não importa saber se é terrível demais 
Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz! 

E amanhã, se esse chão que eu beijei 
For meu leito e perdão 

Vou saber que valeu delirar 
E morrer de paixão! 

E assim, seja lá como for 
Vai ter fim a infinita aflição 
E o mundo vai ver uma flor 
Brotar do impossível chão.” 

(MIGUEL DE CERVANTES) 
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RESUMO

Análises citogenéticas em peixes são importantes porque os mesmos compõem um 
grupo particular entre os vertebrados, ocupando posição central na evolução animal. 
A Ordem Perciformes, dominante nos ambientes marinhos e dulcícolas, constitui um 
modelo potencialmente útil na avaliação genética de populações, como também no 
entendimento de seus processos evolutivos. Apesar disto, ainda são escassos os 
estudos citogenéticos neste grande grupo, sobretudo para os habitantes de fundo 
arenoso e hábitos pelágicos. O presente trabalho se propôs a contribuir para a 
caracterização citogenética de nove espécies de peixes marinhos litorâneos de 
fundo arenoso do litoral do Rio Grande do Norte (Brasil), identificando os padrões 
evolutivos relacionados ao cariótipo nestas espécies e a existência de afinidades 
filogenéticas entre elas e outros Perciformes. Os animais foram coletados nas praias 
da Redinha, Ponta Negra e Búzios (Litoral do Rio Grande do Norte) e no 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Posteriormente foram submetidos às 
técnicas citogenéticas que consistem em estimulação mitótica, obtenção de 
cromossomos mitóticos, seguida por técnicas de coloração convencional (Giemsa) e 
bandamentos cromossômicos (Ag-RONs e bandamento C). Número diplóide e 
número fundamental iguais a 48 foram observados na maioria das espécies: 
Menticirrhus americanus, Ophioscion punctatissimus, Pareques acuminatus 
(Sciaenidae); Chloroscombrus chrysurus (Carangidae); Echeneis sp. 2 
(Echeneidae); Archosargus  (Sparidae) e probatocephalus Orthopristis ruber
(Haemulidae). Trachinotus goodei (NF=52) (Carangidae) e Echeneis sp. 1 
(Echeneidae) (NF=54) apresentaram uma variação no NF, mantendo-se constante 
um número diplóide igual a 48. As RONs estavam situadas em posição 
pericentromérica em todas os scianídeos, e nas espécies Echeneis sp. 2 (22° par), 
O. ruber e A. probatocephalus (1  par), coincidindo com grandes blocos 
heterocromáticos em M. americanus (1  par), P. acuminatus (2  par) e O. ruber (1
par). As RONs também foram localizadas na região telomérica do braço curto do 5° 
e 11° pares acrocêntricos em , 4  e 19  pares de TTT. goodei C. chrysurus, 1° par (sm) 
de Echeneis sp. 1. O bandamento C detectou blocos centroméricos na maioria dos 
cromossomos das espécies de Sciaenidae, Carangidae e Echeneidae, com grandes 
blocos em A. probatocephalus (4  par). Blocos heterocromáticos em regiões 
teloméricas em submetacêntricos de Echeneis sp. 1, e pericentroméricas em 
M. americanus (1  e 8  pares), O. punctatissimus (1  par) e P. acuminatus (2  par) 
também foram observados. Nota-se um marcante conservadorismo cromossômico 
nas espécies da família Scianidae e Haemulidae no que diz respeito ao número de 
cromossomos acrocêntricos e a localização das RONs. Porém é destacada a 
presença de eventos de heterocromatinização durante a evolução cariotípica desta 
família. Já nas famílias Sparidae e Carangidae, os resultados obtidos reafirmam 
exemplos de pequenas variações estruturais resultantes de inversões e 
translocações Robertsonianas, como principais mecanismos de diversificação 
cariotípica, bem como um padrão evolutivo mais conservado numericamente, 
também observado em representantes de Echeneidae do Atlântico em relação ao 
Pacífico. A presença de RONs múltiplas, observadas nas espécies T. goodei e C.
chrysurus parecem representar um caráter derivado na família Carangidae. Os 
resultados para as espécies  e A.O. ruber probatocephalus sugerem a presença de 
possíveis barreiras geográficas ou climáticas entre suas populações no NE do Brasil, 
quando comparada com a região SE.
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ABSTRACT 

Cytogenetics analyses in fish are important because they compose a private group 
among the vertebrates, occupying a central position in the animal evolution. The 
Perciforms Order, dominant in the marine and freshwater environment, it constitutes 
a model potentially useful in the genetic evaluation of populations, as well as in the 
understanding of its evolutionary processes. In spite of this, cytogenetics studies in 
this great group is scarce, above all for the inhabitants of sandy bottom and pelagics 
habits. The present work proposed to contribute for the cytogenetic characterization 
of nine species of fish marine of sandy bottom of the coast of Rio Grande do Norte 
(Brazil), identifying the evolutionary patterns related to the karyotype in these species 
and the existence of filogenetics affinities between them and other Perciformes. The 
animals were collected in the beaches of the Redinha, Ponta Negra and Búzios 
(Coast of Rio Grande do Norte) and in Saint Peter and Saint Paul Archipelago. Later 
on they were submitted to the cytogenetics technical that consist of mitotic 
estimulation, obtaining of mitotics chromosomes, proceeded by techniques of 
conventional coloration (Giemsa) and chromosomic bands (Ag-RONs and C band). 
Diploid number and fundamental number equal to 48 were observed in most of the 
species: Menticirrhus americanus, Ophioscion punctatissimus, Pareques acuminatus
(Sciaenidae); Chloroscombrus chrysurus (Carangidae); Echeneis sp. 2 
(Echeneidae); Archosargus probatocephalus (Sparidae) and Orthopristis ruber
(Haemulidae). Trachinotus goodei (NF=52) (Carangidae) and Echeneis sp. 1 
(Echeneidae) (NF=54) presented variation in NF, staying constant a diploid number 
equal to 48. RONs was situated in pericentromeric position in whole the scianids, and 
in the species Echeneis sp. 2 (22° pair), O. ruber and A. probatocephalus (1° pair), 
coinciding with great heterocromatics blocks in M. americanus (1° pair), P. 
acuminatus (2° pairl) and O. ruber (1° pair). RONs was also located in the telomeric 
area of the short arm of the 5° and 11° acrocentrics pairs in T. goodei,  4° and 19° 
pairs of C. chrysurus, 1° pair (sm) of Echeneis sp. 1. The C band detected 
centromeric blocks in most of the chromosomes of the species of Sciaenidae, 
Carangidae and Echeneidae, with great blocks in A. probatocephalus (4° pair). 
Heterocromatic blocks in telomeric areas in submetacentrics of Echeneis sp. 1, and 
pericentromerics in M. americanus (1° and 8° pairs), O. punctatissimus (1° pair) and 
P. acuminatus (2° pair) were also observed. It is noticed a marked conservatism 
cromossomic in the species of the family Scianidae and Haemulidae in what says 
respect to the number of acrocentrics chromosomes and the location of RONs. Even 
so it is outstanding the presence of heterocromatinization events during the 
karyotypic evolution of this family. Already in the families Sparidae and Carangidae, 
the obtained results reaffirm examples of small variations structural resultants of 
inversion and translocation Robertsonian, as important mechanisms of diversification 
karyotipical, as well as a pattern numerical evolutionary conserved, also observed in 
representatives of Echeneidae of Atlantic in relation to Pacific. The presence of 
RONs multiple, observed in the species T. goodei and C. chrysurus seems to 
represent a character derived in the family Carangidae. The results for the species O.
ruber and A. probatocephalus suggest the presence of possible geographical or 
climatic barriers among populations of NE of Brazil in relationship the one of the SE.
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INTRODUÇÃO

1.1 ASPECTOS DA EVOLUÇÃO CROMOSSÔMICA EM PERCIFORMES 

Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície terrestre. Entretanto, pouco 

se sabe sobre a diversidade e aspectos genéticos de suas espécies. A riqueza de 

animais marinhos é bem maior quando comparada ao continente e reconhece-se 

que sua biodiversidade é de extrema importância para a humanidade, contendo 

mais de 60% dos bens econômicos da biosfera (Norse, 1993; McAllister, 1996; 

Ormond et al., 1997; Constanza et al., 1997).

Estima-se que existam mais de 25.000 espécies de peixes, correspondendo a 

mais da metade das formas vivas de vertebrados; cerca de 60% destas espécies 

vivem no ambiente marinho e a maioria habita as regiões costeiras (Nelson, 1994).

Dentre os vertebrados aquáticos, encontra-se a classe Actinopterygii, na qual 

se insere a Ordem Perciformes. Esta Ordem possui uma enorme diversidade de 

espécies e são dominantes em águas tropicais e subtropicais, constituída por 18 

subordens, 148 famílias, cerca de 1.496 gêneros e 9.293 espécies. Certamente é a 

maior Ordem entre os vertebrados, com mais de 7.000 espécies marinhas incluindo 

muitos dos teleósteos marinhos de importância econômica (Nelson, 1994).  

A Ordem Perciformes, além de ser dominante nos ambientes marinhos, 

também ocorre nos dulcícolas, constituindo um modelo potencialmente útil na 

avaliação genética de populações, como também no entendimento de seus 

processos evolutivos (Molina et al., 1998). Apesar disto, ainda são escassos os 

estudos citogenéticos neste grande grupo, abrangendo apenas 10% das espécies 

(Affonso, 2000). Dados cromossômicos para espécies marinhas são em menor 

número (2%) se comparados aos representantes dulcícolas (Almeida Toledo et al.,

1993; Brum, 1996), sobretudo para os habitantes de fundo arenosos e hábitos 

pelágicos.

Das espécies estudadas, aproximadamente 60% dos Perciformes, possuem 

um cariótipo composto por 48 cromossomos acrocêntricos (Galetti et al., 2000), 

incluindo alguns Pomacentridae (Alvarez et al., 1980), Sparidae, Serranidae (Aguilar 

e Galetti, 1997), e Haemulidae (Accioly, 2004; Lima, 2004) caracterizando assim um 

elevado conservadorismo cromossômico nestas espécies.
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A família Carangidae revela um conservadorismo cromossômico no que diz 

respeito ao número diplóide (2n=48), mas quando se trata da morfologia 

cromossômica, ela diverge de outras famílias, por apresentarem o número de braços 

cromossômicos (NF) variando de 46 a 78 (Netto, 1997). Grupo filogeneticamente 

próximo aos Carangidae, a família Echeneidae, com oito espécies conhecidas, 

apresenta informações cariotípicas para uma única espécie, Remora remora

(Vasil'ev, 1980; Rishi, 1973), com 2n=42 cromossomos acrocêntricos. 

Entre os grupos Perciformes, alguns como os Sciaenidae e Haemulidae 

podem apresentar tanto conservadorismo cromossômico dos números diplóides 

(2n=48), quanto no número fundamental (NF=48), apesar de suas espécies 

apresentarem uma elevada diversidade morfológica e de cores (LeGrande e  

Fitzsimons, 1988; Accioly, 2004). Em outros, como os Sparidae, apesar do 

conservadorismo cromossômico numérico (2n=48), observa-se uma diversidade 

quanto ao NF entre as espécies, ou mesmo dentro de uma mesma espécie 

(Arkhipchuk, 1999).

Para auxiliar alguns campos da Biologia, como a taxonomia, a citogenética é 

uma importante ferramenta (Guerra, 1988). Apesar de haver métodos tradicionais de 

classificação de espécies com a utilização de análises de caracteres morfológicos, 

tais caracteres estão sujeitos a uma maior variação geográfica ou ambiental. Assim, 

os caracteres cromossômicos vêm sendo progressivamente utilizados com sucesso 

na identificação e diferenciação de espécies crípticas (Bertollo et al., 1978; Bertollo 

et al., 2004).

No que diz respeito aos peixes em especial, análises cromossômicas são 

importantes porque eles compõem um grupo particular entre os vertebrados, 

ocupando uma posição central no que concerne à evolução animal, com um grande 

número de espécies diversas com reprodução e estratégias de reprodução distintas, 

vivendo em uma diversidade de habitats (Ohno, 1974).    
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1.2 FAUNA ÍCTICA COSTEIRA E ESTUARINA  

 No Estado do Rio Grande do Norte foram realizados levantamentos que 

envolvem a riqueza ou distribuição de peixes costeiros (Soares, 1988), registrando a 

ocorrência de 190 espécies de peixes, através da utilização de redes de pesca em 

doze praias.

Recentemente, Garcia (2006) realizou um levantamento complementar com o 

uso de equipamento subaquático e ampliou para 440 o número de espécies de 

peixes na costa do Rio Grande do Norte, preenchendo a lacuna de 18 anos com um 

significativo aumento de espécies registradas. Tal trabalho compilou informações 

sobre espécies de peixes marinhos, com uma contribuição importante nos 

ambientes estuarino e recifal. Em ordem de importância, os Perciformes se 

destacaram em número e abundância, com 56,36% de espécies. Entre as 106 

famílias com registros no Estado do Rio Grande do Norte, Carangidae foi a família 

mais representativa (26 espécies), seguida por Serranidae (21), Gobiidae (20), 

Sciaenidae (19), Haemulidae (16), Labridae (15), Carcharhinidae (12), Lutjanidae 

(12), Muraenidae (10), Scombridae (10) e Scorpaenidae (10). Em termos de 

importância econômica, destacam-se as famílias, Clupeidae (e. Opisthonema 

oglinum), Carangidae (e. Caranx latus), Lutjanidae (e. Lutjanus synagris, Ocyurus 

chrysurus), Gerreidae (e. Diapterus rhombeus) e Mugilidae (e. Mugil liza).

Levantamentos faunísticos como os de Garcia (2006) são indispensáveis para 

o estudo biológico e manejo ecológico de uma área geográfica, principalmente em 

áreas de pesca produtivas. Estas áreas estão em sua grande maioria concentradas 

em estuários, lagunas ou em ambientes costeiros rasos, fornecendo informações 

básicas para uma variada gama de estudos científicos, principalmente análises 

taxonômicas e ecológicas, de fundamental importância quando se pretende avaliar 

impactos ambientais (Casatti et al., 2001).

 Embora o litoral brasileiro apresente importantes regiões de deságüe de rios 

de médio e grande porte, a fauna das regiões estuarinas é muito pouco conhecida 

do ponto de vista genético. Os estuários são corpos d’água semi-fechados, com 

conexão com o mar, que recebem aportes de água fluvial das bacias de drenagem 

continental, as quais se misturam com massas de água marinha introduzidas pelas 

marés, sofrendo ação direta das mesmas. Essas características influenciam na 



14

densidade, diversidade e biomassa da fauna que utiliza os estuários. As espécies 

amplamente adaptadas a este meio possuem características fisiológicas necessárias 

para tolerar distintas condições abióticas, tais como as freqüentes mudanças de 

salinidade (muitas vezes abruptas), da temperatura da água e do oxigênio 

dissolvido. Tais características favorecem vantagens a estas espécies em especial, 

excluindo muitos competidores potenciais devido às especificidades exigidas, 

possibilitando as mesmas usufruírem de um ambiente rico em nutrientes (Whitfield, 

1999).

 Em decorrência de sua vastidão territorial, suas características morfológicas e 

condições favoráveis de pluviosidade, o Brasil tem a mais rica e extensa rede 

hidrográfica do globo, resultando em grande descarga de rios, na maioria em forma 

de estuários, no Oceano Atlântico. As duas principais zonas estuarinas localizadas 

nos litorais brasileiros, no que diz respeito à abrangência e importância econômica, 

são: Estuário Amazônico que compreende a parte externa das desembocaduras dos 

rios Amazonas e Pará e a região norte do Brasil, desde a baía de São Marcos, no 

Maranhão, até a foz do rio Oiapoque, no extremo norte do Estado do Amapá 

(Brandini et. al, 1997); e o estuário do Rio São Francisco, que atravessa o estado da 

Bahia, fazendo a divisa ao norte com Pernambuco e a divisa natural dos estados de 

Sergipe e Alagoas (Pereira, 1997). No que diz respeito aos estuários do Estado do 

Rio Grande do Norte, os principais são 1) Apodi-Mossoró; 2) Piranhas-Assu; 3) 

Galinhos-Guamaré; 4) Ceará-Mirim; 5) Potengi; 6) Guaraíra-Papeba-Arez e 7) 

Curimataú. (Mendonça, 2004; Salim e Melo, 2004; Garcia, 2006).

 A riqueza biológica nos estuários é decorrente da presença de uma 

estocagem temporária de materiais em suspensão que proporcionam uma grande 

produtividade biológica, fazendo destas regiões estuarinas uma zona de alimentação 

para numerosas espécies de peixes, principalmente as formas juvenis (Garcia, 

2006). Isso acarreta a presença de um alto número de peixes, principalmente em 

estuários que apresentam manguezais provedores de matéria orgânica para os 

animais marinhos, sendo considerados verdadeiros “berçários” naturais (Robertson 

e Blaber, 1992). Outros fatores que explicam uma alta abundância de peixes seria o 

aumento de refúgio contra predação, pouca profundidade, turbidez e o reduzido 

número de carnívoros de grande porte (Spach et al, 2003). Alguns grupos de peixes 

são bastante freqüentes nestas regiões como os Sciaenidae, Lutjanidae, 

Carangidae, Gobiidae, Haemulidae, entre outras famílias.
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Alguns estudos citogenéticos em espécies nestas regiões têm revelado que 

as populações apresentam forte estratificação genética, sendo observadas grandes 

variações cromossômicas entre populações (Molina, 2005).  

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA SCIAENIDAE 

As espécies da família Sciaenidae, pertencentes ao chamado grupo das 

pescadas, se destacam pela grande diversidade de espécies e pela abundância de 

indivíduos (Vinson et. al, 2001) Na América do Sul, esta família distribui-se em 

ambientes marinhos, estuarinos e dulcícolas. No Atlântico Sul ela é representada por 

cerca de 21 gêneros e 57 espécies, das quais mais de 30 são encontradas ao longo 

da costa brasileira (Santos et al., 2003; Vinson et. al, 2001). 

 Esta família é formada por um conjunto relativamente homogêneo de peixes 

marinhos costeiros (Santos et. al, 2006), que habitam principalmente substratos 

lamacentos a arenosos da plataforma continental em regiões tropicais e 

subtropicais. A maioria das espécies são estuarinas em algum momento de seu ciclo 

vital, outras são estritamente de águas salobras estuarinas, ou eurialinas, capazes 

de permanecerem toda a sua vida em ambiente lacustre podendo, ocasionalmente, 

penetrarem no mar. As espécies marinhas e estuarinas formam grandes agregações 

populacionais em frente a desembocaduras de rios e golfos, de forma que estas 

espécies são de interesse comercial e importantes como recurso pesqueiro para o 

consumo humano (Sánchez, 2001). Apesar da maioria das espécies habitarem 

águas oceânicas e estuarinas, alguns gêneros (Plagioscion, Pachypops e

Pachyurus) são considerados restritamente dulcículas (Chao, 1978; Nelson, 1994). 

 Algumas de suas espécies possuem um ou vários barbilhões pequenos, na 

mandíbula. A bexiga natatória, normalmente, possui muitas ramificações e são 

usadas como uma câmara de ressonância. São carnívoros que se alimentam de 

invertebrados bentônicos e pequenos peixes juvenis como sardinha, robalo, 

anchovas e bagres (Nelson, 1994).

 Todos os Sciaenídeos possuem desova pelágica. No Brasil, observa-se a 

concentrações de adultos desovando próximos à desembocadura dos rios em 

ambientes de água superficial (5 m), baixa salinidade e fundos arenosos. Larvas e 

juvenis usualmente se encontram em lagoas estuarinas e rios. Os juvenis são 



16

utilizados em aquariofilia. Em seu habitat natural, os juvenis e alevinos vivem, 

frequentemente, em ambientes estuarinos ou mesmo em ambientes dulcícolas, e 

quando adultos migram e permanecem em ambientes marinhos ( Sánchez, 2001).

 As espécies do gênero Menticirrhus, como, por exemplo, Menticirrhus 

americanus e Menticirrhus littoralis, são muito parecidas morfologicamente com a 

espécie Micropogonias furnieri, sendo esta de comprimento maior. Possuem valor 

comercial regional, porém a espécie M. furnieri possui um valor comercial mais 

representativo, principalmente no litoral da Nicarágua, estando em terceiro lugar 

(8%), seguida por espécies do gênero Cynoscion, com 4%. Outras espécies como 

Larimus breviceps, Bairdiella rhonchus e Stellifer griseus, não possuem valor 

comercial, sendo geralmente utilizadas para consumo familiar ou para iscas 

(Sánchez, 2001). 

 A espécie Menticirrhus americanus (Figura 1), pode chegar até 1.070g, com 

50 cm de tamanho e seus exemplares são popularmente chamados de “papa-terra”. 

Tal espécie possui hábitos demersais, são oceanódromos, estuarinos, marinhos e 

chegam até 40 metros de profundidade (Riede, 2004). São freqüentes em pescas de 

subsistência em populações litorâneas, podendo também ser capturados pela pesca 

esportiva. O tempo mínimo de duplicação da população vai de 1 até 4 anos. As 

espécies se distribuem pelo Atlântico Oeste, encontrando-se de Nova York até o 

Texas (EUA) e da Baía de Campeche até Buenos Aires, Argentina. São ausentes na 

Flórida e nas Antilhas. Habitam águas litorâneas, geralmente de fundo arenoso. São 

comuns ao longo das praias. Os juvenis aparecem, geralmente, em águas de baixa 

salinidade (Robins e Ray, 1986). 

Figura 1. Exemplar da espécie Menticirrhus americanus.

Outra espécie representante desta família, no litoral do Rio Grande do Norte, 

Ophioscion punctatissimus (Figura 2), conhecida popularmente como “pescada 

cabeça dura”, encontra-se com freqüência no Atlântico Ocidental, no litoral do Porto 

Rico e do Panamá ao Brasil (Dennis et al., 2004). Pode alcançar até 25 cm de 
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comprimento, sendo considerada de pouco valor comercial. Espécie marinha e 

demersal de clima tropical, é encontrada em regiões costeiras sobre fundos 

barrentos e arenosos. Alimenta-se de invertebrados planctônicos e bentônicos 

(Chao, 1978).

Figura 2. Exemplar da espécie Ophioscion punctatissimus.

Já a espécie Pareques acuminatus (Figura 3), também pertencente a esta 

família, possui um tamanho corporal de, até, 23 cm e é conhecida popularmente 

como “pescada de dente”. Esta espécie marinha, de clima tropical, é encontrada 

próxima a recifes de corais e em baías adjacentes sobre fundos irregulares (Smith, 

1997). Sua distribuição corresponde ao Atlântico Ocidental, do Norte da Carolina-

EUA até o Rio de Janeiro, no Brasil. Possuem pouca importância comercial para 

alimentação e são bastante apreciados em aquariofilia. Reproduz-se rapidamente, 

com um tempo mínimo de duplicação da população menor que 15 meses. Embora 

relatada nas Bermudas por trabalhos recentes, esta espécie não é nativa da região 

(Smith-Vaniz et al., 1999).

Figura 3. Exemplar da espécie Pareques acuminatus 
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1.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA CARANGIDAE 

Na família Carangidae, pertencente à Ordem Perciformes, podemos encontrar 

uma diversidade de peixes marinhos na qual são incluídas espécies ecologicamente 

e economicamente importantes, tais como xaréu, palombetas, guarajuba, pampo e 

galo (Reed et al., 2002).

 Representantes desta família estão presentes em ambientes marinhos 

tropicais e subtropicais do mundo, e alguns ocorrem em regiões temperadas 

(Honebrink, 200). Distribuem-se nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico (Nelson, 

1994).

 De acordo com a literatura disponível, espécies desta família possuem um 

grande valor econômico dentre os peixes tropicais, tanto para aqüicultura - 

Trachinotus carolinus, Trachinotus falcatus, Trachinotus goodei, Pseudocaranx 

dentex, Seriola dumerili - quanto para a pesca comercial e esportiva (Nelson, 1994). 

Uma considerável quantidade de revisões de nomenclatura taxonômica tem ocorrido 

durante anos para inúmeros gêneros (Honebrink, 2000). 

 Esta família, com fósseis conhecidos desde o período Eoceno (M.A), já foi 

primeiramente dividida em quatro subfamílias (ou tribos): Trachinotini, 

Scomberoidini, Naucratini e Carangini (Honebrink, 2000). Hoje são considerados 

válidos para o grupo cerca de 149 espécies, agrupadas em 29 gêneros (Froese e 

Pauly, 2007). 

No que se refere à alimentação, esta família é descrita geralmente como 

carnívora eficaz, do tipo que persegue a presa (Honebrink, 2000). Randall (1967) 

divide a família pela dieta em comedores de peixes e comedores de plâncton, 

embora essa classificação seja um tanto simplificada.  

 Com relação à reprodução, os Carangídeos são gonocoristas, não existindo 

nenhuma diferença aparente entre os sexos. Algumas espécies desovam 

pelagicamente, visto que outras desovam perto da costa. Os períodos de desova 

para a maioria das espécies são razoavelmente longos, geralmente com picos 

durante os meses de verão (Honebrink, 2000). 

Um representante típico desta família, é o popularmente conhecido “pampo- 

galhudo”, Trachinotus goodei (Figura 4), cujo tamanho máximo conhecido é de 

aproximadamente 50 cm (Robins e Ray, 1986). É uma espécie marinha 
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frequentemente associada a recifes de corais, chegando até 20 metros de 

profundidade, com juvenis geralmente encontrados em praias de fundo arenoso 

(Cervigón et al., 1992). São freqüentes em pescas para a subsistência de 

populações ribeirinhas, podendo também ser capturados na pesca esportiva e 

comercializada para aqüicultura. O tempo mínimo de duplicação da população 

compreende de 1.4 - 4.4 anos. Distribui-se no Atlântico Ocidental, passando por 

Massachusetts (EUA), Bermudas e golfo do México até a Argentina. Esta espécie 

alimenta-se de crustáceos, poliquetas, pupa de insetos, moluscos e peixes 

(Cervigón, 1993). 

Figura 4. Exemplar da espécie Trachinotus goodei.

Também comum em águas do Atlântico Ocidental, a espécie Chloroscombrus 

chrysurus (Figura 5) é conhecida popularmente como “palombeta”, podendo medir 

até 65 cm (Daget e Smith, 1986). São marinhos e pelágicos, ocorrendo em áreas de 

até 55m de profundidade, com juvenis encontrados em estuários (Cervigón et al.

1992). Alimentam-se de peixes, cefalópodes, zooplâncton e detritos (Diouf, 1996). 

São encontrados no Atlântico Ocidental desde Massachusetts até a Flórida (EUA), 

das Bermudas até o Uruguai, ao longo do Mar caribenho e no Golfo do México. 

Também é encontrado no Atlântico Oriental, desde a Mauritânia até Angola 

(Cervigón, 1993). 

Figura 5. Exemplar da espécie Chloroscombrus chrysurus.
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1.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA ECHENEIDAE 

Pertencente à Ordem Perciformes, a família Echeneidae é representada por 

apenas 4 gêneros e 8 espécies, distribuídas pelos Oceanos Atlântico, Índico e 

Pacífico. Sua morfologia é caracterizada por corpo alongado, tendo a cabeça 

aplainada com ventosas na porção superior, contendo de 10 a 28 lâminas 

transversais móveis que servem para se fixar temporariamente em animais maiores 

tais como tubarões, peixes ósseos, tartarugas marinhas. Algumas espécies mostram 

consideráveis especificidades ao animal em que se fixa, atuando como limpadores e 

comedores de restos de alimento dos mesmos. A desova das espécies desta família 

é pelágica. Atingem de 17 cm a um metro de comprimento (relatado para a espécie 

Echeneis naucrates) (Nelson, 1994).

 No que diz respeito às espécies do gênero Echeneis (Figura 6), duas 

espécies são conhecidas, Echeneis naucrates e E. neucratoides. Estas espécies 

ocorrem em clima subtropical, estando associadas a recifes de corais, em 

profundidades entre 20 a 50 metros. Distribuem-se no Atlântico Ocidental (Robins e 

Ray, 1986), onde são abundantes em águas mornas (Heemstra, 1986), podendo 

estar tanto perto quanto longe da costa (Cervigón et. al, 1992). De livre-natação, são 

frequentemente encontradas em áreas rasas e em torno dos recifes de corais 

(Smith, 1997). Anexam-se temporariamente a uma variedade de “anfitriões” 

incluindo tubarões, raias, peixes ósseos grandes ou tartarugas do mar, baleias, 

golfinhos e também aos navios (Lieske e Myers, 1994). Alimentam-se de pequenos 

peixes, restos de alimento e parasitas do “anfitrião” (Smith, 1997). Os juvenis agem 

ocasionalmente como limpadores em recifes de corais (Sazima et. al, 1999). No que 

diz respeito à pesca destas espécies, possuem pouco valor comercial, porém são 

utilizadas em aquariofilia. 

Figura 6. Exemplar do gênero Echeneis.
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1.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA HAEMULIDAE 

A família Haemulidae (=Pomadasyidae), possui 17 gêneros com 

aproximadamente 150 espécies (Menezes e Figueiredo, 1980). São listados para o 

Atlântico, os gêneros Anisotremus, Conodon, Haemulon, Orthopristis, Pomadasys,

Genyatremus, Boridae (Nelson, 1994). 

Esta família é encontrada em águas litorâneas tropicais e subtropicais do 

Oceano Atlântico, Indico e Pacífico, embora algumas espécies estendam-se em 

águas temperadas (Robins e Ray, 1986). Apresentam tamanho médio, cuja maioria 

cresce aproximadamente até 30cm. Possuem como característica marcante a 

produção de ruídos, provocados pelo atrito dos dentes faringeanos e amplificados 

pela bexiga natatória, sendo por isso chamados de roncadores. A maioria das 

espécies é marinha, mas algumas habitam águas salobras, sendo raramente 

encontradas em águas doces (Eschmeyer et al., 1983).

De acordo com Robins e Ray (1986), os adultos alimentam-se à noite em 

fundos arenosos, lamíticos ou em algas de fundo, reunindo-se durante o dia em 

grande número em recifes, ou outras áreas abrigadas. Os jovens ocorrem 

principalmente em baías, lagunas e regiões costeiras.  

Grandes mudanças morfológicas acontecem entre as fases juvenil e adulta 

(Mils, 1993). Uma característica juvenil, na maioria das espécies, é a presença de 

uma faixa escura, ao longo da lateral, terminando em uma mancha próxima à base 

da nadadeira caudal. Faixas adicionais podem estar presentes. Os roncadores são 

usados para a alimentação, embora suas formas juvenis sejam comumente 

utilizadas em aquários (Robins e Ray, 1986).   

Uma de suas espécies, Orthopristis ruber, é conhecida popularmente como 

“canguito” (Figura 7). Pode chegar até 40 cm de comprimento, vivendo em ambiente 

demersal e estuarino e alcançando profundidades de até 70 metros (Courtenay et

al., 1978). Se distribui pelo Atlântico Ocidental, desde Honduras até o Brasil, 

ocorrendo em águas costeiras, sobre fundos de areia, rocha ou lama (Uyeno et al.,

1983). Os juvenis são encontrados perto das margens (Cervigón, 1993), como 

igualmente são vistos em água salobra (Courtenay et al., 1978). Alimentam-se de 

crustáceos, moluscos, poliquetas, peixes e outros invertebrados (Cervigón, 1993).
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Figura 7. Exemplar da espécie Orthopristis ruber.

1.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA SPARIDAE 

 A família Sparidae, cujo nome deriva do grego sparoides (peixe com cabeça 

dourada) é representada por cerca de 35 gêneros e 112 espécies, distribuídas em 

regiões tropicais e temperadas dos Oceanos Atlântico, Indico e Pacífico. A maioria é 

marinha, com raras espécies dulcícolas. São animais carnívoros, que se alimentam 

de invertebrados bentônicos. Estas espécies possuem a maxila escondida por uma 

bainha quando a boca se fecha. Em relação à reprodução, são encontrados, em 

muitas espécies, casos de hermafroditismo, onde um indivíduo possui gônadas 

masculinas e femininas simultaneamente. Nesta família, há também casos de 

espécies que mudam de sexo durante a ontogênese (Froese e Pauly, 2007). 

 A espécie Archosargus probatocephalus (Figura 8), representante desta 

família, é conhecida popularmente como “sanhoá”. É marinha, associada a recifes 

de corais e habitante de baías e estuários. Entra livremente em águas salobras, e às 

vezes em ambientes dulcícolas. Sua alimentação é baseada em moluscos e 

crustáceos (Lieske e Myers, 1994). É encontrada em regiões de clima subtropical, 

no Oceano Atlântico Ocidental, desde a Nova Escócia, Canadá e Norte do golfo do 

México até o Brasil, estando ausente nas Bahamas, Bermudas e Granada (Smith, 

1997). Chega a medir cerca de 91,0cm (Robins e Ray, 1986) e é considerado 

excelente para a alimentação (Frimodt, 1995).  Tanto na fase juvenil como adulto, 

esta espécie possui predadores, tais como tubarões e arraias (Snelson, et al., 1984). 
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Figura 8. Exemplar da espécie Archosargus probatocephalus

2. OBJETIVOS

A revisão da literatura disponível demonstra uma extensa escassez de 

informações sobre alguns grupos de peixes marinhos distribuídos em ambientes 

específicos quanto a seus aspectos citogenéticos. Diante disto o presente trabalho 

se propôs a: 

1) Contribuir para a caracterização citogenética de espécies de peixes marinhos 

litorâneos de fundo arenoso, ampliando a base de dados existentes; 

2) Caracterizar citogeneticamente as espécies Menticirrhus americanus,

Ophioscion punctatissimus, Pareques acuminatus (Sciaenidae); Trachinotus goodei,

Chloroscombrus chrysurus (Carangidae); Orthopristis ruber (Haemulidae); 

Archosargus probatocephalus (Sparidae); e espécies do gênero Echeneis 

(Echeneidae), utilizando coloração convencional pelo Giemsa, evidenciação da 

posição e frequência das regiões organizadoras de nucléolos (Ag-RONs) e do 

padrão de distribuição da heterocromatina no cariótipo (bandamento C); 

3) Identificar os padrões evolutivos relacionados ao cariótipo nestas espécies e 

famílias em relação a outros Perciformes, bem como a existência de afinidades 

filogenéticas entre elas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Material 

 As espécies Menticirrhus americanus (n=05), Ophioscion punctatissimus 

(n=02), Pareques acuminatus (n=12) (Sciaenidae); Trachinotus goodei (n=03) e 

Chloroscombrus chrysurus (n=06) (Carangidae); Orthopristis ruber (n=03) 

(Haemulidae) e Archosargus probatocephalus (n=02) (Sparidae), Echeneis sp. 1  

(n=1) (Echeneidae) foram coletadas em redes de arrasto nas praias de Ponta Negra 

(5°53'1.73"S 35°9'57.85"W), Redinha (5°44'50.50"S 35°12'10.52"W) e Búzios 

(6°0'28.12"S 35°6'19.23"W), litoral do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil. Um 

exemplar de Echeneis sp. 2 (Echeneidae) foi coletado no Arquipélago de São Pedro 

São Paulo (0°55'N 29°21'W) (Figura 9).  

Figura 9. Mapa do Brasil.  RN- Rio Grande do Norte; FN- Arquipélago de Fernando de 
Noronha; SPSP- Arquipélado de São Pedro São Paulo; RJ- Rio de Janeiro; SP- São Paulo. 
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3.2 Métodos

As coletas foram realizadas na maré baixa, no período matutino. Os animais 

foram acondicionados e levados para o Laboratório de Genética e Recursos 

Marinhos (LGRM) da UFRN ou na Estação de pesquisa do Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo, onde foram mantidos em aquários devidamente aerados até 

serem submetidos às técnicas citogenéticas descritas a seguir.

3.2.1. Estimulação Mitótica

A estimulação mitótica, utilizando solução glicosada de levedura precedeu as 

preparações cromossômicas. A técnica adotada seguiu o método proposto por Lee e 

Elder (1980), que consiste em provocar um aumento na taxa de divisão celular, 

através da inoculação de solução de leveduras. A técnica é descrita como segue: 

a. Injetar, na região intraperitonial do peixe, uma solução recém-preparada de 

leveduras (5-6 g de Saccharomyces cerevisiae, em 25ml de água, incubada por 30-

40 min em estufa à 37ºC), na proporção de 1ml desta solução para cada 100g de 

peso corporal do animal; 

b. Aguardar um período de 24 a 48 horas, procedendo às técnicas de 

obtenção de cromossomos descritas adiante. 

3.2.2. Técnica de obtenção de cromossomos mitóticos

Os cromossomos mitóticos foram obtidos através da técnica in vitro

descritos por Gold et al. (1990), que consiste em: 

a. Remover o material renal do animal (no caso de espécimes pequenos, também 

podem ser utilizados fragmentos de brânquias, fígado e baço); 

b. Colocar o material em meio de cultura RPMI 1640 (6 ml); 

c. Dissociar o material, com auxílio de pinças e seringas de vidro desprovidas de 

agulha, e transferi-lo para um tubo cônico, completando até um volume final de 9 

ml do meio citado no item a; 
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d. Adicionar cinco gotas de colchicina (0,025%). Homogeneizar o material com 

pipeta Pasteur e deixar agir por 30 minutos a temperatura ambiente; 

e. Ao término desse tempo, centrifugar por 10 min a 900 rpm; 

f. Remover o sobrenadante e acrescentar 9ml de solução hipotônica de KCl 

(0,075M), ressuspender e homogeneizar a solução com auxílio de uma pipeta 

Pasteur e deixar agir por 25 minutos à temperatura ambiente;

g. Decorrido esse tempo, acrescentar 5 gotas de fixador recém preparado (metanol 

e ácido acético 3:1); 

h. Centrifugar durante 10 min, a 900 rpm e descartar o sobrenadante. 

i. Adicionar 6ml de fixador, ressuspendendo o material com auxílio de pipeta 

Pasteur;

j. Centrifugar por mais 10 minutos a 900 rpm, descartando o sobrenadante; 

k. Repetir o processo de fixação por mais duas vezes. 

l. Após a última centrifugação e eliminação do sobrenadante, adicionar 1-1,5 ml de 

fixador e ressuspender bem o material (podendo ser mantido em congelador 

dentro de microtúbulos de plástico para análises posteriores); 

m. Gotejar de 3 a 4 gotas da suspensão celular, sobre uma lâmina com um filme de 

água aquecida à temperatura de 60 ºC; 

n. Secar à temperatura ambiente; 

o. Corar com Giemsa (5%) diluído em tampão fosfato (pH 6,8) por 25 minutos, 

lavando em seguida em água corrente e deixando secar ao ar. 

3.2.3. Montagem dos cariótipos 

Após o preparo das lâminas, as mesmas foram analisadas em microscópio 

binocular com aumento de 1.000X, para o estabelecimento do valor diplóide modal 

para as espécies e aspectos gerais dos cromossomos. As melhores metáfases 

foram registradas em fotomicroscópio óptico BX-42 Olympus, com sistema de 

captura digital de alta definição, para a determinação do cariótipo. Os pares 

cromossômicos foram arranjados em ordem decrescente de tamanho e divididos 

entre as categorias morfológicas, de acordo com Levan et al. (1964), em 

metacêntrico (m), submetacêntrico (sm), subtelocêntrico (st) e acrocêntrico (a). 
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3.2.4. Bandamentos cromossômicos 

3.2.4.1. Detecção das regiões organizadoras de nucléolos

Para caracterizar as RONs foi utilizada a técnica de impregnação pela prata, 

idealizada por Howell e Black (1980), conforme descrita abaixo: 

a. Sobre uma lâmina previamente preparada com 3 a 4 gotas de suspensão 

celular, colocar 2-3 gotas de solução aquosa de gelatina (1g de gelatina incolor 

+ 50 ml de água + 0,5 ml de ácido fórmico), 2-3 gotas de água destilada e 4-6 

gotas de AgNO3 a 50%; 

b. Misturar, cobrir com lamínula e incubar em estufa a 60ºC por 3-6 minutos. 

3.2.4.2. Detecção de regiões heterocromáticas

A detecção de regiões heterocromáticas foi realizada pelo método de 

Sumner (1972), com pequenas alterações visando uma melhor qualidade das 

preparações, como segue:

a. Preparar previamente uma lâmina, imergir em HCl 0,2N à temperatura ambiente, 

por 15 min. Após este período lavar em água deionizada e secar ao ar; 

b. Incubar a lâmina em solução de 2xSSC por 15 min em estufa a 60ºC. Decorrido 

este tempo, lavar em água deionizada e secar ao ar; 

c. Incubar a lâmina em uma solução de Ba(OH)2. 8H2O a 5% por 1 minuto e 30 

segundos à 42ºC; 

d. Mergulhar rapidamente a lâmina em HCl 0,2N (três vezes, aproximadamente 1 

segundo, cada mergulho). Em seguida lavar em água deionizada e secar ao ar; 

e. Voltar a incubar em solução de 2xSSC a 60ºC por 30 min. Decorrido este prazo, 

lavar em água deionizada, secar ao ar e corar em Giemsa diluído a 6%, em 

tampão fosfato (pH 6,8), por 4 min. 
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4. RESULTADOS 

Capítulo 1 

Aspectos citogenéticos das espécies marinhas, 

Menticirrhus americanus, Ophioscion punctatissimus e Pareques 

acuminatus (Sciaenidae, Perciformes) do Atlântico Sul 

Ingrid Vilar Accioly e Wagner Franco Molina 

Running title – Aspectos citogenéticos em Sciaenidae 

Key words – Sciaenidae, citogenética de peixes, Menticirrhus americanus, Ophioscion 
punctatissimus, Pareques acuminatus, constrições secundárias. 

RESUMO

A família Sciaenidae (Perciformes) é constituída por um grande número de representantes 
de peixes marinhos de fundo arenoso, abrangendo cerca de 282 espécies, das quais 29 
foram cariotipadas, tendo a maioria 48 cromossomos acrocêntricos. O presente trabalho 
caracterizou citogeneticamente três espécies, Menticirrhus americanus, Ophioscion 
punctatissimus e Pareques acuminatus utilizando coloração convencional (Giemsa) e 
bandamentos cromossômicos (Ag-RONs e bandamento C).  Número diplóide e número 
fundamental iguais a 48 foram observados em todas as espécies. As RONs estavam 
situadas em posição pericentromérica nas espécies, coincidindo com grandes blocos 
heterocromáticos em M. americanus (1  par) e Pareques acuminatus (2  par). O 
bandamento C detectou blocos em posição centromérica na maioria dos cromossomos e em 
algumas regiões pericentroméricas em M. americanus (conspicuamente no 1  e 8  pares),
O. punctatissimus (1  par) e Pareques acuminatus (2 ). Nota-se um marcante 
conservadorismo cromossômico nas espécies estudadas, similar a outros grupos de 
Perciformes já analisados, tanto no que diz respeito ao número de cromossomos 
acrocêntricos, quanto no que concerne à localização das RONs. Porém é destacada a 
presença de eventos de heterocromatinização durante a evolução cariotípica desta família.  

INTRODUÇÃO

A família Sciaenidae (Perciformes) é constituída por um grande número de 

representantes de peixes marinhos costeiros de fundo arenoso que se reproduzem 

em estuários, baías ou mar aberto, com ovos dispersos pelas correntes (Santos et

al., 2006). De acordo com Nelson (1994), esta família constitui um importante 
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recurso pesqueiro para o mundo e se distribui nos oceanos Atlântico, Indico e 

Pacífico. Esta família abrange cerca de 282 espécies conhecidas em 70 gêneros 

(Froese e Pauly, 2007). 

Destas, somente 29 espécies tiveram seus cariótipos descritos até o presente 

estudo (Froese e Pauly, 2007), incluindo as 11 espécies marinhas levantadas por 

Legrand e Fitzsimons (1988); duas espécies Sul-americanas (Gomes et al., 1983a; 

1983b e Pereira et al. 1988); bem como três espécies da Índia (Chakraborty, 1986; 

Tripathy e Das, 1988), entre outras. No que diz respeito a espécies dulcícolas, 

podemos citar duas espécies do gênero Plagioscion estudadas por Feldberg et al.

(1999), localizadas na bacia Amazônica, Brasil. A maioria dos sciaenídeos possui 

um número de 2n=48 cromossomos quase exclusivamente acrocêntricos (Feldberg

et al., 1999).

Visando ampliar os dados citogenéticos existentes para a família, o presente 

trabalho teve como principal objetivo caracterizar três de suas espécies, 

Menticirrhus americanus, Ophioscion punctatissimus e Pareques acuminatus,

contribuindo para a identificação de padrões evolutivos ocorridos nestas espécies 

em relação a outros Perciformes. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Exemplares das espécie Menticirrhus americanus, Ophioscion punctatissimus 

e Pareques acuminatus foram coletados em três pontos do litoral do Rio Grande do 

Norte: praia da Redinha (5°44'50.50"S, 35°12'10.52"W); praia de Ponta Negra, 

(5°53'1.73"S 35°9'57.85"W), e praia de Búzios (6°0'28.12"S 35°6'19.23"W), Nordeste 

do Brasil. Precedendo ás preparações cromossômicas, foi utilizado o método de 

estimulação mitótica proposto por Lee e Elder (1980) utilizando-se solução glicosada 

da levedura, Saccharomyces cerevisiae, aplicada na proporção de 1ml/100g de peso 

corporal por 24 horas. Cromossomos mitóticos foram obtidos através da técnica in

vitro descrita por Gold et al. (1990). Para a identificação das regiões organizadoras 

de nucléolos foi utilizada a técnica de Ag-RONs, desenvolvida por Howell e Black 

(1980). Segmentos heterocromáticos foram identificados pelo método de Sumner 

(1972).
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RESULTADOS 

Cariótipo de Menticirrhus americanus 

A análise cromossômica desta espécie resultou no estabelecimento do valor 

modal diplóide de 48 cromossomos (NF=48) (Figura 10a). Os cromossomos desta 

espécie são acrocêntricos, com diferenças sutis de tamanho. Um total de 78 figuras 

metafásicas foram analisadas para a espécie (Tabela 1).

Tabela 1. Valores diplóides encontrados em metáfases de Menticirrhus americanus.

Números Cromossômicos 

Nº Sexo <45 45 46 47 48 >48

Total de 
metáfases

1795 F - - - - 01 - 01
1796 F 02 03 02 02 02 07 18
1797 F 07 05 06 11 23 02 54
1798 Imaturo - - - - 01 - 01
2085 F - - 01 02 01 - 04

Total 09 08 09 15 28 09 78
% 11,5 10,3 11,5 19,2 36,0 11,5 100%

As regiões organizadoras de nucléolos (RONs) foram detectadas sobre o 

primeiro par cromossômico em posição pericentromérica, correspondendo às 

constrições secundárias (Figura 10a).

O bandamento C detectou blocos heterocromáticos em posição centromérica, 

na maioria dos pares, com grandes blocos de heterocromatina, em posição 

pericentromérica, no 1° e 8° par (Figura 10b), associados aos sítios Ag-RONs.
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b

a

1      2             3             4             5             6             7            8 

 9            10           11           12           13           14           15          16   

 17            18           19           20           21           22           23          24 

1             2             3             4             5             6             7             8     

 9            10           11           12           13           14           15           16      

17           18           19            20          21           22           23           24 

Figura 10. Cariótipo de Menticirrhus americanus. a. coloração pelo Giemsa, 2n=48a. Em 
destaque o par organizador nucleolar (1° par). b. Bandamento C. Barra=5µm. 

 Cariótipo de Ophioscion punctatissimus

A análise de dois exemplares de Ophioscion punctatissimus (imaturos) 

resultou no estabelecimento do valor modal diplóide de 48 cromossomos 

acrocêntricos, com NF=48 (Figura 11a). Um total de 51 figuras metafásicas foi 

analisado para a espécie (Tabela 2).
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Tabela 2. Valores diplóides encontrados em metáfases de Ophioscion punctatissimus.

Números Cromossômicos 

Nº Sexo <45 45 46 47 48 >48

Total de 
metáfases

2152 imaturo 04 01 03 04 13 02 27
2131 imaturo 03 01 05 01 13 01 24

Total 07 02 08 05 26 03 51
% 13,7 4,0 15,5 10 51 5,8 100%

Os sítios ribossomais (RONs) são simples, estando localizados na região 

pericentromérica do 10º par acrocêntrico (Figura 11a). 

Os blocos heterocromáticos foram detectados pelo bandamento C em 

posição centromérica, na maioria dos pares, com grandes blocos formados em 

poisição pericentromérica no primeiro par (Figura 11b).

   1             2              3             4              5             6              7             8 

a

b

 9
10

11           12           13            14           15            16 

  17            18           19           20            21           22            23           24 

   1             2             3             4             5             6             7             8 

   9            10           11           12            13            14          15           16         

17           18           19           20            21            22          23          24 

Figura 11. Cariótipo de Ophioscion punctatissimus . a. Coloração convencional com 
Giemsa, 2n=48a. Em destaque o par organizador nucleolar (10° par) b. Bandamento C. 
Barra=5µm
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Cariótipo de Pareques acuminatus

A análise de doze exemplares de Pareques acuminatus (7 machos e 5 

fêmeas) resultou no estabelecimento do valor modal diplóide de 48 cromossomos 

acrocêntricos, com NF=48 (Figura 12a). Um total de 360 figuras metafásicas foi 

analisado para a espécie (Tabela 3).

Tabela 3. Valores diplóides encontrados em metáfases de Pareques acuminatus  

Números Cromossômicos 

Nº Sexo <45 45 46 47 48 >48

Total de 
metáfases

1581 M 06 - 01 04 19 - 30
1582 M 05 - 03 01 21 - 30
1583 F 09 - 03 03 14 01 30
1584 F 07 - 02 03 18 - 30
1591 F 06 - 01 02 21 - 30
1592 M 05 - 03 05 15 02 30
1593 M 04 - 01 04 18 03 30
1594 F 02 - 01 03 23 01 30
1595 M 04 - 02 05 19 - 30
1596 F 05 - - 02 23 - 30
1597 M 04 - 02 04 20 - 30
1598 M 05 - 01 03 20 01 30

Total 62 20 39 231 08 360
% 17,3 5,5 10,8 64,1 2,3 100%

Os sítios ribossomais (RONs) são simples, estando localizados na posição 

intersticial do 2º par acrocêntrico e coincidem com constrições secundárias (Figura

12a).

Os blocos heterocromáticos foram detectados pelo bandamento C em 

posição centromérica em alguns pares, e pericentromérica no segundo par com 

gandes blocos formados associados às RONs (Figura 12b).
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a

b

1
2

  3             4              5             6             7             8 

9              10             11         12          13         14         15           16  

 17             18              19           20            21           22           23           24 

    1              2               3              4               5             6               7              8      

9             10             11            12             13            14             15            16 

17            18             19            20             21            22             23            24 

Figura 12. Cariótipo de  Pareques acuminatus. a. Coloração convencional com Giemsa, 
2n=48a. Em destaque o par organizador nucleolar (2° par) b. Bandamento C. Barra=5µm  
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DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos nas três espécies estudadas da família Sciaenidae, 

Menticirrhus americanus, Ophioscion punctatissimus e Pareques acuminatus,

corroboram a tendência de conservadorismo cromossômico numérico e estrutural 

nos Perciformes (Tabela 4).

A presença de 48 cromossomos em cariótipos de Perciformes, distribuídos 

em várias famílias e subordens, é considerado como condição primitiva para esse 

grupo (Galetti et al., 2000; Galetti et al., 2006), onde a presença de todos os 

cromossomos acrocêntricos, com 2n e NF=48, reflete uma sinapomorfia para os 

teleósteos modernos, muito comum em Perciformes marinhos (Brum e Galetti, 

1997). O conservadorismo cromossômico, tanto numérico como estrutural, está 

presente de forma extensiva na família Sciaenidae, embora em algumas espécies 

haja uma variação de número diplóide que varia desde 2n=46 em Umbrina coroides 

(Brum, 1996), até 2n=52 em Bairdiella chrysura, onde nesta última pode-se observar 

uma variação cromossômica na própria espécie (2n=48-52), provavelmente 

ocasionada por rearranjos cromossômicos como fissões a partir do cariótipo basal 

(2n=48) (Gregory et al, 1980).

Algumas das espécies apresentam variação também em relação ao número 

de braços cromossômicos, como Plagioscion sp , 2n=48, NF=48,50 (Feldberg et. al,

1999), ocasionada por inversões pericêntricas durante sua evolução cariotípica 

(Takai e Ojima, 1987). Tais variações, entretanto, não são muito grandes se 

comparadas a famílias como Nototheniidae (2n=22-58; NF=44-88) ou 

Bathydraconidae (2n=20-48;NF=40-58) (Pisano e Ozouf-Costaz, 2000).

 Galetti et. al (2006) realizaram uma análise comparativa da freqüência de 

rearranjos cromossômicos em famílias de Perciformes do Atlântico. As famílias que 

se destacaram em termos de menor freqüência (ou mesmo ausência) de inversões, 

fusões e fissões aparentes foram os Chaetodontidae, Haemulidae e Serranidae. Ao 

se realizar a mesma análise para espécies atlânticas da família Sciaenidae, observa-

se uma condição de manutenção cariotípica próxima ao índice apresentado por 

estas três famílias, com 48 cromossomos acrocêntricos em 90,9% dos seus 

representantes. Esta manutenção, ou ausência de variação visível, reflete um 

padrão evolutivo de diversificação cariotípica regida por modificações não 
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detectáveis no cariótipo desta família. Uma explicação que tem sido apresentada 

para o padrão conservado na

Tabela 4. Revisão de informações citogenéticas da família Sciaenidae.  

a – acrocêntrico;  st – subtelocêntrico; m– metacêntrico; sm – submetacêntrico.T – telomérica; P – pericentromérica; C – 
centromérica; RONs simples – S; RONs múltiplas–M.   

Espécies 2n NF a/st m/sm RONs
Banda 

C
Referências 

SCIAENIDAE

Aplodinotus grunniens 48 48 48 - - -
LeGrande e Fitzsimons, 1988 

Bairdiella chrysoura 48 48 48 - - - LeGrande e Fitzsimons, 1988

“ 52 52 52 - - - Gregory et al, 1980

Cynoscion acoupa 48 48 48 - - - Brum, 1996 

C. arenarius 48 50 46/2 - - - Fitzsimons et al., 1985

“ 48 - - - - - Ramirez, 1980 

C. nebulosus 48 50 46/2 - - - Fitzsimons et al., 1985

“ 50 50 50 - - - Arkhipchuk, 1999

Johnius belangerii 48 48 48 - - - Chakraborty, 1986 

J. borneensis/ J. vogleri 48 48 48 - - - Patro e Prasad, 1979

J. carutta 48 48 48 - - - Patro e Prasad, 1979;

J. dorsalis 48 48 48 - - -
Patro e Prasad, 1979
Raghunath e  Prasad, 1980
Chanda, 1989

J. dussumieri 48 48 48 - - - Chanda, 1989

Kathala axillaris 48 48 48 - - - Tripathy e Das, 1988 

Leiostomus  xanthurus 48 48 48 - - - LeGrande e  Fitzsimons, 1988 

Menticirrhus americanus 48 48 48 - - - Gomes et. al, 1983b

Menticirrhus americanus 48 48 48 - - - Arkhipchuk, 1999

Menticirrhus americanus 48 48 48 - S (1° par), P C,P Presente estudo 

M. littoralis 48 48 48 - S C, P Reggi et al. , 1986

Micropogonias furnieri 48 48 48 - - - Gomes et al., 1983a; Pereira 
et. al, 1988 

“ 48 48 42a/6st - S C Brum et al., 1996 

M. undulatus 48 48 48 - - - LeGrande e  Fitzsimons, 1988

Nibea mitsukurii 48 48 48 - - - Ojima e Kikuno, 1987

Ophioscion 
punctatissimus

48 48 48 - S (10° par), P C,P Presente estudo 

Otolithes cuvieri 48 48 48 - - - Chakraborty e Kagwade, 1989

Otolithoides pama 48 48 48 - - - Khuda-Bukhsh e Nayak, 1990

Paranibea semiluctuosa 48 48 48 - - - Chakraborty, 1986

Pareques acuminatus 48 48 48 - S (2° par), P P Presente estudo 

Plagioscion
squamosissimus

48 48 48 - S (24°), P P Feldberg et. al, 1999 

Plagioscion sp 48 48/50 48/46 2 M (1°a/1°mt),- P P Feldberg et. al, 1999 

Pogonias cromis 48 48 48 - - - LeGrande e Fitzsimons, 1988

Protonibea diacanthus 48 48 48 - - - Chakraborty e Kagwade, 1989

Sciaena umbra 48 48 48 - - - Vasil'ev ,1978 

Sciaenops ocellatus 48 48 48 - S - Gold et. al, 1988; LeGrande e 
Fitzsimons, 1988

Umbrina coroides 46 46 46 - - - Brum, 1996
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evolução cromossômica de peixes marinhos consiste em um conjunto de fatores 

associados como a falta de barreiras geográficas bem definidas, um intenso fluxo 

gênico devido à habilidade de dispersão e a ocorrência de grandes populações no 

ambiente marinho (Galetti et al., 2006). Todos estes fatores em conjunto impedem a 

fixação de rearranjos cromossômicos e diversificação cariotípica, propiciando um 

cariótipo mais homogêneo em algumas espécies marinhas. Esta suposição pode ser 

corroborada com alguns exemplos de espécies com cariótipos derivados oriundas 

de ambientes que não apresentam um ou mais destes fatores (Molina e Galetti, 

2004b).

Um exemplo de ausência de fluxo gênico foi encontrado por Santos (2006) 

utilizando seqüências de DNA mitocondrial na espécie marinha Macrodon

ancylodon, Sciaenidae. Nessa espécie foram detectadas diferenças genéticas entre 

populações do litoral Norte e Nordeste do Brasil, influenciadas por águas quentes 

(clado tropical), e populações do Sul e Sudeste, influenciadas por águas frias 

provindas das correntes das Malvinas (clado subtropical). A distribuição destes 

clados com diferenças genéticas profundas está relacionado a dois fatores que 

impederiam o fluxo gênico entre estas duas populações: diferença de temperatura e 

ao fluxo das correntes (barreira física), reforçado por retenção larval e baixa 

migração de adultos. 

Já um exemplo de conservadorismo cromossômico na família Sciaenidae foi 

encontrado em duas espécies dulcícolas, Plagioscion squamosissimus e Plagioscion 

sp. (Feldberg et al., 1999), onde, apesar de serem continentais e mais propícias à 

diversificação devido à eficiência de barreiras geográficas, elas assemelham-se no 

cariótipo (2n=48 acrocêntricos) às demais espécies marinhas desta família. Os 

dados citogenéticos obtidos no presente trabalho, somados aos de espécies de 

Sciaenidae dulcícolas, reforçam que mesmo partições ambientais não foram 

suficientes para o estabelecimento de variações cromossômicas sensíveis entre 

espécies de habitats diferentes (marinhos e dulcícolas). 

No que se refere à filogenia deste grupo, de acordo com trabalhos utilizando 

principalmente bexigas natatórias e otólitos para avaliar relações, acredita-se que a 

família Sciaenidae é filogeneticamente próxima aos Haemulidae (Trewavas, 1977). 

Chao (1978, 1986) apoiou Haemulidae como família irmã de Sciaenidae, e sugere 

que os sciaenídeos sejam próximos de outros percóides que produzem som e usam 

a bexiga natatória como uma câmara de ressonância. Schwarzhans (1993) também 
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concorda que os haemulideos seja grupo irmão dos sciaenídeos baseado na 

morfologia de um dos pares de otólitos (sagitta). Este autor apontou como evidência 

a semelhança morfológica desta estrutura entre o gênero Pachyurus (Sciaenidae) e 

representantes da família Haemulidae. Por outro lado, Sasaki (1989) indicou a 

maioria das semelhanças entre os sciaenídeos e haemulídeos identificadas por 

Trewavas (1977) como plesiomorfias, mas não pôde identificar uma família irmã em 

potencial para a família Sciaenidae. Mais recentemente, Johnson (1993) apontou 

afinidades próximas entre Sciaenidae e Polynemidae baseado principalmente na 

semelhança das formas larvais, a presença de uma extensão membranosa do canal 

pré-nasal e a interdigitação medial dos ossos metapterigóide e quadrado. O mesmo 

recomendou que as duas famílias, Sciaenidae e Polynamidae, sejam colocadas na 

superfamília Polynemoidea. Nelson (1994) apoiou a hipótese de Johnson (1993) no 

que diz respeito à relação Sciaenidae-Polynemidae. 

Poucos trabalhos citogenéticos nesta família relatam aspectos estruturais do 

cariótipo como a presença e localização de RONs, impedindo assim sua utilização 

como um marcador citotaxonômico. A localização das RONs em regiões 

pericentroméricas, em um único par, é considerada basal nos Perciformes, sendo 

compartilhada na família Sciaenidae por representantes como Menticirrhus

americanus, Ophioscion punctatissimus e Pareques acuminatus (presente estudo), 

Menticirrhus littoralis (Reggi et al., 1986), Plagioscion squamosissimus (Feldberg et. 

al, 1999), bem como em outras famílias da mesma Ordem, dentre elas Serranidae 

(Aguilar e Galetti, 1997) e Notothenidae (Ozouf-Costaz et. al, 1997). Com isso, 

verifica-se que os sciaenídeos analisados, compartilham a mesma posição 

intersticial de RONs. Porém, eles diferem entre si na posição das mesmas no 

cariótipo, sendo encontradas no primeiro par acrocêntrico em 

Menticirrhus americanus e Plagioscion sp. (Feldberg et al.,1999), no décimo par em 

Ophioscion punctatissimus, no segundo par de Pareques acuminatus e no vigésimo 

quarto par de Plagioscion squamosissimus (Feldberg et al.,1999).

 A localização das RONs coincidindo com uma constrição secundária é 

comum em espécies da família Sciaenidae, como observado em 

Menticirrhus americanus e Pareques acuminatus, corroborando o que foi verificado 

em Micropogonias furnieri (Gomes et al., 1983a) e Plagioscion squamosissimus

(Feldberg et al.,1999).
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Análises citogenéticas do presente estudo, para a espécie Menticirrhus 

americanus, foram comparados com os dados anteriormente obtidos para uma 

população do litoral sudeste do Brasil (Gomes et al., 1983b). Os dados 

demonstraram que, apesar da distância de mais de 2.000km, não existem 

modificações cariotípicas interpopulacionais detectáveis nesta espécie. Porém, a 

falta de informações com outras técnicas de bandamento cromossômico ou, até 

mesmo, um estudo molecular aprofundado, como foi realizado ao longo do litoral 

brasileiro para Macrodon ancylodon (Santos et al., 2006), podem encobrir alguma 

variação genética existente.

Existem inúmeros exemplos em espécies marinhas na qual há associação 

entre RONs e heterocromatina. Entre eles pode-se citar as espécies do gênero 

Centropyge (Perciformes), C. ferrugatus (2n=48; 48a), com distribuição no Indo-

Pacífico (Affonso e Galetti, 2005), apresenta heterocromatina localizada 

restritamente associada às RONs e em regiões centroméricas. Na espécie C.

aurantonotus (2n=48; 4m+14sm+26st+4a), encontrada na costa brasileira do 

Oceano Atlântico, a heterocromatina constitutiva está situada em posição 

centromérica e ocupa inteiramente os braços curtos de alguns pares (12, 17, 2, 7, 9, 

20, 21, 22), incluindo o par 18 no qual as RONs também foram localizadas.

Outros exemplos de associações de RONs com heterocromatina também são 

encontrados em espécies de ambientes dulcícolas como em Leporinus elongatus 

(2n=54) pertencente à Ordem Characiformes, com quinto par de cromossomos 

contendo as RONs e heterocromatina em posição telomérica (Artoni et al., 1999). 

Diferente destes exemplos, algumas espécies como Liposarcus anisitsi (2n=52)

pertencente à Ordem Siluriformes, apresentam RONs localizadas em posição 

adjacente a um bloco  heterocromático (Artoni et al., 1999), entre outras. 

A distribuição de sítios heterocromáticos em posições centroméricas e 

pericentroméricas nas duas espécies estudadas também foram observadas em 

Menticirrhus littoralis (Reggi et al., 1986). A existência de grandes blocos 

heterocromáticos pericentroméricos encontrados nas três espécies estudadas 

também está presente no cariótipo de outras espécies pertencentes à mesma família

(Feldberg et al., 1999), bem como em outros grupos como os Loricariidae, 

Siluriformes (Kavalco et al., 2004). Affonso e Galetti (2005) propõem que a grande 

quantidade de heterocromatina está relacionada a processos de 

heterocromatinização, seja a partir da amplificação ou acumulação por trocas 
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desiguais, transposições e/ou duplicações de regiões heterocromáticas, ocorridas 

durante a evolução cariotípica.  

Diante das informações citogenéticas atuais para a família Sciaenidae, com 

cerca de 10% das espécies analisadas, é possível relacionar os representantes 

deste grupo entre aqueles com menor diversificação cariotípica observável entre os 

Perciformes. Contudo, a presença de grandes segmentos de heterocromatina no 

cariótipo das espécies parece constituir uma tendência própria dessa família, 

revelando uma dissociação de rearranjos cromossômicos do tipo inversão 

pericêntrica, um dos mais freqüentes na diversificação do cariótipo dos Perciformes, 

ou mecanismos de redução ou aumento do valor diplóide, com eventos estruturais 

tais como processos de heterocromatinização.
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Capítulo 2

Sítios ribossomais múltiplos em Trachinotus goodei e 

Chloroscombrus chrysurus (Carangidae, Perciformes) e relações 

citogenéticas com Echeneidae 

Ingrid Vilar Accioly e Wagner Franco Molina 

Running title – Rons múltiplas em Carangidae do Atlântico Ocidental 

Key words – Sítios ribossomais, citogenética de peixes, Carangidae, Echeneidae, 
Trachinotus goodei, Chloroscombrus chrysurus.

RESUMO 

Dentro da família Carangidae, constituída por 149 espécies, 22 espécies foram estudadas 
citogeneticamente, com poucas descrições cariotípicas para espécies do Atlântico 
Ocidental. Nesta família verifica-se cariótipos apresentando, em sua maioria, 2n=48 
cromossomos, com NF variando de 48 a 70 e fórmulas cariotípicas que apresentam tanto 
cromossomos subtelo/acrocêntricos como meta/submetacêntricos. Em Echeneidae, de 8 
espécies conhecidas, apenas uma tem seu cariótipo conhecido (2n=42). Foram analisadas 
no presente trabalho as espécies, Trachinotus goodei, Chloroscombrus chrysurus
(Carangidae) e Echeneis sp. 1 e 2 (Echeineidae). Em T. goodei, o valor modal diplóide 
encontrado foi de 48 cromossomos (2n=2m+2sm+44a), com NF=52, diferindo dos cariótipos 
de C. chrysurus e Echeneis sp. 2, que exibiram 2n=48 e NF=48. Echeneis sp. 1 apresentou 
2n=48 e NF=54 (2n=6sm+42a). Os sítios ribossomais foram localizados na região telomérica 
do braço curto do 5° e 11° pares acrocêntricos em T. goodei, 4  e 19  pares de C. 
chrysurus, 1° par submetacêntrico de Echeneis sp. 1 e em posição pericentromérica no 22° 
par em Echeneis sp. 2. O bandamento C detectou pequenos blocos heterocromáticos na 
região centromérica da maioria dos cromossomos das espécies estudadas (Carangidae e 
Echeneidae). Os resultados obtidos reafirmam nos cromossomos da família Carangidae 
exemplos de pequenas variações estruturais resultantes de inversões e translocações 
Robertsonianas, como prinicipais mecanismos de diversificação cariotípica, bem como um 
padrão evolutivo mais conservado numericamente em representantes de Echeneidae do 
Atlântico em relação ao Pacífico. Resultados citogenéticos entre representantes das famílias 
Carangidae e Echeneidae surgerem que as mesmas seguiram tendências evolutivas 
próprias a partir de um número diplóide igual a 48 cromossomos, nas quais a família 
Carangidae sofreu modificações estruturais, enquanto que a família Echeneidae sofreu 
modificações numéricas. 

INTRODUÇÃO

Os representantes da família Carangidae são pelágicos e encontrados em 

todas as águas marinhas tropicais e subtropicais do mundo, com algumas formas 

ocorrendo ainda em regiões temperadas. Distribuem-se nos oceanos Atlântico, 
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Indico e Pacífico, com juvenis de algumas espécies encontrados em estuários. 

(Nelson, 1994).

As espécies pertencentes aos gêneros Trachinotus, Pseudocaranx e Seriola 

possuem um grande valor econômico de grande importância entre os peixes 

tropicais, tanto para aqüicultura (Honebrink, 2000), quanto para a pesca comercial e 

esportiva (Nelson, 1994).

Apesar da importância econômica, apenas 22 espécies dentre as 149 que 

constituem a família Carangidae, tiveram seus cariótipos analisados, com a maioria 

apresentando número cariotípico modal equivalente a 2n=48. Entretanto, a 

morfologia cromossômica neste grupo de espécies varia desde subtelo/acrocêntricos 

até meta/submetacêntricos (Pauls, 1993; Vitturi et al. 1986; Murofushi e Yosida, 

1979).

As marcações diferenciais nesta família foram aplicadas aos cromossomos de 

duas espécies do gênero Trachurus (Caputo et al., 1996) e uma espécie do gênero 

Seriola (Sola et al., 1997).

O conhecimento de aspectos citogenéticos de espécies Atlânticas é reduzido 

(Zenaid e Almeida-Toledo, 1994; Brum, 1996; Netto, 1997), onde as espécies 

analisadas eram provenientes de populações do litoral Sudeste do Brasil.  

No presente estudo foram analisadas duas espécies da família Carangidae, 

Trachinotus goodei e Chloroscombrus chrysurus, na costa Nordeste do Brasil. 

Chloroscombrus chrysurus (Pauls, 1993) já possui seu cariótipo descrito, com 

número diplóide equivalente a 48 cromossomos, diferenciando apenas no Número 

Fundamental (NF= 56 e 48 respectivamente). Netto (1997) confirma o cariótipo da 

espécie C. chrysurus com 2n=48 e número fundamental (NF) igual a 48, e identifica 

três regiões organizadoras de nucléolos localizadas em cromossomos 

acrocêntricos, com uma marcação mais intensa em um dos pares cromossômicos.  

 Relações filogenéticas dentro da subordem Percoidei e remanescentes da 

família Carangidae têm sido mal definidas (Laroche et. al, 1984). Freihofer (1978) 

observou que as famílias Nematistiidae, Echeneididae (Rêmoras), Rachycentridae 

(Beijupirá), Coryphaenidae (Dourado) e Carangidae (Xaréus) possuem uma 

aparente especialização do sistema lateral na forma de uma ou duas ossificações 

tubulares em torno da extensão anterior do canal nasal. Essas características são 

raras em Percoidei, sugerindo que estas famílias formam um grupo monofilético, os 

carangoides (Figura 13). 
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Figura 13. Representantes das cinco famílias de peixes Carangoides. (a) Peixe Galo - 
Nematistiidae, (b) Rêmoras - Echeneididae, (c) Beijupirás - Rachycentridae, (d) Dourados - 
Coryphaenidae, (e) Xaréus - Carangidae. (Honebrink, 2000). 

 Johnson (1984) observou que estas cinco famílias compartilham pequenas 

aderências de escamas ciclóides e listou três sinapomorfias que sugerem que 

Carangidae, Coryphaenidae, Rachycentridae e Echeneididae são reunidas em um 

grupo monofilético: a falta do osso posterior que se localiza ao final dos pterigióforos 

dorsal e anal, comumente encontrado em quase todos percóides restantes; 

presença de duas unidades de canal pré-nasal; e uma expansão lamelar ao longo 

da margem anterior do coracóide.

Já a família Echeneidae, considerada irmã da família Carangidae, possui oito 

espécies conhecidas, distribuídas em quatro gêneros distintos (Echeneis,

Phtheirichthys, Remora e Remorina).  Apenas uma espécie desta família, Remora 

remora (Tabela 8), possui cariótipo conhecido, com o número diplóide (2n) 

equivalente a 42 cromossomos, e NF=42 (Arkhipchuk, 1999; Vasil'ev, 1980; Rishi, 

1973).

Tendo em vista os diversos aspectos importantes atrelados à família 

Carangidae e da sua estreita relação filogenética com a família Echeneidae, o 

presente trabalho tem como objetivo ampliar os dados citogenéticos disponíveis para 

Carangidae, através de Ag-RONs e bandamento C, analisando as espécies 

Trachinotus goodei, Chloroscombrus chrysurus, bem como acrescer dados 

citogenéticos a família Echeneidae, através da análise citogenética das espécies do 

gênero Echeneis (Echeneis sp. 1 e 2). 



44

MATERIAL E MÉTODOS 

Três exemplares imaturos da espécie Trachinotus goodei e um exemplar 

(619) de Echeneis sp. 1 foram coletados na praia de Ponta Negra (5°53'1.73"S 

35°9'57.85"W); seis exemplares (1 imaturo, 3 , 2 ) de Chloroscombrus chrysurus

na praia da Redinha (5°44'50.50"S 35°12'10.52"W), litoral do Rio Grande do Norte, 

Brasil. No Arquipélago de São Pedro São Paulo foi coletado um exemplar (1255) de 

Echeneis sp. 2 (0°55'N 29°21'W). Foi utilizado o método de estimulação mitótica 

proposto por Lee e Elder (1980), precedendo as preparações cromossômicas. Os 

cromossomos mitóticos foram obtidos através do método in vitro descrito por Gold et

al. (1990). Os cromossomos foram corados com solução tamponada de Giemsa pH 

6,8, para visualização cromossômica e, complementarmente, foram utilizadas na 

caracterização cariotípica, a técnica de evidenciação das regiões organizadoras de 

nucléolos (Ag-RONs) (Howell e Black, 1980) e bandamento C (Sumner (1972).

RESULTADOS 

Cariótipo de Trachinotus goodei

A análise cariotípica desta espécie resultou no estabelecimento de um valor 

modal diplóide de 48 cromossomos, com 2n=2m+2sm+44a e NF=52 (Figura 14a). 

Os cromossomos, alinhados de forma decrescente, apresentaram tamanhos 

relativamente similares. Um total de 85 figuras metafásicas ém analisada (Tabela 5). 

Tabela 5. Valores diplóides encontrados em metáfases de Trachinotus goodei.

Números Cromossômicos 

Nº Sexo <45 45 46 47 48 >48

Total de 
metáfases

2086 Imaturo 12 03 03 09 20 - 47
2088 Imaturo 01 03 02 01 08 - 15
2090 Imaturo 09 09 08 17 37 02 82

Total 22 15 13 27 65 02 144
% 15,3 10,4 9 18,8 45,1 1,4 100%
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Nesta espécie, RONs múltiplas foram detectadas na região telomérica do 

braço curto do 5º e 11º pares acrocêntricos (Figura 14a). Regiões heterocromáticas 

muito reduzidas foram detectadas em posição centromérica na maioria dos 

cromossomos (Figura 14b). 

b

3    4         6           7  8      9       10 

1    2 

5

11 12   13          14          15          16            17           18 

 19           20            21            22            23           24

m/sm

a/st

a

  1            2               

   3            4            5            6            7            8            9          10

11          12          13          14          15          16         17          18 

   19          20          21          22          23          24 

m/sm

a/st

b

Figura 14. Cariótipo de Trachinotus goodei. a. Coloração pelo Giemsa, 2n=44a+2m+2sm, 
NF=52. Em destaque os pares organizadores nucleolares (5° e 11° par). b. Bandamento C. 
Barra= 5µm. 
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Cariótipo de Chloroscombrus chrysurus

A análise de seis exemplares desta espécie resultou no estabelecimento do 

valor modal diplóide de 48 cromossomos acrocêntricos, com NF=48. Um total de 110 

figuras metafásicas foi analisado para a espécie (Tabela 6). 

Os tamanhos dos cromossomos foram relativamente similares (Figura 15a). 

Foram observados de um até dois pares de cromossomos contendo constrições 

secundárias em algumas metáfases. 

Tabela 6. Valores diplóides encontrados em metáfases de Chloroscombrus chrysurus.

Números Cromossômicos 

Nº Sexo <45 45 46 47 48 >48

Total de 
metáfases

2133 Imaturo 10 04 01 03 14 01 33
2232 F 03 02 02 04 14 02 27
2233 F 02 - 01 - 05 01 9
2234 M 02 - - 01 06 01 10
2235 F 03 - 03 03 05 - 14
2236 F 04 02 01 - 10 - 17

Total 24 08 08 11 54 05 110
% 21,9 7,3 7,3 10 49 4,5 100%

Os sítios ribossomais (RONs) foram identificados em posição 

pericentromérica em três cromossomos acrocêntricos, correspondendo a ambos os 

homólogos do 4º par e um cromossomo do 19º par (Figura 15a). Pequenos 

segmentos heterocromáticos foram detectados na maioria dos cromossomos em 

posição centromérica (Figura 15b). 
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Figura 15. Cariótipo de Chloroscombrus chrysurus. a. Coloração convencional (Giemsa), 
2n=48a, NF=48. Em destaque os pares organizadores nucleolares (4° e 19° pares).          
b.Bandamento C. Barra= 5µm. 
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Cariótipos de Echeneis sp.

A análise de dois exemplares deste gênero resultou no estabelecimento do 

valor modal diplóide de 48 cromossomos, constituídos por 2n=42a+6sm (NF=54) 

para Echeneis sp. 1 (Figura 16) e 2n=48a (NF=48) para Echeneis sp. 2 (Figura 17). 

Um total de 95 figuras metafásicas foi analisado para as espécies (Tabela 7). 

Tabela 7. Valores diplóides encontrados em metáfases de  Echeneis sp. 1 e 2 

Números Cromossômicos 

Nº Sexo <45 45 46 47 48 >48

Total de 
metáfases

619 ? 07 05 10 07 39 - 68
1255 ? 07 03 - 04 12 01 27

Total 14 08 10 11 51 01 95
% 14,8 8,5 10,5 11,5 53,7 1 100%

As regiões organizadoras de nucléolos (RONs) estavam localizadas na região 

pericentromérica do 1° par submetacêntrico em Echeneis sp. 1 (Figura 16a) e 22° 

par de cromossomos acrocêntricos em Echeneis sp. 2 (Figura 17a). Um padrão 

heterocromático mais conspícuo que as espécies descritas anteriormente foi 

observado em todos os cromossomos em posição centromérica em Echeneis sp. 2 

(Figura 17b), enquanto que em Echeneis sp 1 foram observados blocos 

heterocromáticos centroméricos na maioria dos cromossomos, e teloméricos no 1°, 

2° e 3° pares submetacentricos, próximos as RONs (Figura 16b). 
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Figura 16. Cariótipo de Echeneis sp. 1 a. coloração convencional (Giemsa), 2n=42a+6sm,
NF=54. Em destaque o par organizador nucleolar (1° par submetacêntrico).                    
b. Bandamento C. Barra= 5m. 
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b

Figura 17. Cariótipo de Echeneis sp. 2 a. coloração convencional (Giemsa), 2n=48a, 
NF=48. Em destaque o par organizador nucleolar (22° par). b. Bandamento C. Barra= 
5µm.

DISCUSSÃO 

Na família Carangidae tem sido evidenciada uma relativa diversidade 

cromossômica estrutural e uma menos evidente diversificação numérica, onde 

apenas duas espécies apresentam números diplóides diferentes de 48 

cromossomos enquanto 11 espécies, mais da metade das espécies com cariótipo 

conhecido, exibem números de braços cromossômicos (NF) variando entre 46 e 78 

(Tabela 8).

Dentre as espécies estudadas da família Carangidae e Echeneidae, somente 

nas espécies Trachinotus goodei (NF= 52; 2m+2sm+44a) e Echeneis sp. 1 (NF=54; 

6sm+42a) foram observados uma variação estrutural nos cromossomos. Tais 



51

variações cromossômicas estruturais, onde as espécies apresentam um NF diferente 

de 48, devem-se a inversões pericêntricas em pares acrocêntricos, como na espécie 

Seriola quinqueradiata, com fórmula cariotípica 2n=2sm+2st+44a (Ida et al.,1978),

ou como observado em Caranx equula e Carangoides sexfasciatus com um par 

subtelocêntrico e 23 pares acrocêntricos (Murofushi e Yosida, 1979).  

Entre os Carangidae, existem exemplos de diferentes citótipos descritos 

para uma mesma espécie, envolvendo variações cromossômicas estruturais, como 

em Trachurus mediterraneus, com NF=58 (Arkhipchuk, 1999; Vasil'ev, 1980) ou 

NF=70 (Caputo et al., 1996). 

Tais diferenciações citogenéticas surgem pelo isolamento reprodutivo de 

populações, seja por barreiras geográficas, climáticas, ou ecológicas. Fórmulas 

cariotípicas divergentes também foram identificadas em diferentes amostras de 

Trachurus japonicus estudadas por Murofushi e Yosida (1979) e Arkhipchuk (1999),

que diferem significativamente quanto ao NF (66-78).

No que diz respeito ao padrão cariotípico das espécies do gênero Trachurus

já descritas, a fórmula cariotípica expressa por elas diverge acentuadamente do 

cariótipo das outras espécies de Carangidae (Tabela 8), podendo revelar um 

padrão derivado a partir de mecanismos de inversões pericêntricas em 

cromossomos acrocêntricos. Estes dados, somados aos do presente trabalho, 

corroboram a proposta filogenética apresentada por Gushiken (1988), onde as 

relações entre os gêneros da família Carangidae foram estabelecidas a partir de 

características morfológicas (Figura 18). Murofushi e Yosida (1979) concluiram que 

as espécies Alectis ciliaris, Caranx equula e Carangoides sexfasciatus que 

compartilham um cariótipo com 2n=48a, podem ser consideradas próximas, 

contudo por se tratar de uma condição plesiomórfica extensiva a outros grupos de 

Perciformes seriam necessários mais caracteres para dar apoio a esta afirmação 

baseada no padrão cariotípico destas espécies.
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Figura 18. Cladograma da família Carangidae baseada em caracteres morfológicos 
(Gushiken, 1988) associado a dados citogenéticos.  

Além de variações estruturais, alterações numéricas decorrentes de 

polimorfismos cromossômicos foram encontradas em três espécies da família 

Carangidae: Caranx crysos, com 46 cromossomos (Pauls, 1993; Neto, 1997); Seriola

dumerili (Vitturi et al., 1986), onde uma fusão Robertsoniana, aparentemente gerou 

dois citótipos (2n=47-48), sem modificação do número fundamental, NF=50 (Sola et.

al, 1997) e Selene setapinis, com 46 cromossomos (Netto e Pauls, 1998). 

Diferente das espécies citadas acima, com variação numérica ou estrutural, 

outras espécies de Carangidae como Seriola nigrofasciata (Tripathy e Das, 1988) e 

Chloroscombrus chrysurus (presente trabalho) possuem um cariótipo equivalente a 

48 cromossomos, sendo todos acrocêntricos, como a maioria das espécies desta 

família com cariótipo conhecido.

Os resultados citogenéticos obtidos para a espécie Chloroscombrus 

chrysurus, no presente trabalho, não identificou diferenciações quanto ao cariótipo 

para amostras desta espécie coletadas no litoral Sudeste do Brasil (Brum, 1996;

Netto, 1997, Netto et al., 1998), mesmo quanto à presença de RONs múltiplas em 

posição pericentromérica, em três cromossomos.
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A comparação do presente trabalho (Nordeste do Brasil) com os anteriores 

(Sul e Sudeste do Brasil), para esta espécie, demonstra que mesmo largas 

distâncias geográficas não proporcionaram alterações cariotípicas da espécie 

Chloroscombrus chrysurus. De acordo com Ohno (1970), espécies com número 

diplóide e fundamental iguais a 48 cromossomos são identificadas como 

plesiomórficas. Porém Brum (1995) afirma que um número cariotípico constante não 

determina sua ancestralidade, principalmente em grupos polifiléticos como os 

Perciformes.

Já os resultados obtidos para Trachinotus goodei (NF=52), em relação ao 

trabalho realizado por Netto et al. (1998) (NF=50), difere em relação ao número de 

braços, demonstrando que a população do Nordeste (presente trabalho) sofreu mais 

inversões pericêntricas se comparadas aos do Sudeste do Brasil, demonstrando 

ausência de fluxo gênico entre as duas populações devido à distância geográfica. 

A presença de RONs múltiplas em Carangidae, como as encontradas nas 

espécies Trachinotus goodei e Chloroscombrus chrysurus, caracteriza uma 

condição derivada em relação às RONs simples, condição basal entre os 

Perciformes. Assim, RONs múltiplas nesta família podem estar associadas a uma 

maior diversificação cariotípica estrutural sofrida neste grupo, e podem ser 

consideradas como eficientes marcadores citotaxonômicos.

Em Trachinotus goodei, a localização das RONs em telômeros do braço curto 

de cromossomos acrocêntricos, demonstra ser um aspecto comum entre a grande 

maioria dos Perciformes investigados e pode estar relacionada a inversões 

pericentricas. Exemplos de RONs teloméricas no braço curto de acrocêntricos ou 

subtelocêntricos, podem ser encontrados nas espécies Seriola dumerili, Carangidae

(Sola et al., 1997); como em espécies do gênero Chromis (Perciformes), 

Pomacentridae (Molina e Galetti, 2002); na espécie Corydoras britskii, pertencente à 

família Callichthyidae, Siluriformes (Shimabukuro-Dias et al., 2004); ou em outras 

famílias como Mugilidae (Rossi et. al, 2000); Characidae (Ferro et al., 2001); e 

Gobiidae (Mandrioli et al., 2001), entre muitos outros. 

A ausência de marcação de um dos cromossomos homólogos do 19° par de 

Chloroscombrus chrysurus pode se dever a alguma atividade diferencial dos genes 

envolvidos no mesmo (Ruiz, 1980; Warburton e Henderson, 1979). Marcação por 

nitrato de prata em um único homólogo também foi observada por Netto (1997) para 

esta espécie, sem contudo indicar a posição dos cromossomos marcados.
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Em Echeneis sp 2, as RONs foram localizadas na posição pericentromérica 

no 22° par, coincidindo com as constrições secundárias. Tal par marcado está 

próximo em tamanho ao 19°, o que pode indicar alguma relação com a família 

Carangidae. Em Echeneis sp 1, o 1° par submetacêntrico na qual as RONs foram 

observadas difere em tamanho do 22° de Echeneis sp. 2, o que relaciona a 

presença das RONs em Echeneis sp.1 com incorporações no cromossomo, e não 

com inversões a partir de Echeneis sp. 2.

Os resultados das duas espécies estudadas, representantes das famílias 

Echeneidae e Carangidae (Echeneis sp. 2 e Chloroscombrus chrysurus), se 

comparados, demonstram que em ambas as espécies, o número diplóide de 

cromossomos encontrados (2n=48), como também o número fundamental (NF=48) e 

cromossomos próximos marcados com nitrato de prata, se equivalem. Os dados 

citogenéticos do presente estudo juntamente com os dados encontrados na literatura 

podem corroborar estudos taxonômicos realizados por Johnson (1984) e Freihofer 

(1978). Estes autores utilizaram características morfológicas para reunir as famílias 

Nematistiidae, Rachycentridae, Coryphaenidae, Echeneidae e Carangidae em um 

grupo monofilético (Figura 19). De acordo com os dados citogenéticos das famílias 

Carangidae e Echeneidae (Tabela 8), é possível inferir que estes dois grupos 

seguiram tendências evolutivas próprias, nas quais a família Carangidae sofreu 

modificações estruturais, enquanto que a família Echeneidae sofreu modificações 

numéricas e estruturais, porém ambas compartillham caracteres morfológicos 

comuns.
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Figura 19. Cladograma hipotético de peixes Carangóides, que incluem Echeneidae como 
grupo irmão de Carangidae (Honebrink, 2000).
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Tabela 8. Dados citogenéticos das famílias Carangidae e Echeneidae.  

Bs – cromossomos Bs; a – acrocêntrico; st – subtelocêntrico; mt – metacêntrico; sm – submetacêntrico. ; I – intermediário; 
RONs simples – S; RONs múltiplas–M. 

Espécies 2n NF a/st m/sm RONs
Banda 

C
Referências 

CARANGIDAE 

Alectis ciliaris 48 48 48 - - -

Murofushi e Yosida, 1979; Netto, 
1997; Netto e Pauls, 1998; Netto 
et al., 1998 

Atropus atropos 48 - - - - - Das et al., 1980
Carangoides armatus 48 - - - - - Das et al.,1980
Carangoides equula 48 48 48 - - - Murofushi e Yoshida, 1979

“ 48 50 46/2 - - - Arkhipchuk, 1999
Caranx equula 48 48 48 - - - Murofushi e Yosida, 1979 

Caranx latus 46 46 46 - S -
Brum, 1996; Zeinad e Almeida-
Toledo, 1994

Caranx sansun 48 50 46/2 - - - Patro e Prasad, 1979
Caranx sexfasciatus 48 48 48 - - - Murofushi e Yosida, 1979 

“ 48 50 46/2 - - - Arkhipchuk, 1999

Caranx crysos 46
48

(0-4Bs) 
44 2sm S - Pauls, 1993; Netto, 1997 

Chloroscombrus chrysurus 48 48 48 - M -

Pauls, 1993;
Zeinad e Almeida-Toledo, 1994;
Brum, 1996; Netto, 1997; Netto et
al., 1998 

Chloroscombrus 
chrysurus 48 48 48 -

M (4° e 
19°) - P 

C e T Presente estudo 

Oligoplites saliens 48 52 44st/a 4m - - Castro-Leal et al., 1998 

Selene setapinnis 46 48 44 2m/sm M P
Pauls, 1993; Netto et al., 1996;
Netto et al., 1998 
Brum, 1996

Selene vomer 48 50 46
1sm;
2a

M - Netto, 1997 ; Netto et al., 1998 

Seriola dumereli 48 50 46a 2sm - -
Vitturi et al., 1986 

“ 47 50 44a 1m/2sm “ - Vitturi et al., 1986 
“ 48 50 44a/2st 2sm S C Sola et. al, 1997 

Seriola quinqueradiata 48 50 46 2 - -
Ida et al., 1978; Arkhipchuk, 1999;
Sola et al. 1981; Vitturi et al., 1986

Seriolina nigrofasciata 48 48 48 - - - Tripathy e Das, 1988

Trachinotus carolinus 48 56 40 8 - -
Zenaid e Almeida-Toledo, 1994; 
Brum, 1996

T. falcatus 48 58 38 10 - -
Zenaid e Almeida-Toledo, 1994; 
Brum, 1996

Trachinotus goodei 48 52 44a 2m/2sm 
M (5° e 
11° ) - T 

C e T Presente estudo 

“ 48 50 46a/2st - - - Netto e Pauls, 1998 
“ 48 50 46a/st 2m/sm - - Netto et al., 1998 

Trachurus japonicus 48 66 30 18 - - Murofushi e Yosida, 1979 
“ 48 78 30 18 - - Arkhipchuk, 1999

Trachurus mediterraneus 48 58 38 10 - - Arkhipchuk, 1999; Vasil'ev, 1980

“ 48 70 26a/14st 4m/4sm S
C, T, 

I
Caputo et. al, 1996 

Trachurus trachurus 48 50 46a 2m S C e T Caputo et. al, 1996 

ECHENEIDAE

 Remora remora 42 42 42a - - - Arkhipchuk, 1999
“ 42 42 42a - - - Vasil'ev, 1980
“ 42 42 42a - - - Rishi, 1973

Echeneis sp. 1 48 54 42a 6sm S C Presente estudo 
Echeneis sp. 2 48 48 48a - - - Presente estudo 
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