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Resumo  

 
A melhoria genética de planteis reprodutores, baseada no melhoramento clássico tem sido tentada, mas 

sem resultados práticos, até o momento. Protocolos biotecnológicos utilizados em organismos 

aquáticos cultivados que visam aumentar as taxas de crescimento e resistência a doenças, vêm sendo 

estudados e aperfeiçoados. Entre as técnicas disponíveis, a aplicação de manipulação cromossômica, 

embora ainda incipiente, se apresenta como ferramenta voltada a mitigar questões ecológicas e 

econômicas na carcinicultura. A poliploidização artificial, método já empregado em peixes e moluscos, 

vem sendo largamente pesquisado para o uso em camarões cultivados. Algumas limitações da expansão 

deste método em camarões se referem a um melhor conhecimento de aspectos citogenéticos, do nível 

de dimorfismo sexual e performance em condições de cultivo. Visando contribuir sobre algumas destas 

questões, realizou-se à caracterização citogenética das espécies Litopenaeus vannamei (Decapoda) e 

Artemia franciscana (Anostraca), foi analisada também a eficácia do uso da citometria de fluxo como 

método de detecção da ploidia em processos de indução artificial por choque térmico à frio, em 

diferentes fases do desenvolvimento de ovos recém-fertilizados de Litopenaeus vannamei. 

Adicionalmente, visou-se, ainda, a comparação qualitativa e quantitativa do desenvolvimento larval 

entre organismos diploides e poliploides, além da identificação do dimorfismo sexual em L. vannamei, 

por meio da morfometria geométrica. Os resultados obtidos propiciam informações que contribuem 

para o aprimoramento e difusão do uso aplicado de métodos biotecnológicos voltados ao incremento 

da produtividade na carcinicultura nacional. 

 

 
 
Palavras-chave: Manipulação cromossômica, Artemia franciscana, citogenética de 

crustáceos, poliploidia, citometria de fluxo, morfometria geométrica. 

 

Abstract 

 
The genetic improvement of breeding herds, based on classical breeding has been attempted, but 

without practical results so far. Protocols used in biotechnological cultured aquatic organisms aimed at 

increasing growth rates and disease resistance, have been studied and perfected. Among the available 

techniques, the application of chromosomal manipulation, although still nascent, is presented as a tool 

aimed at mitigating ecological and economical issues in shrimp farming. The polyploidization artificial 

method already employed in fish and shellfish, has been widely researched for use in farmed shrimp. 

Some limitations of this method of expansion in shrimp refer to a better knowledge of cytogenetic 

aspects, the level of sexual dimorphism and performance in growing conditions. To contribute on some 

of these issues, the present study aimed to characterize cytogenetic species Litopenaeus vannamei 

(Decapoda) and Artemia franciscana (Anostraca), analyze the effectiveness of methods for detection of 

ploidy, through the use of flow cytometry in processes of induction polyploidy cold thermal shock at 

different stages of development of newly fertilized eggs. Additionally, aimed also the qualitative and 

quantitative comparison of larval development between diploid and polyploid organisms, besides the 

identification of sexual dimorphism in L. vannamei, through geometric morphometrics. The results 

provide information relevant to the improvement and widespread use of biotechnological methods 

applied toward national productivity in shrimp farming. 

 

 

 

Keywords: Chromosomal manipulation, Artemia franciscana, cytogenetics 

crustaceans, polyploidy, flow cytometry, geometric morphometrics. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A carcinicultura marinha constitui hoje uma das principais pautas econômicas de vários 

Estados do Nordeste do Brasil, sobretudo do Rio Grande do Norte. Esta atividade alavancou a 

economia de pequenos municípios e vem contribuindo de forma sustentada para a mitigação 

de problemas sociais de áreas carentes, gerando emprego e renda. Atualmente o cultivo de 

Litopenaeus vannamei corresponde a 95% da produção de camarões marinhos, sendo cultivado 

em vários Estados do Brasil, sobretudo no Nordeste (Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia), no Norte (Pará), Sudeste (Rio de Janeiro 

e São Paulo) e Sul (Paraná e Santa Catarina). Entre estas regiões, o Nordeste se destaca na 

carcinicultura, contribuindo com 95,2% da produção. O Rio Grande do Norte apresenta maior 

número de produtores, área de viveiros e volume produzido. O sucesso desta atividade se 

mostra fundamentada em condições técnicas e econômicas viáveis que permitiu que o Brasil se 

tornasse o maior produtor do continente americano, o sexto maior produtor mundial de 

camarão marinho cultivado e o nono em área de produção.  

No entanto, passado um boom inicial, dados comparativos da carcinicultura brasileira, 

entre 2003/2004, demonstram que o cultivo de camarão vem enfrentando perdas significativas 

de produção, devido ao decréscimo genético oriundo de endogamia que resultam em menor 

resistência a doenças virais, diminuição da adaptabilidade ao cultivo, além de perda substancial 

no crescimento. A ausência de novas tecnologias de cultivo, ou de produção, pode ocasionar o 

desmonte do parque aquícola, com perdas sociais para trabalhadores e empresas. Tais 

problemas são comumente encontrados na produção comercial de organismos marinhos, cujo 

manejo pode acarretar frequentemente redução de variabilidade genética dos estoques 

cultivados. Fatores como o tamanho da amostra de reprodutores, sobrevivência diferencial de 

larvas e elevado nível de retrocruzamento, contribuem para a erosão genética.  

Apesar do interesse no melhoramento zootécnico de L. vannamei, pouca atenção tem 

sido dada aos aspectos genéticos que possam resultar em aplicações biotecnológicas voltadas à 

produtividade, a curto e médio prazo. Programas de melhoramento genético baseado em 

seleção de linhagens, embora importantes para a carcinicultura, têm se mostrado de difícil 

execução.  

A aplicação de técnicas biotecnológicas como poliploidia (incremento de lotes haploides 

ao genoma), a partir de informações precisas do cariótipo, vem contribuindo com o aumento 
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de produção de peixes, moluscos, e alguns crustáceos, dentre os vários organismos aquáticos 

cultivados, demonstrando serem eficientes na produção de organismos comercialmente 

produtivos.  

Um fator importante da técnica de indução da poliploidia consiste no fato de que os 

organismos triploides (3n) são geralmente estéreis. A produção de indivíduos estéreis em 

camarões cultivados tem despertado expectativas relacionadas à redução do gasto de energia 

no desenvolvimento de gônadas, comportamento de corte, entre outros aspectos reprodutivos, 

e sua canalização para crescimento em peso e comprimento. De fato, esta condição já foi 

identificada em moluscos triploides que apresentaram, além da esterilidade, crescimento 

superior, maior resistência a doenças infecciosas e a temperaturas variadas. Adicionalmente 

organismos poliploides podem demonstrar maior eficiência alimentar. Este índice se mostra 

extremamente importante, uma vez que otimiza custos pelo melhor aproveitamento da ração, 

um item de grande impacto sobre o cultivo.  

A manipulação da ploidia tem sido obtida em diversas espécies de camarão, incluindo L. 

vannamei. Em alguns casos, indivíduos poliploides demonstraram uma taxa de crescimento 

20% maior do que o controle diploide. A obtenção de camarões peneídeos poliploides se baseia 

na indução em alguma das três fases da divisão celular dos ovos fecundados, podendo resultar 

em produtos triploides induzidos pela interferência na meiose I; triploides de não segregação 

na meiose II ou tetraploides, quando ocorre ausência de divisão celular durante a fase mitótica. 

Os agentes indutores artificiais podem ser físicos ou químicos. Entre os primeiros destacam-se 

os choques térmicos frios, ou quentes, e os de pressão hiperbárica. Entre os indutores químicos 

mais utilizados estão a citocalasina B, a colchicina, a caseína e azul de toluidina. Testes prévios 

demonstraram a viabilidade na obtenção de produtos poliploides de L. vannamei a partir de 

choque térmico, baseando-se em tempos de exposição que gerassem o melhor equilíbrio entre 

a taxa de sobrevivência e a frequência de poliploides obtidos. A padronização deste método, 

somado ao conhecimento do cariótipo da espécie L. vannamei, amplia o sucesso na obtenção 

da poliploidia e permite seu monitoramento mais preciso. O estabelecimento de protocolos 

para caracterização dos aspectos citogenéticos de crustáceos marinhos, ainda são incipientes 

no país. Protocolos voltados para a identificação de regiões cromossômicas específicas e a 

consequente compreensão da estrutura cariotípica de espécies comercialmente importantes 

deste grupo, como Artemia franciscana, podem gerar importantes marcadores citológicos 

voltados à identificação de linhagens, sexo ou espécies. 
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Para o uso comercial da técnica de indução da poliploidia torna-se essencial a precisa e 

rápida identificação, em fases ontogenéticas precoces, do nível de indução alcançado, tendo 

em vista que existe um considerável nível de variação entre protocolos utilizados.  Entre os 

métodos a serem padronizados estão as análises citogenéticas, a mensuração do diâmetro de 

núcleos interfásicos; contagem de nucléolos e análises do conteúdo nuclear, através da 

citometria de fluxo. Esta última abordagem, devido à rapidez e precisão, tem sido mais 

utilizada. 

Embora o dimorfismo sexual em L. vannamei seja conhecido, as variações morfológicas 

implicadas na divergência entre os sexos são, ainda, em grande parte, pouco claras. A 

identificação da variação em estruturas dos sexos pode vir a ter aplicações práticas futuras no 

manejo monosexo da espécie. 

Assim, métodos biotecnológicos prospectivos voltados às análises morfológicas, 

caracterização cromossômica, determinação do volume nuclear e seu uso na determinação da 

ploidia, podem contribuir para o estabelecimento de métodos a serem disseminados ao setor 

produtivo, capazes de aumentar a produtividade da carcinicultura nacional. 
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Capítulo 1. 

 

Estágio atual e perspectivas de poliploidização artificial no camarão cultivado 

Current stage and perspectives of artificial polyploidization in cultivated shrimp 

Capítulo publicado em livro Advances in Zoology 

Research da Editora Nova Publishers, Vol. I, 2011, pp. 67-

87. Autores: Ingrid Vilar Accioly e Wagner Franco Molina. 

Resumo 

Protocolos biotecnológicos utilizados em organismos aquáticos cultivados, que visam aumentar as taxas de 
crescimento e resistência a doenças, são refletidos por percentagens de produção elevadas. Entre as técnicas 
disponíveis, a aplicação de manipulação genética mostra a promessa ecológica e econômica em todo o mundo 
para a maricultura. Dentre os organismos cultivados, os camarões peneídeos se destacam por volume de produção 
e alto valor econômico, o que representa um importante produto de exportação para vários países. No entanto, a 
biologia e a genética desses organismos são pouco conhecidas e estudadas. Programas convencionais de 
melhoramento genético para aumentar a produção e resistência às doenças, embora importantes para a criação 
de camarão, têm sido geralmente difícil de executar e implementar em pequena escala. Por outro lado, a 
crescente utilização de marcadores genéticos em programas nacionais para caracterizar a variabilidade genética de 
estoques cultivados tem evitado perdas significativas de produção de erosão genética, devido à endogamia, muitas 
vezes relacionados com a produção comercial. Simultaneamente, esta informação foi utilizada para compreender 
as condições presentes em populações selvagens, com ganhos futuros para a indústria da pesca, e assegurar a 
sustentabilidade a longo prazo de fornecimento de camarão. Os esforços em curso estão sendo realizados para 
estabelecer mapas genéticos, bibliotecas de DNA, marcadores moleculares favoráveis, etiquetas de sequências 
expressas (ESTs), sequências de genes relacionados a caracteres de interesse econômico, entre outros objetivos de 
caracterização genômica. O genoma estimado de camarões peneídeos contém cerca de 70% do genoma humano e 
elevado teor de DNA repetitivo, o que dificulta a sua sequenciação completa. Esta característica reforça a 
estratégia de seqüenciamento de ESTs em várias espécies, incluindo Litopenaeus vannamei e Penaeus monodon. 
Outras metodologias rotineiramente aplicadas a várias espécies de peixes e moluscos, como a manipulação 
cromossômica, têm um enorme potencial para a família Penaeidae, que tem importância comercial elevado. Esta 
técnica pode ser melhorada se for suportado pelo conhecimento citogenética extensa do grupo. Dado o potencial 
desta metodologia, é necessária uma caracterização cromossômica mais precisa para os crustáceos, utilizando 
análises filogenéticas e um mapeamento in situ de um número de sequências, tais como os genes ribossomais, 
sequências teloméricas DNA repetitivo, e genes de cópia única. Cromossomos de crustáceos são geralmente 
numerosos e diminutos. Assim, a sua visualização e individualização morfológica completa não é sempre possível. 
Entre os crustáceos, os decápodas apresentam alguns dos mais diversificados e elevados números de diploides 
(2n), variando de 48-254 cromossomos. A presença de cromossomos B em vários grupos que formam o subfilo 
Crustacea (e. Amphipoda, Anostraca, Decapoda, Isopoda e Ostracoda) sugere que os processos de 
heterochromatização desempenham um papel-chave da sua evolução cromossômica. Informação citogenética é 
também aplicável a outras abordagens biotecnológicas, incluindo a produção de híbridos. Embora esta tenha sido 
alcançada, os híbridos são largamente impraticáveis ou não comercialmente atraentes. A incorporação de lotes 
cromossômicos e poliploidização foram alcançadas em camarões, com alguns resultados promissores para a 
produção comercial. Poliploides são encontradas naturalmente nos crustáceos. No entanto, a sua indução artificial 
em organismos diploides, utilizando métodos físicos (choque térmico ou hiperbárica), assim como indutores 
químicos diferentes, tem o potencial para melhorar as características zootécnicas. O progresso tem sido relatado 
na produção de camarão poliploide, evidenciado pelas melhorias crescimento, peso e tamanho. Além disso, 
deficiências reprodutivas exibidas por poliploides reduzir a possibilidade de hibridação, competição ou predação 
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com espécies nativas, caso eles escapem para o ambiente natural. Os problemas atuais enfrentados pela indústria 
do camarão pode exigir a aplicação combinada destas tecnologias polivalentes adaptadas para várias espécies. 
Avanços da pesquisa na última década e os resultados positivos obtidos a partir de metodologias aplicáveis a 
produção de crustáceos (especialmente de camarão), sugerem uma ampla aplicação de processos biotecnológicos 
na criação de camarões, a curto e médio prazo. 

 

Abstract 

Biotechnological protocols used in cultivated aquatic organisms, aimed at increasing growth rates and resistance 
to disease, are reflected by high production percentages. Among available techniques, the application of genetic 
manipulation shows ecological and economic promise for mariculture worldwide. Of organisms cultivated, penaeid 
shrimp stand out for production volume and high economic value, representing an important export commodity 
for a number of countries. Nevertheless, both the biology and genetics of these organisms are little known and 
studied. Conventional genetic enhancement programs to increase production and resistance to disease, albeit 
important for shrimp farming, have been generally difficult to execute and implement on a small scale. On the 
other hand, the growing use of genetic markers in national programs to characterize the genetic variability of 
cultivated stocks have avoided significant production losses from genetic erosion due to endogamy, often related 
to commercial production. Simultaneously, this information has been used to understand the conditions present in 
wild stocks, with future gains for the fishery industry, and ensure long term sustainability of shrimp supplies. 
Ongoing efforts are being made to establish genetic maps, DNA libraries, favorable molecular markers, expressed 
sequence tags (ESTs), gene sequences related to characters of economic interest, among other genomic 
characterization goals. The estimated genome of penaeid shrimp contains approximately 70% of the human 
genome and large content of repetitive DNA, which hinders its complete sequencing. This characteristic has 
strengthened the sequencing strategy of ESTs in several species, including Litopenaeus vannamei and Penaeus 

monodon. Other methodologies routinely applied to various species of fish and mollusks, such as chromosomal 
manipulation, have enormous potential for the Penaeidae family, which has high commercial importance. This 
technique can be improved if supported by extensive cytogenetic knowledge of the group. Given the potential of 
this methodology, more precise chromosomal characterization is needed for crustaceans, using phylogenetic 
analyses and in situ mapping of a number of sequences, such as ribosomal genes, telomeric sequences, repetitive 
DNA and single-copy genes. Crustacean chromosomes are generally numerous and minute. Thus, their 
visualization and complete morphological individualization is not always possible. Among crustaceans, decapods 
exhibit some of the most diversified and elevated number of diploids (2n), ranging from 48 to 254 chromosomes. 
The presence of B chromosomes in various groups that make up the subphylum Crustacea (e. Amphipoda, 
Anostraca, Decapoda, Isopoda and Ostracoda) suggests that heterochromatization processes play a key role their 
chromosomal evolution. Cytogenetic information is also applicable to other biotechnological approaches, including 
hybrid production. Although this has been achieved, hybrids are largely unfeasible or not commercially attractive. 
The incorporation of chromosomal lots and polyploidization has been achieved in shrimp, with some promising 
results for commercial production. Polyploids are found naturally in crustaceans. However, their artificial induction 
in diploid organisms using physical methods (thermal or hyperbaric shock), as well as different chemical inducers, 
has potential for enhancing zootechnical characteristics. Progress has been reported in polyploidy shrimp 
production, evidenced by improvements in growth, weight and size. Additionally, reproductive deficiencies 
exhibited by polyploids reduce the possibility of hybridization, competition or predation with native species, 
should they escape to the natural environment. Current problems faced by the shrimp industry may require the 
combined application of these multipurpose technologies adapted to various species. Research advances in the 
last decade and the positive results obtained from methodologies applicable to crustacean production (especially 
shrimp), suggest a wide application of biotechnological processes in shrimp farming, in the short and medium 
term. 
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2.1 Implicações e aplicações de métodos biotecnológicos na carcinicultura  

 

A aquicultura vem crescendo rapidamente como setor produtor de alimento, 

aumentando a uma taxa média em quase 10% ao ano, desde 1970 (FAO, 2004). Esse 

crescimento médio foi ainda maior, quanto ao cultivo de crustáceos, apresentando uma taxa 

média de crescimento anual em cerca de 20%, de 1970 a 2006 (FAO, 2009). Entre os 

organismos cultivados, os crustáceos, particularmente os camarões, se destacam pelo volume 

de produção e elevado valor econômico, constituindo importante pauta de exportação para 

diversos países. Constituem, ainda, um dos maiores valores, por unidade de peso, para a 

aquicultura. Isto significa, em média, cerca de quatro vezes mais que a de peixe e 5 vezes a de 

moluscos. Este crescimento impressionante foi construído a partir do aumento da área sob 

cultivo e de novos métodos de manejo, que elevaram a produtividade por unidade de área 

(Benzie, 2009).  

Levando-se em consideração que o setor pesqueiro, se já não atingiu, está próximo do 

seu limite de exploração, o aumento de eficiência da produção através de avanços 

biotecnológicos na aquicultura gera expectativas reais em atender ao aumento da demanda 

por alimentos de origem marinha (Rasmussen & Morrissey, 2007). 

Diante da diversidade de espécies de crustáceos com potencial para a carcinicultura, 

verifica-se que, tanto os aspectos da sua biologia, quanto da genética desses organismos são, 

ainda, bem pouco conhecidos. Esta condição dificulta o desenvolvimento de metodologias 

biotecnológicas voltadas à produção de variadas espécies. Dados disponíveis sobre genética e 

suas aplicações para a biotecnologia, podem ter um forte impacto prático sobre a carcinicultura 

em áreas críticas e de grande importância para a mesma, tais como: reprodução, 

desenvolvimento de linhagens domesticadas e manutenção e aprimoramento da variabilidade 

genética existente. As informações disponíveis para peneídeos são relativamente recentes. 

Inicialmente fragmentadas, e ainda em fase preliminar de desenvolvimento para vários setores 

do conhecimento, passaram de forma rápida, para uma visão integrada e de status 

multidisciplinar em escala mundial.  

Programas de melhoramento genético clássico, voltados ao aumento de produção e 

resistência a patógenos específicos (Tang et al., 2000), embora com exemplos de sucesso, ainda 

têm se mostrado, em geral, de difícil execução e difusão em pequena escala. São baseados na 

criação e seleção de indivíduos com características fenotípicas de interesse comercial e, por 
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conseguinte, necessitam de muito tempo para o seu desenvolvimento (Argue et al., 2002). Isto 

se deve, em parte, a baixa herdabilidade de algumas características de interesse econômico, já 

que estas, em sua maioria, são governadas por múltiplos genes (Maldonado, 2002). Aqui são 

apresentados alguns aspectos de metodologias biotecnológicas com aplicação direta na 

produção de camarões. 

 

2.2 Conteúdo genômico e aspectos cromossômicos em crustáceos 

 

Genoma é uma sequência de DNA completa de um organismo, incluindo seus genes.  A 

estimativa do tamanho do genoma em Penaeidae tem sido realizada para uma dezena de 

espécies (Gregory, 2011) e tem indicado uma pequena variação nesta família. O C value varia 

de 2,37pg, em Penaeus duorarum (Chow et al., 1990) a 2.89pg, em Melicertus kerathurus 

(Libertini et al., 1990), com um valor médio de 2.55pg. Estes valores correspondem a, 

aproximadamente, dois terços do genoma humano e podem exibir um largo conteúdo de DNA 

repetitivo, o que dificulta seu sequenciamento completo. Em geral, parece haver uma 

correlação direta entre o conteúdo total de DNA e o conteúdo de DNA heterocromático (e.g., 

Libertini et al., 2008). Esta característica tem fortalecido a estratégia de sequenciamento 

genômico baseado em ESTs (sequence expressed tags) em diversas espécies.  

  A heterocromatina é considerada como um componente essencial do genoma uma vez 

que sua presença interfere com a replicação do DNA, com a estrutura cromossômica, expressão 

gênica, organização do genoma e evolução (Redi et al., 2001; Dillon, 2004; Huisinga et al., 

2006). Em crustáceos tem sido atribuído algum papel adaptativo a esse tipo de DNA (e.g. 

Gajardo et al., 2001). 

No que diz respeito aos aspectos cromossômicos, ainda muito pouco se conhece sobre a 

citogenética dos decápodas, apesar da grande diversidade deste importante grupo monofilético 

(Scharam, 2001). Tal condição se deve, em parte, a dificuldades técnicas de se acessar os 

cromossomos das espécies. Contudo, inúmeros trabalhos recentes vêm sistematicamente 

trazendo novas informações sobre mapeamento cromossômico e estrutura cromossômica 

deste grupo (Wilson et al., 2002; Maldonado, 2002; Libertini et al., 2000). Os cromossomos de 

crustáceos, entre eles os dos decápodas, são numerosos e diminutos, cuja visualização e 

completa individualização morfológica nem sempre é possível. Neste aspecto, os decápodas 

demonstram ter alguns dos mais variáveis e elevados números diploides (2n) já relatados, 
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variando entre 48 cromossomos - presentes em caranguejos aquáticos (Necora puber) (Trentini 

et al., 1992) - até 254 cromossomos, encontrados em caranguejos-ermitão (Niiyama, 1959), 

embora dados de metáfases haploides, como n=3 (Acanthocyclops) até n=188 (Astacus) (Pierre 

Lécher et al., 1995) possam aumentar ainda mais esta diversidade cromossômica numérica. 

Associado a isto, também é observado, em algumas espécies, extensivos polimorfismos 

cromossômicos numéricos (Coluccia et al., 2004). Com isso, o tamanho do genoma em 

crustáceos pode variar enormemente, com características particulares para cada grupo. 

Aparentemente existe uma maior tendência para genomas pequenos nos grupos de crustáceos 

avançados e especializados (Bachmann & Rheinsmith, 1973).  

Exemplos de variação em conteúdo de DNA podem ser encontrados em anfípodas do 

Ártico, cujas estimativas do tamanho do genoma desse subgrupo, constituiem os maiores 

genomas conhecidos dentro do grande grupo dos crustáceos. Estudos demonstraram uma 

variação de valores haploides em sete espécies, podem variar de 8,53 ± 0,30 pg, em Pandalus 

montagui (Pandalidae), até 40,89 ± 1,23 pg, para espécie Sclerocrangon ferox (Crangonidae). O 

valor para esta última espécie representa o maior genoma de um decápoda até agora 

conhecido e revela uma variação de 38 vezes do tamanho do genoma dentro da Ordem. Estes 

dados sugerem que genomas muito grandes podem ser relativamente comuns em crustáceos 

do Ártico (Rees et al., 2008) e destacam a necessidade de estudos comparativos sobre um 

possível papel adaptativo. 

Variações núméricas decorrentes de poliploidia representam uma característica muito 

acentuada dos crustáceos. No gênero Artemia (Anostraca), encontram-se exemplos de 

poliploidia natural, por exemplo, entre as espécies A. salina e A. parthenogenetica, com 

representantes tanto diploides quando poliploides. Nesse gênero, os triploides são maiores que 

os diploides (Arton, 1926; Zhang & King, 1993), caso também encontrado em isópodas (Vandel, 

1928). Os dados sugerem que a evolução por poliploidia pode ser mais comum em crustáceos 

do que os dados anteriores haviam indicado (Bachmann & Rheinsmith, 1973). 

Por outro lado, variações cromossômicas também podem ser ocasionadas pela presença 

de cromossomos Bs (também chamados de extranumerários, supranumerários ou acessórios), 

caracteristicamente heterocromáticos, condensados e indistinguíveis, muitas vezes, dos 

cromossomos bivalentes após coloração convencional. A presença de cromossomos Bs em 

vários grupos que compõem o subfilo Crustacea (Amphipoda, Anostraca, Decapoda, Isopoda e 
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Ostracoda) sugere um papel chave do processo de heterocromatinização na sua evolução 

cromossômica (Camacho et al., 2000).  

Informações citogenéticas são aplicáveis, também, à abordagens biotecnológicas, entre 

elas a produção e identificação de híbridos e a manipulação cromossômica (Toledo-Filho  et al., 

1996). Esta última tem enorme potencial entre os Penaeidae, família de altíssima importância 

comercial, subsidiada por avanços em conhecimentos citogenético mais aprofundados do 

grupo.  

 

2.3 Marcadores moleculares  

 

Uma das possibilidades de se acessar informações cromossômicas ou genômicas 

consiste no mapeamento de marcadores moleculares. Estas abordagens abrem possibilidades 

para a elucidação dos fatores genéticos responsáveis pela variação em caracteres complexos, 

tais como a resistência a infecções virais, tolerância à salinidade, produtividade (Jiang et al., 

2004, 2005; Ciobanu et al., 2010), além de acelerar os processos de melhoramento genético 

tradicionais (Maldonado, 2002). Desta forma, um grande esforço tem sido dispendido no 

sentido de se estabelecer mapas genéticos capazes de identificar quantitative trait loci (QTL) 

apropriados no desenvolvimento de programas de seleção assistida por marcadores - MAS 

(Davis & Hetzel, 2000; Tong et al., 2002; Chistiakov & Volckaert , 2006).  

Os mapas de ligação disponíveis dependem amplamente de microssatélites (Alcivar-

Warren et al., 2007) ou marcadores AFLP, que são difíceis de transferir para outras populações 

(Perez et al 2004.; Zhang et al., 2007; Liu et al., 2010). Vale salientar que, ainda não existem 

bons modelos para a genômica comparada dos crustáceos. Apesar da relação filogenética dos 

crustáceos com os insetos, o sequenciamento gênomico de Drosophila melanogaster e 

Anopheles gambiae ainda não contribuíram significativamente com descobertas em camarão 

(Ciobanu et al., 2010).  

Marcadores genéticos podem ser de dois tipos. O tipo I é um marcador de identidade 

funcional, enquanto o tipo II tem funções desconhecidas (O'Brien, 1991). A utilização destes 

marcadores genéticos permite estimar os níveis de heterozigozidade e relacioná-los a 

parâmetros importantes na sobrevivência das espécies, como eficiência reprodutiva e 

resistência a doenças (Freitas et al., 2007). Sua aplicação tem se estendido a estudos de 

genética da conservação e evolução de populações naturais (Perez et al., 2005; Chistiakov & 
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Volckaert, 2006). Quando associados a regiões expressas do genoma, vêm sendo empregados 

em estudos de genômica comparada (Liu & Cordes, 2004). 

Na última década, diferentes classes de marcadores moleculares, incluindo sequências 

simples repetidas (SSR), vêm sendo empregadas com sucesso em programas de cruzamentos 

controlados em camarões peneídeos a fim de monitorar os níveis de heterozigozidade 

(Chistiakov & Volckaert, 2006). Tal uso se deve a rápida diminuição do fitness dos plantéis, 

oriundo da perda de variabilidade genética, seja pela elevada taxa de endocruzamento, deriva 

genética ou efeito fundador (Freitas & Galetti., 2005; Wang & Xiang, 2005).  

De fato, tem havido crescentes progressos nessa área, tanto na produção de 

marcadores tipo I e II, quanto na aplicação destes no desenvolvimento de mapas de ligação 

mais densos. Marcadores com funções conhecidas podem também fornecer candidatos a genes 

para características de produção. Assim, etiquetas de seqüência expressa (ESTs) são 

componentes importantes em projetos de mapeamento do genoma (e.g., Liu et al., 1999;  

Adams et al., 1991). Para isso, tem sido dirigida atenção especial para as espécies cultivadas 

mais importantes, como por exemplo, L. vannamei, com o desenvolvimento de um mapa de 

ligação do genoma do camarão (Maldonado, 2002) e de mapa de ligação específico ao sexo 

(Pérez et al., 2004); P. monodon (Wilson et al., 2000), pela utilização de marcadores RAPDs 

(Garcia & Benzie, 1995), AFLPs (Wilson et al., 2002), ESTs (Tong et al., 2002). Microssatélites e 

marcadores de moleculares do tipo AFLP também vem sendo utilizados no estabelecimento de 

genealogias, mapas de ligação na identificação de locos de características quantitativas (QTL) 

em Marsupenaeus japonicus (Moore et al., 1999); marcadores AFLP, SSR e RAPD nas espécies 

Trachypenaeus birdy (Perez et al., 2005) e Fenneropenaeus chinensis (Wang & Xiang, 2005; Liu 

et al., 2010).  

Apesar do esforço de sequenciamento de ESTs e do crescente número de sequências de 

DNA disponíveis em bancos públicos, o genoma de L. vannamei e P. monodon ainda continuam 

sendo largamente desconhecidos (Lehnert et al., 1999; Bierne et al., 2000; Whan et al., 2000; 

Tong et al., 2002; Ciobanu et al., 2010). Bibliotecas de ESTs de membros da família Penaeidae 

(Nuala  et al., 2006) são atualmente a fonte primária de dados de sequências para outro grupos 

de camarão. Uma melhor compreensão da genômica é necessária para o uso de marcadores 

genéticos na seleção de melhores linhagens bem como em usos futuros do funcionamento e 

regulação gênica.  
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2.4 Produtos monossexo em camarões 

 

A poliploidia (tratada mais adiante) representa uma técnica que possibilita tanto 

alcançar a esterilidade para proteção ambiental como adicionalmente uma alta proporção de 

fêmeas, que nos Penaeidae são maiores que os machos (Gitterle et al., 2005). O dimorfismo 

sexual ocorre em espécies com indivíduos unissexuais e pode ser visualizado através de 

características físicas não sexuais, marcadamente diferentes entre indívíduos do sexo 

masculino e feminino. Na aquicultura, esse dimorfismo pode ser considerado no cultivo de 

organismos aquáticos, quando características vantajosas, encontradas em um dos sexos de 

uma determinada espécie, podem levar ao desenvolvimento de estratégias para obtenção de 

populações monossexo, reduzindo assim a dispersão de tamanho e alcançando maior produção 

(Piferrer, 2001).  

O uso de populações monossexo apresenta vantagens que podem incluir uma ou mais 

das seguintes situações: (a) obtenção de maior taxa de crescimento; (b) eliminação da 

reprodução, evitando gastos de energia e controlando a superpopulação; (c) redução do 

comportamento sexual/territorial; (d) redução nas variações do tamanho, levando à maior 

uniformidade na despesca; e (e) redução do risco de impactos ambientais, resultantes da fuga 

indesejável de espécies exóticas (Beardmore et al., 2001). 

Vários métodos têm sido empregados neste processo, como a hibridação, a 

manipulação cromossômica (ginogênese e androgênese) e a reversão sexual. Esta última é a 

mais comumente utilizada em diversos organismos, podendo ser alcançada através da 

incorporação de hormônios esteroides sexuais sintéticos na ração ou por meio de banhos de 

imersão (Popma & Green, 1990; Gale et al., 1999; Phelps & Popma, 2000; Wassermann & 

Afonso, 2003; Macintosh & Little, 1995). 

A reversão sexual só pode ser possível em grupos de organismos como, por exemplo, 

peixes, em que a manipulação de gametas, ovos e embriões podem ser realizadas com maior 

facilidade pelo fato dos mesmos apresentarem fecundação e desenvolvimento externos. A 

razão pelo qual é possível controlar o sexo fisiológico neste grupo, por exemplo, é que, 

enquanto o sexo genético é determinado por ocasião da fecundação, o sexo fisiológico não é. 

No início da embriogênese, um embrião não possui ovários, testículos ou outras características 

associadas aos sistemas reprodutores. Ao contrário, possui células germinativas primordiais de 

ovários e testículos e, nesse estádio, constitui um indivíduo totipotente que, sob estímulos 
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adequados, pode se desenvolver em macho ou em fêmea. Em um momento específico do 

desenvolvimento embriológico (particular para cada espécie), um sinal químico de um gene ou 

conjunto de genes dirige o tecido germinativo totipotente no sentido que vai se desenvolver. 

Há uma pequena janela de tempo, que varia de espécie para espécie, durante o qual o sexo 

fisiológico pode ser alterado. No final deste processo, o organismo se torna fisiologicamente 

macho ou fêmea. Após essa etapa, por técnicas indutivas não é mais possível alterar o sexo 

fisiológico (Toledo-Filho et al., 1996). 

Em crustáceos, a diferenciação sexual é regulada pela glândula androgênica (AG), que 

desempenha um papel fundamental na regulação da diferenciação do sexo masculino e na 

inibição da diferenciação do sexo feminino. Na espécie de camarão (M. rosenbergii), por 

exemplo, a remoção da glândula androgênica (AG) em machos imaturos resulta em reversão 

sexual, com diferenciação completa do sexo feminino. Da mesma forma, implantes de AG em 

fêmeas imaturas levam ao desenvolvimento do sistema reprodutivo masculino (Sagi & Aflalo, 

2005). Embora a determinação sexual ocorra principalmente sob controle genético, em alguns 

organismos, fatores ambientais, tais como temperatura, fotoperíodo, salinidade, assim como 

altas densidades de estocagem, podem ter influência nesse processo (Devlin & Nagahama, 

2002).  

São vários os exemplos de sucesso com ganhos na utilização de cultivo seletivo de um 

dos sexos em organismos marinhos, quando existem vantagens de um sobre o outro quanto a 

aspectos de produção ou mercado. Em crustáceos, o dimorfismo sexual se apresenta em 

diferentes partes anatômicas, como, por exemplo, na diferença de tamanho em apêndices 

preênseis (Thiel et al., 2010), estruturas estas encontradas em maior tamanho em machos de 

espécies de crustáceos. Tais dimorfismos são de pouco interesse econômico para a aquicultura 

e, portanto, não utilizados como características seletivas para cultura monosexo, 

diferentemente das características consideradas vantajosas como a diferença de tamanho e 

peso corporal. 

Todavia, há várias espécies de crustáceos que apresentam, no crescimento, uma forma 

de dimorfismo sexual. Como exemplo disso, há fêmeas que normalmente crescem mais rápido 

e atingem um tamanho maior do que machos da mesma idade (García, 1985; Hartnoll, 1985; 

Dall et al., 1990; Hansford & Hewitt, 1994; Villegas & Barquero, 2000; Diaz et al., 2001; Otoshi 

et al., 2003; Perez-Rostro & Ibarra, 2003; Gitterle et al., 2005). Tal padrão pode ser observado 

em um determinado número de espécies de camarões peneídeos comercialmente importantes 
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(Choe, 1971; Hartnoll, 1985; Bray & Lawrence, 1992; Primavera et al., 1998; Hoang et al., 2003, 

Gopal et al., 2010). Dimorfismo sexual em relação aos padrões corporais tem sido relatado 

também em fêmeas de diversas espécies de crustáceos isópodas (Needham, 1943; Strong & 

Daborn, 1979), além de camarões como Branchinecta gigas (Daborn, 1973). Em L. vannamei o 

tamanho corporal é o fator determinante na competição por alimento, cujas fêmeas têm uma 

maior conversão alimentar (Moss & Moss, 2006). De fato, o peso corporal desta espécie na 

primeira fase madura de fêmeas é de aproximadamente 90g enquanto que para machos foi de 

60g (Chen, 1990). Por outro lado, o inverso pode ocorrer, como, por exemplo, na espécie 

Macrobrachium rosenbergii, onde os machos apresentam como dimorfismo sexual, um maior 

crescimento que as fêmeas (Sagi & Aflalo, 2005). Tal característica, seja qual for o sexo 

beneficiado, pode ser vantajosa para a produção aquícola através de aplicações de cultura 

monossexo. 

Uma tecnologia geral adequada ainda está por ser desenvolvida para cultivos monosexo 

em camarões. Diferentes possibilidades podem advir de pesquisas neste campo para o futuro. 

Entre elas, a elucidação dos produtos das glândulas androgênicas (AG), no caso de dimorfismo 

positivo para machos como em M. Rosenbergii, visando permitir a manipulação bioquímica ou 

molecular da diferenciação sexual (Sagi & Aflalo, 2005). 

Conhecer e entender os mecanismos responsáveis pela determinação do sexo em 

organismos marinhos de grande interesse econômico é fundamental para que se obtenha 

sucesso nas práticas de controle do sexo (Donaldson, 1996). 

 

2.5 Manipulação gênica e cromossômica em Penaeidae  

 

A manipulação artificial de genes e cromossomos tem sido obtida em diversos 

organismos aquáticos de interesse econômico, entre eles camarões peneídeos. Com isso, tem 

se objetivado metodologias voltadas para a otimização do ciclo de produção através do 

controle do desenvolvimento e maturação, manipulação do sexo e da ploidia (ginogênese, 

androgênese, poliploidia, reversão sexual) e introdução de genes de interesse à produção 

(Maclean & Penman, 1990; Bols, 1991; Hedgecock & Malecha, 1991; Myers et al., 2001).  

A produção de peixes, moluscos e crustáceos transgênicos é um tema em debate e de 

grande interesse para a aquicultura devido a ganhos potenciais da inserção física de genes de 

interesse. Em crustáceos as pesquisas ainda estão em fases iniciais, mas apesar disto têm sido 
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obtidos transgênicos em algumas espécies de camarões (e. F. chinensis, L. schmitti, L. 

vannamei). Nestes organismos vários métodos têm sido utilizados na transferência de genes, 

entre eles a eletroporação, microinjeção em espermatóforo e bombardeio de partículas (Li & 

Tsai, 2000; Preston et al., 2000; Tseng et al., 2000), voltados entre outros para a inserção de 

genes resistentes a doenças virais (Arenal et al., 2000; Lu & Sun, 2005).  

Mesmo que as novas abordagens venham permitindo melhorias para transferência de 

DNA, questões técnicas e possíveis restrições ao consumo de camarões geneticamente 

modificados parecem ser desafios ao uso irrestrito desta técnica. Apesar disto, tais avanços 

constituem importantes passos para o conhecimento da expressão e regulação gênica em 

espécies cultiváveis.  

Por outro lado, modificações genômicas como a poliploidização, incorporação de lotes 

completos extras, constituem um evento evolutivo natural, disseminado em populações ou 

espécies de diferentes grupos taxonômicos de crustáceos. Sua indução artificial em organismos 

diploides de interesse comercial mostra-se possível e tem enorme potencial, com avaliação 

caso a caso, de incrementar características zootécnicas vantajosas.  

Embora não seja regra geral para todas as espécies aquáticas cultivadas (e.g., Felip et al., 

1999; Koedprang & Na-Nakorn, 2000), alguns estudos têm demonstrado que os triploides 

podem possuir vantagens em relação aos diploides relacionadas ao crescimento, peso, 

tamanho e melhor ingestão e conversão alimentar (e.g., Garnica-Rivera et al., 2004). Esta 

condição já foi observada em triploides de peixes (Malison et al., 1993; Myers & Hershberger, 

1991; Oppedal et al., 2003), como também em moluscos bivalves (Ruiz-Verdugo et al., 2000; 

Kesarkodi-Watson et al., 2001; Wang et al., 2002). Processos de indução de produção de 

poliploides em camarão têm sido aprimorados, a partir dos quais se estima que venham a ser 

utilizados com igual sucesso ao da piscicultura comercial.  

De fato, análises no camarão marinho F. chinensis, derivados de uma mesma linhagem, 

tem demonstrado consistentemente níveis diferenciais de crescimento entre diploides e 

triploides a partir de 5.5 cm de tamanho. Ao alcançar o estágio maduro, os triploides tem um 

crescimento médio diário superior, podendo alcançar 9% a mais de peso em relação a 

camarões diploides de mesmo tamanho (Xiang et al., 2006). Aparentemente as taxas 

diferenciais de crescimento estão relacionadas à redução de gastos metabólicos com uma 

maturação gonadal ausente, reduzida ou imperfeita dos lotes triploides. Tal característica é 

resultado da adição de um terceiro conjunto cromossomico haploide, o que perturba o 
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processo normal de formação de bivalentes e segregação dos cromossomos homólogos. Assim, 

em fase ontogenética adequada, os poliploides potencializam a conversão do alimento 

aumentando sua massa corpórea.  

Além das vantagens já citadas, um benefício adicional do cultivo de camarões triploides 

se refere à segurança ambiental. Em peixes e moluscos triploides (Gomelsky, 2003; Dunham, 

2004) as deficiências reprodutivas dos poliploides, pela redução total ou parcial das gônadas, 

capazes de gerar indivíduos geneticamente estéreis, têm sido apontadas como fatores 

colaterais apreciados devido à redução de riscos de hibridização, competição ou predação com 

espécies nativas, caso haja escape acidental para o ambiente natural.  

Diante das críticas ambientais à atividade da carcinicultura o impedimento da 

reprodução de espécies comerciais exógenas em ambientes nativos, por si só, já torna o 

emprego de camarões triploides vantajoso em escala mundial.  

Eventos de bioinvasão representam uma das principais causas atuais de extinção de 

espécies e homogeneização biótica em sistemas terrestres e aquáticos (marinhos e dulcícolas) 

em todo o mundo (e.g., Sala et al., 2000; Lockwood & McKinney, 2001; Gurevitch & Padilla, 

2004). A magnitude do problema é extensa e as invasões freqüentemente interagem tanto com 

fatores abióticos (poluição do ambiente, perda e alterações climáticas que comprometem a 

integridade dos ecossistemas marinhos), quanto com os bióticos que podem facilitar o 

estabelecimento de espécies invasoras, como hábitos generalistas com tolerância a uma ampla 

gama de condições ambientais, altas taxas de reprodução, dispersão facilitada, baixos níveis de 

concorrência com as espécies residentes, além da ausência de predadores em seu novo 

ambiente (Crawley, 1986; Kolar & Lodge, 2001; Sakai et al., 2001).  

Situações de escape já foram descritas em espécies de camarões exóticos largamente 

cultivados, destacando-se as espécies L. vannamei e Macrobrachium rosenbergii. No momento, 

L. vannamei tem sido relatada como espécie invasora de estuários e águas costeiras do Brasil, 

desde o Estado do Rio Grande do Norte (Santos & Coelho, 2002), região nordeste, até o Estado 

de São Paulo (Barbieri & Melo, 2005), sudeste do país. Enquanto que M. rosenbergii, espécie de 

água doce mais cultivada se disseminou rapidamente para corpos d’água de norte a sul do país 

(Barros & Silva, 1997; Cavalcanti, 1998; Valenti & New, 2000).  Estas espécies exóticas possuem 

potenciais riscos de impacto ao meio ambiente porque são capazes de competir com espécies 

nativas por recursos como alimento e habitat.  Há relatos de competição da espécie exógena L. 

vannamei com espécies de camarões nativos como Farfantepenaeus brasiliensis, F. subtilis e L. 
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schmitti. A outra espécie de camarão introduzida, Macrobrachium rosenbergii, pôde 

compartilhar os mesmos recursos naturais com o camarão nativo do rio Amazonas 

Macrobrachium amazonicum. Além de gerar impactos ambientais com a competição por 

recursos, as espécies introduzidas e cultivadas podem ser responsáveis por epidemias virais nos 

tanques de cultivo que podem ser transmitidas as espécies nativas de camarões peneídeos, 

como ocorreu nos últimos anos com a espécie L. vannamei (Loebmann et al., 2010). 

Diante das vantagens apresentadas inicialmente foram desenvolvidas várias estratégias 

para a indução da triploidia, algumas das quais vem sendo aperfeiçoadas e adaptadas ao uso 

em camarões. Apesar da diversidade de espécies de crustáceos com valor comercial, as 

investigações sobre a indução de triploidia ainda são reduzidas em relação às desenvolvidas em 

moluscos e peixes. Em grande parte devido a suas características peculiares de reprodução. Nos 

últimos anos, contudo, alguns progressos tem sido alcançados na produção de camarões 

triploides (Xiang et. al., 2006), tanto em espécies dulcícolas, como marinhas, com exemplos de 

sucesso em diversas espécies de interesse para a carcinicultura como Fenneropenaeus chinensis 

(Xiang et al., 1992; Dai et al., 1993; Bao et al., 1993; Li et al., 1999), Penaeus indicus (Aquacop & 

Diter, 1993), L. vannamei (Dumas & Ramos, 1999; Aloise et al., 2011), M. rosenbergii (Chavez et 

al., 1991), Marsupenaeus japonicus (Sellars et al., 2005) e Sicyonia ingentis (Xiang et al., 1991). 

A compreensão do funcionamento dos mecanismos que geram a indução da poliploidia 

deve estar baseada no conhecimento prévio das características cromossômicas do organismo a 

qual se pretende submeter à técnica (Aloise et al., 2011). Entre os métodos frequentemente 

utilizados na indução estão os que se utilizam de agentes físicos (choques térmicos quentes ou 

frios e choques hiperbáricos) ou métodos químicos (citocalasina B, colchicina, caseína, azul de 

toluidina, entre outros) (Gervai et al., 1980; Purdom, 1983; Chourrout, 1984; Thorgaard, 1986; 

Perez & Beaumont, 1990; Tave, 1990; Dunham, 1990; Marengoni & Onoue, 1998; Byamungu et 

al., 2001; Hulata, 2001). 

Choques térmicos por sua vez, vêm demonstrando grande eficiência, fácil aplicabilidade, 

com vantagens adicionais por seu baixo custo (Thogaard, 1986; Pandian & Varadaraj, 1990; 

Shelton, 2002). O método consiste em submergir os ovos recém-fertilizados em água com a 

temperatura previamente estabelecida. Normalmente os choques térmicos frios variam entre 

0–11ºC enquanto para choques térmicos quentes se utilizam temperaturas de 25-42 ºC (Pérez, 

1996). Uma vez decorrido o tempo programado para o choque térmico, os ovos são levados 

rapidamente à temperatura normal de incubação (Carrillo, 2001). Este tratamento tem sido 
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amplamente utilizado para impedir a 2ª divisão meiótica ou a expulsão do 2º corpúsculo polar 

ou inibir a primeira clivagem do embrião, que se consegue inibindo a mitose I (Ávila, 2004). O 

tempo pós-fertilização, a duração e a temperatura dos diferentes tratamentos são críticos e vão 

depender do ciclo celular (Shelton, 2002).  

Em geral os choques quentes oferecem melhores resultados para espécies de águas frias 

e por sua vez, os choques frios são mais indicados para espécies de águas quentes (Toledo et 

al., 1996). Segundo Pérez (1996), os choques térmicos são mais eficientes quando ocorre uma 

variação de temperatura de aproximadamente 5,0ºC do ambiente onde geralmente ocorre o 

desenvolvimento embrionário da espécie. Entretanto, tem sido sugerido que a temperatura 

que produz os melhores resultados é espécie-específica e possivelmente situada na 

proximidade do seu limite letal (Toledo et al., 1996).  

Outro método físico utilizado na indução de poliploides, o choque de pressão, oferece 

muito menos vantagens na sua aplicação, visto que requer equipamentos específicos e 

manuseio mais complexo (caixas de pressão e pressão hidráulica) em relação a outros 

tratamentos e aplicável a um reduzido número de ovos por ciclo (Lopez & Toro, 1990; Pérez, 

1996; Ávila, 2004). Este método se baseia em introduzir os ovos fecundados em um cilindro de 

aço cheio de água com uma temperatura constante e fechado com um pistão e a seguir, depois 

de aplicado o choque de pressão adequado, os ovos sofrem uma descompressão (Lozano et al., 

1987; May et al., 1988). Neste caso, a pressão hidrostática é utilizada para bloquear a expulsão 

do 2º corpúsculo polar ou a 1ª divisão mitótica.  

 Compostos químicos podem ser usados para bloquear a expulsão do 2º corpúsculo polar 

ou a divisão mitótica em ovos, impedindo à formação dos microtúbulos durante a divisão 

celular. Apesar de eficientes, têm sido menos recomendados, devido ao uso de substâncias que 

podem ter efeitos nocivos ou carcinogênicos, além das dificuldades no controle do tratamento, 

o que dificulta seu uso em grande escala (Ávila, 2004). 

A taxa de produção de poliploides, bem como a sobrevivência dos ovos eclodidos, varia 

em razão da espécie, agente indutor e metodologias empregadas. A indução de poliploidia com 

citocalasina B em F. chinensis e P. indicus (Xiang et al., 1992; Peeters, 1996), resultaram em 

cerca de 60% de tetraploides. Em M. japonicus tratamentos de indução química à poliploidia 

com 6-dimethylaminopurine (6-DMAP) obtiveram a inibição do primeiro e segundo corpúsculos 

polares, voltados à produção de nauplios triploides viáveis (Sellars et al., 2006).  
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Alternativamente, induções por choque frio (10°C) aplicada em ovos desovados foram 

suficientes para induzir triploides em L. vannamei, com uma sobrevivência na fase blástula-

gástrula que variou entre 62% e 88% (Dumas & Campos-Ramos, 1999). Experimentos adicionais 

de choques térmicos na mesma temperatura para a espécie confirmaram uma alta taxa de 

eclosão de ovos (79%) (Garnica-Rivera et al., 2004).  

Apesar dos crescentes ganhos em performance dos métodos de indução a poliploidia 

em camarões pela indução direta, até o presente momento, as taxas variam de 0% a 85,9% 

(Norris et al., 2005), sobretudo devido às variações interindividuais dos embriões em 

desenvolvimento. Em moluscos e peixes tem sido obtidas taxas de indução de 100% de 

triploides, através do cruzamento entre organismos diploides e tetraploides em espécies como 

Crassostrea gigas (Guo & Allen, 1994; Guo et al., 1996; Wang et al., 2002), C. gigas × C. 

ariakensis (Huayong & Allen, 2002), Oncorhynchus mykiss (Chourrout et al., 1986) e Carassius 

auratus × Cyprinus carpio (Liu et al., 2001).  

Desta forma, cruzamentos dirigidos entre camarões de diferentes ploidias poderiam 

fornecer uma solução eficiente para essas taxas variáveis de indução da triploidia (Sellars et al., 

2006). Neste caso é de fundamental importância a produção e manutenção de estoques 

reprodutores tetraploides viáveis, pré-requisito para a produção de descendência 100% 

triploide. Contudo, momentaneamente, as poucas tentativas de obtenção de triploides via 

cruzamento de diferentes ploidias (2nx4n) tem se mostrado em grande parte infrutíferas em 

camarões marinhos. Um exemplo disto ocorre com M. japonicus, em função da produção de 

embriões tetraploides não viáveis, gerados a partir da interrupção da primeira divisão mitótica 

(Sellars et al., 2006). 

Além da interferência na extrusão do II corpúsculo polar, alternativamente pode-se 

promover a indução de tetraploides pela inibição da extrusão do primeiro corpúsculo polar na 

meiose I (Sellars et al., 2006). A não extrusão do primeiro corpúsculo polar oferece maior 

variação nas segregações subseqüentes (Guo et al., 1992) e resulta em diferentes combinações 

de ploidia, incluindo tetraploides viáveis. Exemplos dos efeitos deste tipo de manipulação são 

encontrados em várias espécies de moluscos, com obtenção de triploides e tetraploides 

(Stanley et al., 1981; Yamamoto & Sugawara, 1988; Arai et al., 1986), somente tetraploides 

(Yang & Guo, 2004; Yang et al., 2000; Stephens & Downing, 1988; Stephens, 1989); somente 

triploides (Quillet & Panelay, 1986), ou uma combinação de triploides, tetraploides e 

aneuploides  (Guo et al., 1992). Neste grupo de organismos a prevenção da extrusão tanto do 
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primeiro quanto do segundo corpúsculo polar tem também resultado na obtenção de 

tetraploides (Scarpa et al., 1993) e, além destes, de pentaploides (Peruzzi & Guo, 2002; Yang & 

Guo, 2004). A produção tanto de triploides, quanto tetraploides, a partir da extrusão do 

primeiro corpúsculo polar, provavelmente aumenta a heterozigosidade encontrada em alguns 

moluscos bivalves (Allen et al., 1982; Stanley et al., 1984; Yamamoto et al., 1988; Beaumonet & 

Kelly, 1989; Jiang et al., 1991). Da mesma forma, métodos eficazes de produção de triploides e 

tetraploides em camarões são instigantes devido ao seu valor comercial.  

Esforços para investigar o efeito da extrusão no primeiro e segundo corpúsculo para 

produção de diferentes níveis de ploidia em camarões é um passo importante para encontrar 

soluções na busca de embriões e náuplios viáveis.  

Levando-se em consideração as vantagens mencionadas para a produção e o meio 

ambiente, a partir do cultivo de camarões poliploides, um maior número de estudos sobre a 

performance em campo de diploides e triploides estão em desenvolvimento. Estas análises 

devem envolver parâmetros de conversão alimentar, resistência às doenças, resiliência a 

estresse do meio (salinidade, oxigênio dissolvido, pH, etc.) e conservação ou ganhos quanto a 

padrões morfológicos comercialmente importantes, a fim de que se possa consolidar o 

potencial destes organismos para a carcinicultura.  

Os consideráveis avanços nos últimos anos na rapidez e facilidade de uso de 

ferramentas moleculares, além dos avanços no conhecimento pleno do ciclo de vida dos 

animais, estão contribuindo para o desenvolvimento e implementação de maior número de 

métodos biotecnológicos. Problemas agora enfrentados pela indústria de camarão podem 

requerer a aplicação combinada destas tecnologias, destinadas a múltiplos propósitos, e 

adaptadas às várias espécies. Avanços da pesquisa na implementação de técnicas de 

poliploidização ao longo da última década e os resultados positivos advindos do sucesso de 

metodologias aplicáveis à produção de crustáceos, sobretudo do camarão, sugerem uma larga 

aplicação de técnicas biotecnológicas a curto e médio prazo.  
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4. OBJETIVO GERAL 

Diante de metodologias ainda por serem preliminarmente implementadas e analisadas 

quanto ao potencial gerador de incremento de produtividade no cultivo de L. vannamei, foram 

realizadas prospecções com diferentes processos biotecnológicos visando contribuir para o 

aumento da produção e consolidação da carcinicultura no país, tais como análises 

citogenéticas, caracterização do dimorfismo sexual através da morfometria geométrica e 

identificação de marcadores citológicos utilizando citometria de fluxo, voltadas à otimização do 

uso da poliploidia artificial no camarão marinho Litopenaeus vannamei.  

4.1 Objetivos Específicos  

a) Revisão dos métodos biotecnológicos aplicados à produção de organismos aquáticos 

cultiváveis; 

b) Definição de protocolo para identificação da efetividade da indução e determinação do nível 

de ploidia de ovos e náuplios da espécie L. vannamei através da citometria de fluxo;  

c) Análise da eficácia de métodos de indução da poliploidia artificial em L. vannamei a partir do 

uso da citometria de fluxo; 

d) Caracterização citogenética de L. vannamei utilizando métodos de coloração convencional 

(Giemsa), fluorocromos base-específicos (DAPI e Mitramicina), bandamento C, impregnação 

por nitrato de prata e enzimas de restrição (DraI, EcoRI, KpnI, PstI e TaqI); 

e) Descrição do cariótipo da espécie Artemia franciscana, utilizando método de coloração 

convencional (Giemsa), bandamento C, endonucleases de restrição (EcoRI, DraI, PstI, KpnI) e 

impregnação por nitrato de prata; 

f) Detecção de diferenças morfológicas de desenvolvimento entre larvas diploides e poliploides 

a partir da morfometria geométrica e do comprimento corporal; 

g) Análise qualitativa do tempo de desenvolvimento larval de larvas diploides e poliploides; 

h) Detecção de dimorfismo sexual através de morfométria geométrica em reprodutores de L. 

vannamei. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 Espécimes e condicionamento para a reprodução  

 

Foram utilizados 64 exemplares de Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), 33 machos e 

31 fêmeas, provenientes de empresa de larvicultura comercial (Aquasul), situada em Barreta, 

litoral Sul do Rio Grande do Norte (Nordeste do Brasil). Os animais foram divididos em 2 

tanques de 7m3, a 35 ppm de salinidade oriunda do mar, com cerca de 15 casais em cada 

tanque.  

 

5.2 Técnica de morfometria geométrica  

Para as análises de dimorfismo sexual por morfometria geométrica, foram utilizados 64 

exemplares da espécie Litopenaeus vannamei, com o peso variando entre 35 e 40 gramas. A 

sexagem foi estabelecida pela identificação visual das gônadas e presença de caracteres sexuais 

secundários, entre eles o petasma.  

Todos os espécimes apresentavam-se isentos de injúrias e danos pontuais. Fotografias 

digitalizadas foram obtidas da face lateral esquerda, utilizando-se captura digital de imagem, 

com resolução de 8,1 megapixels (Sony H10), sob distância e posição padronizadas. As imagens 

dos espécimes foram ordenadas em um único arquivo com o formato TPS por meio do software 

tpsUtil. Um total de 13 landmarks foram definidos na região do cefalotórax (sete landmarks) e 

o segundo segmento abdominal (seis landmarks) (Figura 1) através do software tpsDig2 (Rohlf, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos landmarks no cefalotórax (sete pontos) e no segundo segmento abdominal 
(seis pontos) da espécie L. vannamei. 1. Sutura dorsal da carapaça (cefalotórax) próxima ao primeiro 
segmento abdominal; 2. Último dente dorsal da carapaça; 3. Primeiro dente dorsal do rostro; 4. Região 
distal da mandíbula; 5. Proeminência da carapaça próxima ao pedúnculo ocular; 6. Proeminência da 
carapaça próxima à mandíbula; 7. Interseção ventral entre a carapaça e o primeiro segmento 
abdominal; 8. Sutura dorsal entre o primeiro e o segundo segmento abdominal; 9. Sutura dorsal entre o 
segundo e terceiro segmento abdominal; 10. Interseção medial entre o primeiro e o segundo segmento 
abdominal; 11. Interseção medial entre o segundo e terceiro segmento abdominal ; 12. Sutura ventral 
entre o primeiro e o segundo segmento abdominal; 13. Sutura ventral entre o segundo e terceiro 
segmento abdominal. 

 

As informações das posições das coordenadas dos landmarks oriundas a partir da 

análise de superposição de Procrustes (Dryden & Mardya, 1998), foram obtidas através do 

software MorphoJ 1.02b® (Klingenberg, 2011). Os dados numéricos gerados foram analisados 

pela Análise de Variáveis Canônicas (CVA), a partir das quais a MANOVA, a distância de 

Mahalanobis (D2), a Análise de função discriminante (DFA) e grides de deformação 

comparativos, foram obtidos a partir da primeira variável canônica. Em adição às coordenadas 

de landmarks, foram geradas warped outlines para demonstrar, com maior clareza, as variações 

vetoriais dos grides de deformação de cada sexo. 

 

5.3 Desovas controladas  

 

Camarões reprodutores, cujas fêmeas tiveram um dos pedúnculos oculares ablados, o 

que induz o aceleramento da reprodução graças ao amadurecimento dos ovários (Santiago, 

1977; Auró, 2006), foram alimentados quatro vezes ao dia, com uma dieta rica em proteina 

(biomassa de Artemia franciscana, sururu, lula e fígado bovino), consistindo em 12% da 

biomassa total dos animais.  
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O fotoperíodo foi invertido por meio da utilização de iluminação artificial, regulada 

através de temporizador digital, com períodos de claro e escuro de 12 horas.  

Quando observados indícios de cópula, as fêmeas foram transferidas para tanques de 

PVC com capacidade para 500 litros, contendo água com intensa aeração, aquecida a uma 

temperatura de 28 °C, e salinidade de 30 ppm. Ao todo as análises apresentadas decorreram de 

progênies de 19 desovas bem sucedidas.  

 

5.4 Padronização da técnica de poliploidia artificial 

 

Após as desova, as fêmeas da espécie Litopenaeus vannamei retornavam para o tanque, 

quando uma parte dos ovos coletados foi, imediatamente, submetido a choque térmico frio 

(água a 10°C, 30 ppm de salinidade) para a indução dos ovos durante o ciclo celular na fase de 

meiose. Decorridos cerca de 40 a 45 minutos após a desova, outra parte dos ovos foi submetida 

a choque térmico, nas mesmas condições de temperatura e níveis de salinidade, com o objetivo 

de bloquear a divisão celular, durante a mitose das primeiras células embrionárias. O restante 

dos ovos que não foram submetidos a choque térmico, foi utilizado como grupo controle 

diploide. Após os choques térmicos, os ovos foram transportados para tanques de 500 litros, 

com temperatura igual a 30° C. Foram obtidas 19 desovas, das quais em 13 foram realizados 

choques térmicos.  

 

5.5 Preparações citogenéticas  

 

5.5.1 Litopenaeus vannamei 

 

Após o processo de indução à poliploidia, esperou-se o tempo de 3 horas para os ovos e 

24 horas para os náuplios quando, então, estes foram submetidos à ação de colchicina a 

0,025% e hipotonizados com a ação do KCl (0,075M) em diferentes tempos. Após a 

hipotonização, o material foi fixado em metanol:ácido acético (3:1), para análises citogenéticas 

posteriores. Alguns exemplares de ovos e náuplios foram diretamente macerados em meio de 

cultura (RPMI 1640) e posteriormente fixados. Parte dos ovos e náuplios derivados de 13 

desovas foram submetidos à ação de colchicina e hipotonização com KCl 0,075M.   
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5.5.2 Artemia franciscana 

 

Náuplios recém-eclodidos de Artemia franciscana, provenientes de salinas localizadas 

em Macau, Rio Grande do Norte, litoral nordeste do Brasil, foram utilizados para a obtenção de 

cromossomos mitóticos. Os espécimes foram imersos em colchicina à 0,025%, por um período 

de 30 a 60 minutos. O material foi posteriormente hipotonizado em KCl 0.075M, por uma hora, 

e fixado em solução de metanol:ácido acético (3:1), por 30 minutos.  

 

5.6 Obtenção de cromossomos mitóticos para L. vannamei e A. franciscana 

 

Para a obtenção de cromossomos mitóticos das espécie, o material previamente fixado 

foi macerado levemente em meio a água e ácido acético (1:1) com a ajuda de um bastão de 

vidro e um vidro relógio. O resultado da maceração foi colocado em pequenas gotas sobre 

lâminas previamente aquecidas a 60 °C para L. vannamei e 40 °C para A. franciscana, onde a 

suspensão foi rapidamente aspirada com a ajuda de pipetas. Após a secagem em estufa, as 

lâminas foram coradas com Giemsa a 10%, por 20 minutos e analisadas em microscópio 

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

espécies e análise de aspectos estruturais dos cromossomos. As melhores metáfases foram 

registradas em fotomicroscópio óptico, 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). A partir do 

cariótipo foi feito um idiograma através do software Easy Idio (Versão1.0) para melhor 

visualização dos braços cromossômicos.  

 

5.6.1 Bandamentos Cromossômicos 

5.6.1.1  Detecção das Regiões Organizadoras de Nucléolos  

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

idealizada por Howell e Black (1980), onde sobre uma lâmina previamente preparada com 3 a 

4 gotas de suspensão celular, foram depositadas 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-
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6 gotas de AgNO3 à 50%. A suspensão foi misturada, coberta com lamínula e incubada em 

estufa à 60°C durante 3-6 minutos. 

 

5.6.1.2 Detecção da Heterocromatina Constitutiva  

 

A detecção de regiões heterocromáticas foi realizada pelo método de Sumner (1972), 

com pequenas alterações incorporadas visando uma melhor qualidade das preparações, como 

segue brevemente.  

Preparou-se previamente uma lâmina com suspensão celular, imergiu-se em HCl 0,2N 

à temperatura ambiente, por 15 min. Após este período lavou-se em água deionizada e secou-

se ao ar. Em seguida, incubou-se a lâmina em solução de 2xSSC por 15 min em estufa à 60°C. 

Decorrido este tempo, lavou-se em água deionizada e secou-se ao ar. A lâmina foi incubada 

em uma solução de Ba(OH)2. 8H2O a 5% por 1 minuto e 30 segundos à 42°C e em seguida foi 

mergulhada rapidamente em HCl 0,2N (três vezes, aproximadamente 1 segundo, cada banho). 

Em seguida lavada em água deionizada e seca ao ar. Voltou-se a incubar em solução de 2xSSC 

à 60°C por 30 minuto. Decorrido este prazo, foi lavada em água deionizada, seca ao ar e 

corada com Giemsa diluído a 6%, em tampão fosfato (pH 6,8), por 4 min.  

 

5.6.1.3. Digestão cromossômica com endonucleases de restrição  

 

Digestões enzimáticas com endonucleases de restrição (EcoRI, DraI, PstI, KpnI) foram 

realizadas para Artemia franciscana e L. vannamei. Adicionalmente a enzima TaqI foi 

empregada em cromossomos de L. vannamei.  

As endonucleases de restrição EcoRI (GAATTC), DraI (TTTAAA), KpnI (GGTACC), PstI 

(CTGCAG) e Taq I (TCGA) foram dissolvidas nos tampões recomendados pelo fabricante 

(Amersham Pharmacia), para uma concentração final de 0.5 U/μl. Um volume final de 40μl foi 

depositado sobre a lâmina, cobrindo-se em seguida com lamínula. As preparações 

cromossômicas foram então incubadas em estufa à 37oC por 10 horas. As lâminas foram 

coradas por Giemsa à 10%. 
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5.6.2 Coloração com fluorocromos base-específicos  

 

Foram utilizados dois fluorocromos (DAPI e Mitramicina) para coloração em lâminas 

previamente preparadas de L. vannamei (como já descrito no ítem 5.6) para a detecção de 

regiões ricas bases AT e GC, respectivamente. As etapas seguidas estão descritas abaixo:  

A técnica utilizada para a aplicação de fluorocromos base-específicos (DAPI e 

Mitramicina) foi a descrita por Schweizer (1976), com algumas alterações como se segue 

abaixo: 

Com o uso de uma micropipeta, depositou-se 30 µl de fluorocromo em dois diferentes 

pontos de uma lâmina; recobriu-se com uma lamínula previamente limpa com álcool e 

manteve-se conjunto em câmara úmida por 1 hora e 30 minutos para mitramicina e 30 

minutos para coloração com DAPI; a lamínula foi removida com a ajuda de água destilada e 

deixou-se secar; sobre a preparação, foi aplicado 30 µl de meio de montagem (glicerol + 

tampão) e recobriu-se com lamínula; por compressão com papel filtro foi retirado o excesso 

do meio de montagem; em seguida as bordas da lamínula foram vedadas com esmalte e se 

manteve as preparações em uma caixa escura à temperatura ambiente para posterior análise 

em fotomicroscópio de epifluorescência sob filtros apropriados (20 dias após para 

mitramicina; 72 horas para DAPI). 

 

5.7 Análise de conteúdo de DNA por citometria de fluxo  

 

Os náuplios não submetidos à ação da colchicina e KCl, mas que se encontravam 

previamente fixados em metanol e ácido acético (3:1), foram aliquotados em um vidro relógio e 

macerados cuidadosamente em fixador, com o uso de um bastão de vidro. Em seguida foram 

centrifugados à 600 rpm por 10 minutos. Após a centrifugação foi descartado o sobrenadante e 

acrescido 1,5 ml de PBSx1, homogeneizado e depois centrifugado novamente. Essa última 

etapa foi repetida mais uma vez, onde após o sobrenadante ser descartado adicionou-se 40 μm 

de PBS x1 e 2 μm de iodeto de propídio e o material homogeneizado levemente. A amostra foi 

incubada por 20 minutos em temperatura ambiente e na ausência de luz. Após esse tempo foi 

completado com 160 μm de PBS x1 para realização das análises em citômetro de fluxo 

FACSCanto II (BD Biosciences). Um grupo controle de náuplios que foi submetido anteriormente 

a ação de KCl e colchicina, passou pelo mesmo processo. Foram submetidos ao processo, acima 
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descrito, o produto resultante de 9 desovas. Após as análises dos resultados obtidos, oriundos 

da citometria de fluxo, foram selecionados os melhores histogramas gerados.  

 

5.8 Manutenção das larvas diploides e poliploides 

 

A poliploidia foi induzida artificialmente através da aplicação de choque térmico frio 

durante três diferentes tempos (10 minutos, 15 minutos, 18 minutos) em ovos provenientes de 

três desovas obtidas em diferentes dias para a produção de triploides e tetraploides, com a 

inibição da meiose e mitose I respectivamente. Uma vez realizado o choque, os ovos de cada 

tempo de choque foram transportados para diferentes aquários com água na mesma 

temperatura e salinidade. Uma vez tendo a eclosão dos ovos, esperou-se 48 horas para colocar 

microalgas nos aquários para suprir a necessidade energética da fase Zoéa. Foi colocado nos 

aquários cerca de 80 mil microalgas/ml da espécie Chaetoceros mulleri, duas vezes ao dia, 

dependendo da necessidade de cada aquário. As microalgas foram acondicionadas com 

oxigênio e luz solar diariamente, e foram fertilizadas de quatro em quatro dias, para 

crescimento, através de 3 diferentes tipos de soluções (A, B, C) que já estavam previamente 

preparadas, de acordo com o meio descrito por Guillard (1975). 

 

5.9 Desenvolvimento larval de indivíduos diploides e poliploides 

 

Foi acompanhado o desenvolvimento de larvas oriundas de três diferentes desovas nas 

quais foram aplicados os dois métodos de indução, na fase de meiose e na de mitose I, tendo 

sempre um grupo controle diploide. Decorrido 24 horas após a eclosão dos ovos, os náuplios 

foram visualizados e fotografados em fotomicroscópio óptico BX-50 Olympus, com sistema de 

captura digital de alta definição Olympus DP70, para registro e acompanhamento do 

desenvolvimento. Na primeira desova fotografou-se durante dois dias, iniciando o primeiro 

registro 48 horas após a eclosão dos ovos, e o segundo registro 24 horas depois, capturando 

imagens de diferentes fases larvais de diploides e tetraploides (náuplio III, IV, e Zoéa I). Na 

segunda desova, as imagens foram capturadas 48 horas após eclosão, com imagens de Náuplio 

III e Zoéa I (diploides e tetraploides). Já na terceira desova, as imagens foram capturadas 24h 

após a desova, registrando imagens de náuplios que se encontravam na primeira fase de 

desenvolvimento (diploides e tetraploides). Após o registro de imagens, foi realizada a análise 
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visual das mesmas, bem como a contagem de indivíduos em cada fase larval, nos diferentes 

tempos de indução e desovas.  

Após a análise das imagens foi determinada a porcentagem de cada fase larval 

encontrada em cada dia de registro, sendo selecionadas as melhores imagens de larvas 

diploides e poliploides (tetraploides) provenientes de 2 desovas (1° e 3° desova). As imagens 

foram analisadas por morfometria geométrica para larvas na fase de Nauplio I; teste “t” de 

Student para Nauplio I e IV; e teste de “U” de Mann-Whitney para larvas em estágio de Zoéa I, 

para a comparação morfológica entre diploides e tetraploides, todas na mesma fase de 

desenvolvimento larval. As larvas poliploides utilizadas nos testes foram as mesmas oriundas 

dos ovos submetidos à técnica de indução a frio com o tempo de 10 minutos, para a 

intervenção durante a mitose I, devido ao maior número de sobrevivência obtido. 

 

 

5.10 Comparação por morfometria geométrica em estágios larvais diploides e poliploides da 

espécie L. vannamei 

 

Para a análise por morfometria geométrica, após o registro digital de cada indivíduo, o 

software tpsUtil foi utilizado para ordenar as melhores imagens dos espécimes num único 

arquivo com o formato TPS. O software tpsDig2 (Rohlf, 2006) foi utilizado para localizar os 

landmarks aplicadas em quatro pontos ao longo do dorso de indivíduos na fase de náuplios I/II 

(Figura 2a) obtidos durante a terceira desova, num total de 70 indivíduos, sendo 46 diploides e 

24 tetraploides.  

As informações da forma das coordenadas dos landmarks pela análise de superposição 

de Procrustes (Dryden & Mardya, 1998), foram obtidas através do software MorphoJ 1.02b® 

(Klingenberg, 2011). Os dados numéricos gerados foram analisados pela Análise de Variáveis 

Canônicas (CVA). 

 

5.11 Comparação do comprimento de larvas diploides e poliploides de L. vannamei  

 

Imagens digitalizadas de larvas diploides e tetraploides (náuplios I; IV; e zoea I) tiveram 

seus eixos maiores mensurados (extremidade próxima ao océolo ao orifício anal) (Figura 2 b, c, 

d), através do software Image tools (v 3.0.1). 
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Figura 2. Eixos de medições em larvas de L. vannamei nos estágios de Náuplio I (a) e (b); Náuplio IV (c); e 
Zoéa I (d). 

 
Os valores gerados a partir da medição dos eixos centrais das larvas (Figura 2 b, c, d) 

foram separados em colunas nomeadas em grupos (A, B, C, D, E, F) de acordo com o nível de 

ploidia e a fase larval (Apêndice 1).  

Para testar as hipóteses H1 (Grupo A x Grupo B) e H2 (Grupo C x Grupo D) aplicou-se o 

Teste “t” de student para amostras independentes com número de sujeitos iguais ao nível de 

significância de 0,05. Já no teste da hipótese H3 (Grupo E x Grupo F), como o número de 

exemplares em cada grupo é diferente, foi aplicado o teste não-paramétrico U de Mann-

Whitney, com um nível de significância de 0.05. 

b c d a 
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Capítulo 2 

 

Aspectos citológicos e detecção de ploidia em Litopennaeus vannamei 

 

Resumo 

A citometria vem se tornando um método eficaz, nos últimos 10 anos, na determinação do conteúdo de 

DNA nuclear de camarões poliploides. Outros métodos também são utilizados em crustáceos, como, por exemplo, 

a contagem de cromossomos e de nucléolos e a mensuração do diâmetro de núcleos. A indução de poliploides 

(triploides e tetraploides) em camarões econômicamente importantes vem sendo tentado já algum tempo, com 

sucesso para algumas espécies. Na espécie Litopenaeus vannamei tem-se observado a dificuldade em produzir 

uma razoável produção de ovos com índice de eclosão superior a 50%. Assim, aqui é descrito um método de 

indução através do choque térmico a frio para inibição em três fases do ciclo celular (meiose I, II e mitose I), 

visando à obtenção de triploides e tetraploides com concomitante detecção de ploidia através da citometria de 

fluxo e reforço com análises qualitativas e quantitativas de padrões morfológicos de larvas diploides e poliploides, 

com vistas à padronização de protocolos que estimem precisamente a poliploidização. O cariótipo da espécie foi 

descrito utilizando métodos de coloração convencional (Giemsa), bandamento C, fluorocromos (CMA3 e DAPI), 

além de endonucleases de restrição (EcoRI, DraI, KpnI, PstI, TaqI) e Ag-RONs. Os métodos indicaram a obtenção de 

poliploides, com melhor resultado para obtenção de triploides através do choque térmico a frio com duração de 

18 minutos durante a fase de Meiose I, e 10 minutos de choque durante a Mitose I para obtenção de tetraploides. 

Análises quantitativas das larvas não resultaram em diferenças morfológicas significativas entre as diferentes 

ploidias. Análises qualitativas demonstraram um atraso na ontogênese, como também um maior número de 

anomalias morfológicas encontradas nas larvas poliploides. Análises citogenéticas resultaram em um cariótipo de 

2n=88 cromossomos, regiões heterocromáticas localizadas nas regiões centroméricas e biteloméricas em alguns 

cromossomos, pontos difusos de RONs, um padrão homogêneo em todo o cromossomo através de fluorocromos e 

endonucleases de restrição, com algumas delas (TaqI e KpnI) destacando pontos difusos e bandas em regiões 

centroméricas. Há uma necessidade de mais pesquisas nos campos da citogenética e indução de poliploides para 

uma melhor elucidação das características citológicas e citogenéticas da espécie. 

 

Palavras chave: Citometria de fluxo, poliploides, citogenética de crustáceos, morfometria 
geométrica.  

 

Abstract 

Cytometry has become an effective method for the past 10 years, in the determination of nuclear DNA content of 

polyploid shrimp. Other methods are also used in crustaceans such as: the chromosome counts and measuring the 

diameter nucleoli and nuclei. Induction of polyploid (triploid and tetraploid) in economically important shrimp has 

been trying for some time with success for some species. Litopenaeus vannamei in species has been noted the 

difficulty in producing a reasonable production rate of hatching eggs with greater than 50%. Thus, this section 

describes a method of inducing thermal shock by the cold for inhibition in three phases of cell cycle (meiosis I, II 
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and mitosis I), to triploid and tetraploid species mentioned above and detection by ploidy cytometry flow and 

enhanced with qualitative and quantitative analyzes of diploid and polyploid larvae, aiming at standardization of 

protocols for more elaborate clearer results of polyploidy. The diploid karyotype was also described as a form of 

cytogenetic characterization of the species using methods conventional staining (Giemsa)-banding C, 

fluorochromes (DAPI and CMA3), and restriction endonucleases (EcoRI, DraI, KpnI, PstI, TaqI) and Ag-NORs. Were 

obtained polyploid, with best results for obtaining triploid through the cold heat shock lasting 18 minutes during 

the phase of meiosis I, and 10 minutes of shock during mitosis I to obtain a tetraploid. Quantitative analysis of the 

larvae did not result in significant morphological differences between diploid and polyploid. Qualitative analysis 

showed a delay in ontogenesis as well as a larger number of morphological abnormalities found in polyploid 

larvae. Cytogenetic analyzes resulted in a karyotype of 2n = 88 chromosomes, heterochromatic regions located in 

the centromeric and telomeric regions bipolar some chromosomes points diffuse NORs, a homogeneous pattern 

throughout the chromosome using fluorochromes and restriction endonucleases with some (TaqI and KpnI) 

highlighting points and diffuse bands in the centromeric region. There is a need for more research in the fields of 

cytogenetics and polyploid induction to elucidate problems. 

Keywords: Flow cytometry, polyploids, cytogenetics crustaceans, geometric morphometrics. 
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Introdução 

Atualmente, pesquisas relacionadas à produção de organismos marinhos poliploides, 

com grande importância comercial, já se encontra em grande quantidade na literatura, 

notadamente para peixes (Fast, 1998; Xu et al., 2008; Malison et al., 1993; Myers & 

Hershberger,1991; Oppedal et al., 2003) e moluscos bivalves (Pauls & Affonso, 1998; Ruiz-

Verdugo et al., 2000; Kesarkodi-Watson et al., 2001; Wang et al., 2002). Algumas delas com 

grandes avanços, visando à aplicação comercial, com triploides tornando-se parte importante 

na indústria de aquicultura (Guo, 1996; Arai, 2001). A partir de investigações avançadas, já se 

tem relatos, com algumas exceções (Felip et al., 1999; Koedprang & Na-Nakorn, 2000), que a 

triploidia de organismos aquáticos favorece a uma melhor taxa de conversão alimentar, maior 

crescimento, peso e tamanho (Garnica-Rivera et al., 2004). Tais características zootécnicas 

despertam o interesse econômico nas áreas de aquicultura e carcinicultura, pois, uma vez que 

protocolos de poliploidização sejam definidos, organismos triploides podem gerar lucros, 

chegando ao tamanho comercial antes do tempo normal de organismos diploides. Além disso, 

tais organismos vão precisar de menos ração, o que gera uma grande economia. Somando-se a 

um menor impacto ambiental que tais organismos vão proporcionar, uma vez que escapem de 

viveiros, pois, por serem estéreis, não vão gerar descendentes para competir com organismos 

nativos (Gomelsky, 2003; Dunham, 2004).  

Apesar desses grandes benefícios que a poliploidia pode oferecer em organismos 

aquáticos cultiváveis, estudos direcionados para a biologia de crustáceos, especificamente em 

peneídeos, onde os camarões se destacam na carcinicultura mundial, ainda se encontra em 

estágios iniciais, se comparados aos peixes e moluscos, pois ainda não há resultados 

comprovados e aplicados em ambiente de cultivo, até o presente momento. Essa lentidez 

talvez se deva a dificuldades encontradas em camarões e que não ocorre em outros grupos: em 

primeiro lugar as desovas são à noite, o que gera inconveniência na manipulação cromossômica 

através de induções; segundo, a janela de tempo para manipulação cromossômica é muito 

estreita, uma vez que a liberação dos ovos e espermatozoides ocorrem ao mesmo tempo e o 

primeiro e segundo corpúsculo polar são liberados consecutivamente, o que dificulta 

determinar o ponto exato do tratamento; em terceiro lugar, é difícil implementar a fertilização 

artificial em camarões, além do desenvolvimento dos ovos fertilizados serem altamente 

assincronicos, dificultando, assim, conhecer o tempo certo para a aplicação da indução, além de 
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diminuir as chances de 100% de poliploidia; e por último, a dificuldade de detectar a ploidia do 

camarão devido ao grande número de cromossomos existentes (Li et al., 2003). Todavia, a 

manipulação de cromossomos em camarões é viável, e foi primeiramente comprovada em 

Sicyonia ingentis (Xiang et al., 1991). Desde então, poucos são os relatos de indução a 

poliploidia nesse grupo, se comparados a outros grupos de organismos aquáticos cultiváveis. 

Deste modo, para que haja sucesso nos resultados obtidos a partir da manipulação 

cromossômica, com vistas para produção de poliploides, é de fundamental importância se ter o 

conhecimento do número de cromossomos da espécie estudada (Kumar & Lakra, 1996), bem 

como o seu ciclo de vida, a gametogênese (Aloise et al., 2011), além de um método apropriado 

de indução, que pode ser a partir de choque térmico (frio e quente), pressão hisdrostática (Li et 

al., 2003), ou com a utilização de substâncias químicas como a citocalasina B (Foresti, 1996). Em 

peneídeos, tratamentos utilizando substâncias químicas se mostraram ineficazes por resultar 

em altas taxas de mortalidade (Bao et al.,1994; Dumas & Campos-Ramos, 1999). Já os 

tratamentos físicos, como o de choque térmico ou pressão hisdrostática, tem demonstrado 

resultar em maior sobrevivência (Scarpa et al., 1994). Dentre os tratamentos citados, o de 

choque térmico aparenta ter mais vantagens, visto que: não trazem riscos à saúde ou ao meio 

ambiente, apresentando serem mais seguros que os tratamentos químicos; apresentam altas 

taxes de poliploidia; e são mais simples e práticos, dispensando aparato especial para a sua 

execução (Aloise et al., 2011). Aplicações com choques térmicos em peixes têm confirmado que 

animais pertencentes a águas frias respondem melhor a choques quentes, e o inverso também 

acontece. Algumas exceções também são observadas, como, por exemplo, de tilápias e carpas 

provenientes de águas quentes responderem melhor a choques quentes fortes (um pouco 

superior a 40˚C), e salmonídeos obterem melhor resposta a triploidia através de choques 

térmicos frios fortes (um pouco abaixo de 0˚C) (Foresti, 1996). 

Para confirmar a presença de ploidia nos organismos induzidos, e assim comprovar a 

eficácia, como também determinar o nível de ploidia, alguns métodos podem ser aplicados, 

como por exemplo: a contagem de cromossomos (cariotipagem) (Linhart et al., 2001), 

contagem de nucléolos, mensuração de diâmentro de núcleos (Aloise et al., 2011), mensuração 

de eritrócitos (Foresti, 1996), e a citometria de fluxo (Li et al., 2003, Zhang et al., 2003). 

Dentre estes diferentes métodos já citados, a citometria de fluxo atualmente consiste 

no método mais preciso, rápido e reprodutível. Tem sido utilizada para determinar o conteúdo 

de DNA nuclear de muitas espécies de animais (Vinogradov, 1998) e plantas (Dolezel & Bartos, 
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2005). Essa tecnologia também é usada para quantificação do genoma, na análise detalhada do 

ciclo celular e no estudo da ploidia (Ross, 1996). 

Em algumas espécies da família Peneídae, a quantificação do genoma já foi realizada, 

onde a maioria delas foi feita pela citometria de fluxo. Até o presente momento, há pouca 

variação no genoma desta família, que vai de 2,37pg (pictogramas) em Penaeus duorarum 

(Chow et al., 1990) até 2,89 pg em Melicertus kerathurus (Libertini et al., 1990), utilizando a 

citometria de fluxo. Podem ser observadas diferenças no tamanho do genoma (2,37 pg e 3,0 

pg) dentro de uma mesma espécie (Penaeus duorarum), utilizando dois tipos de métodos 

(citometria de fluxo e densitometria), respectivamente (Tabela 1). 
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Tabela 1. Conteúdo de DNA em espécies da família Penaeidae (Classe Malacostraca). 
 

CF=Citometria de Fluxo; FD= Densitometria; He=Hemócitos; B= brânquias; Ci= Corpo Inteiro. Retirado do site: 

http://www.genomesize.com/results.php?page=1  

 

O uso da tecnologia da citometria permite a medida simultânea de múltiplas 

características de uma única célula. Essas medidas são feitas com células em suspensão. As 

propriedades físicas analisadas incluem desde o tamanho da célula até seus componentes 

(Ross, 1996). Esta versatilidade deriva da múltipla e independente quantidade de análises das 

características físicas e químicas das células, as quais são individualmente conduzidas por um 

canal de corrente fluida que intercepta um ou mais feixes de laser. Ao passarem pelo laser, as 

células causam dispersão da luz em várias direções, a qual depende do tamanho e da estrutura 

interna de cada célula (Macey, 1994).  

Espécie Conteúdo DNA Método Tipo celular Referências 

Litopenaeus vannamei 2,50 CF He Chow et al., 1990 

Marsupenaeus japonicus  2,83 CF G Libertini et al., 1990 

Melicertus kerathurus 2,89 CF B Libertini et al., 1990 

Penaeus aztecus 2,44 CF He Chow et al., 1990 

Penaeus duorarum 2,37 CF He Chow et al., 1990 

Penaeus duorarum 2,59 FD Ci Rheinsmith et al., 1974 

Penaeus duorarum 3,00 FD Ci Bachmann &  Rheinsmith,1973 

Penaeus marginatus 2,40 FD Ci Bachmann &  Rheinsmith,1973 

Penaeus monodon 2,53 CF He Alex Hon Tsen Yu, 2007 

Litopenaeus setiferus 2,51 CF He Chow et al., 1990 
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Moléculas fluorescentes quando ligadas às células podem ser excitadas e, 

subsequentemente, emitir luz de acordo com a natureza da molécula fluorescente 

(Assenmacher et al., 1995). Desta forma, quando se quer determinar o tamanho do genoma 

nuclear para uma espécie é indicado o uso de fluorocromos intercalantes, ou seja, sem 

preferência por pares de base (Dole et al., 1992; Dole & Bartos, 2005). Segundo Michaelson et 

al. (1991) e Yanpaisan et al. (1999), o iodeto de propídio é o fluorocromo mais indicado para a 

determinação da quantidade de DNA nuclear, tanto em plantas como animais, por ser 

intercalante e pelos menores coeficientes de variação obtidos na sua utilização. 

Através do citômetro, a luz dispersa e/ou a fluorescência emitida são, então, coletadas 

por diferentes sensores, os quais, por sua vez, convertem-na em sinais elétricos que são 

amplificados e transferidos a processadores matemáticos. Estes produzem um conjunto de 

números que, ao serem analisados, caracterizam diferentes populações celulares. O feixe de luz 

que passa pela partícula com um mínimo de desvio está relacionado com o tamanho celular 

(forward light scatter - FSC), enquanto aquele que capta o desvio ortogonal aos eixos do fluído 

celular e do raio laser (side light scatter - SSC) está relacionado com a complexidade interna da 

célula, em particular sua granularidade e a forma nuclear (Shapiro, 1985; Robinson, 1993; 

Macey, 1994). 

Os resultados emitidos por um citômetro de fluxo são de fato originados de uma 

combinação de sinais que refletem não só o tamanho e a complexidade interna de cada tipo 

celular analisado, mas também incluem suas características topográficas e de densidade óptica 

(Shapiro, 1985). Todos os citômetros de fluxo têm a capacidade de analisar vários parâmetros 

celulares simultaneamente e converter esta análise em gráficos de coordenadas x e y, podendo 

se apresentar como histogramas, gráficos de pontos, de densidade ou mesmo de contorno 

(Macey, 1994). A escolha do tipo de gráfico repousa naquele que melhor representará ou 

traduzirá os resultados obtidos. 

Os métodos de quantificação do DNA celular resultam em padrões de distribuição da 

ploidia do DNA e apresentam-se na forma de histogramas que podem ser classificados em 

quatro grupos (Auer et. al., 1980, 1991), correspondendo aos 4 estágios que a célula passa 

durante o processo de divisão celular, designados de G0/G1, S, G2 e M. A distribuição do 

conteúdo de DNA em uma população de células é definida como diploide (2n) quando o pico 

G0/G1 localiza-se na mesma faixa de conteúdo de DNA de uma população de células diploides 

normais, utilizadas como referência (Ross, 1996). Na fase G0 as células estão em repouso, mas 



46 

 

após um estímulo ela entra em um período proliferativo (G1). Durante a fase S, ou de síntese, as 

células aumentam o seu conteúdo de DNA continuadamente até atingir um estágio tetraploide 

(4n) com o dobro do seu conteúdo (G2). No histograma a fase G2 é representada por outro pico 

em faixa mais afastada daquele representado pelos diploides em G0/G1. Na fase M a célula se 

divide gerando duas células diploides que retornam até a fase G0, para posteriormente 

entrarem em divisão celular novamente (Both et al., 2000). 

No que se refere a camarão, nos últimos 10 anos, a utilização de citometria de fluxo 

para determinar o nível de ploidia desses animais tornou-se o método mais utilizado relatado 

na literatura (e.g. Zhou et al., 1999, Li et al., 2003b, c, Sellars et al., 2004a, b, 2008a). 

Uma variedade de preparações de várias fases de vida do organismo, utilizando-se tanto 

camarões inteiros (embriões, náuplios e protozoéa), quanto diferentes tipos de tecido (cauda 

em mysis; músculo da cauda e pleópodos em pós-larva, hemócitos em adultos) podem ser 

utilizados na citometria de fluxo (Sellars et al., 2010).  

O atual cenário de pesquisa de obtenção de poliploides em camarões peneídeos se 

resume em três categorias principais que ocorrem durante a ovogênese, e que se distinguem 

de acordo com o momento da intervenção: 1) obtenção de triploides a partir da indução 

durante a meiose I, onde o primeiro corpúsculo polar é impedido de sair; 2) triploides obtidos a 

partir da indução na meiose II, onde o segundo corpúsculo porlar não é liberado, o que 

normalmente acontece após a fertilização do ovócito; e 3) a produção de tetraploides, onde 

decorridos tempos maiores após a fertilização, a interseção vai atuar na primeira clivagem 

mitótica, inibindo a citocinese, sendo, por isso, conhecido por choque tardio. Já as duas 

primeiras categorias (indução na meiose I e II), são chamadas de choques precoces por atuarem 

inibindo a cariocinese e, conseqüentemente, a extrusão do corpúsculo polar (Foresti, 1996). 

Diante das poucas pesquisas destinadas a crustáceos, particularmente para espécies de 

camarões, das dificuldades encontradas na viabilidade embrionária e larval de algumas 

espécies, concomitante a grande contribuição que a poliploidização pode fornecer ao setor da 

carcinicultura (gerando capacitação, emprego, renda etc), através de ferramentas 

biotecnológicas, o presente trabalho visou padronizar técnicas de indução de poliploidia em L. 

vannamei com seu aperfeiçoamento para utilização em campo pela simplificação de 

equipamentos e processos, visando repasse ao setor produtivo; definição de protocolo para 

identificação da efetividade da indução e determinação do nível de ploidia de ovos e náuplios 

da espécie L. vannamei através da citometria de fluxo; determinação da eficácia de dois 
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métodos de indução através de análise de ploidia para a espécie L. vannamei a partir do uso da 

citometria de fluxo; análise qualitativa e quantitativa dos padrões corporais de larvas diploides 

e poliploides e caracterização citogenética de L. vannamei, utilizando métodos de coloração 

convencional (Giemsa), fluorocromos base-específicos (DAPI e mitramicina), bandamento C, 

impregnação por nitrato de prata e endonucleases de restrição (DraI, EcoRI, KpnI, PstI,TaqI). 

 

7.  Material e Métodos 

7.1. Padronização da técnica de indução da ploidia 

 

Um total de 64 exemplares maduros da espécie L. vannamei, procedentes de uma 

larvicultura comercial, foram aclimadatos nas instalações do CTA/DOL e divididos em dois 

tanques, com aproximadamente 15 casais cada um. Os tanques foram mantidos com água 

provenientes do mar, com salinidade igual a 35 ppm e os animais expostos à luz artificial, com 

12 horas de claro/escuro. Os animais foram devidamente alimentados, as fêmeas já se 

encontravam com o pedúnculo ocular ablado estando, assim, aptas para o acasalamento. 

Observada a presença de espermatóforo no ventre das fêmeas, estas eram transportadas para 

tanques que continham água com salinidade de 30 ppm, a uma temperatura de 28 °C. 

Posteriormente, foi preparada uma caixa térmica com capacidade para 100L, com água 

marinha a 30 ppm e temperatura mantida a 10°C para a realização de choques térmicos nos 

ovos. 

O processo de indução de poliploides foi realizado através de dois métodos. O primeiro 

teve como objetivo a inibição da meiose e o impedimento da extrusão do corpúsculo polar 

durante a mesma, obtendo triploidia. O segundo, objetivou a inibição da mitose I, obtendo-se, 

assim, animais tetraploides.  

No primeiro procedimento, após a observação de acasalamento, a fêmea, identificada 

com espermatóforo do macho anexado no seu abdômen, foi transportada para o interior de 

dois cestos sobrepostos, sendo o primeiro com malha de 500 μm, e o segundo, com malha de 

100 μm. Ambos se encontravam em um tanque de fibra, contendo água marinha a 28°C e 30 

ppm. A partir daí, uma vez havendo a desova, a fêmea era rapidamente retirada do tanque de 

fibra no interior do primeiro cesto e imediatamente transferida de volta ao tanque dos 

reprodutores. Os ovos que ficavam retidos na malha do segundo cesto eram rapidamente nele 

transportados para a caixa térmica com a água, a temperatura de 10°C. O tempo gasto no 
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transporte do cesto com os ovos para a caixa térmica foi sempre inferior a 10 minutos, 

considerando ser este o tempo máximo para liberação do segundo corpúsculo polar e, 

consequentemente, garantindo a efetividade da poliploidia (Dumas & Campos-Ramos, 1999). 

Decorridos 18 minutos em temperatura de 10 °C, os ovos eram conduzidos a outro tanque, este 

com água marinha à temperatura de 30°C e 30 ppm de salinidade (Figura3). Antes do choque 

térmico, foi separada a amostra controle (diploide). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema de indução para obtenção de organismos triploides por meio de choque térmico a 
frio, com tempo de duração de 18 minutos em água marinha (30ppm) a 10°C. Processo iniciado desde a 
desova até a devolução dos ovos da espécie L. vannamei ao tanque.  

 

O segundo procedimento (Figura 4) foi sequencial ao primeiro, quando, após a desova, e 

passados 45 minutos, parte dos ovos não submetidos ao processo anterior, foi conduzida em 

um recipiente contendo 600ml de água marinha, para 12 cilindros previamente confeccionados 

em PVC, medindo  100mm de diâmetro, por 20cm de altura. Os cilindros possuíam uma de suas 

extremidades coberta por uma malha fina de 100μm, para retenção dos ovos, e a outra 

extremidade totalmente aberta. Os cilindros, contendo os ovos retidos no seu interior, foram 

imersos, com suas extremidades abertas voltadas para cima, em uma caixa térmica com 

capacidade para 1.000 litros, contendo uma lâmina d’agua com 10 cm de altura de água 

marinha, à temperatura de 10°C e salinidade 30 ppm.   
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Figura 4. Esquema de indução para obtenção de organismos tetraploides por meio de choque térmico a 
frio, com diferentes tempos de duração (10’, 15’, 18’ e 20’) em água marinha (30ppm) a 10°C. Processo 
iniciado desde a desova até a devolução dos ovos da espécie L. vannamei para diferentes aquários. 

 

Os ovos contidos nos 12 cilindros foram submetidos a choque térmico frio, em 

triplicatas de 10, 15, 18 e 20 minutos. Após esse processo, cada porção de ovos provenientes 

das triplicatas foi transferida, prontamente, para quatro aquários diferentes, contendo água 

marinha à temperatura de 30°C e salinidade de 30ppm. Os ovos diploides restantes (controle) 

permaneceram no tanque com a mesma temperatura e salinidade.  

 

7.2. Análise qualitativa de larvas diploides e poliploides 

 

Uma vez obtidos ovos poliploides e controle (diploides), através dos procedimentos acima 

descritos, os mesmos foram transferidos para aquários após a indução, com a água a 

temperatura de 30°C e 30 ppm de salinidade, a fim de acelerar o desenvolvimento embrionário 

dos ovos, possibilitando, dessa forma, a eclosão dos mesmos 12 horas após a desova. Depois da 

eclosão de ovos diploides e poliploides, as larvas foram fotografadas, utilizando-se uma câmera 

acoplada ao microscópio óptico, em diferentes fases do ciclo de vida (Náuplio I, Náuplio IV e 

Zoéa I). A partir das imagens obtidas, foi realizada a detecção e a quantificação do estágio em 

que elas se encontravam, bem como, a visualização de anomalias morfológicas. A partir dos 

dados adquiridos, foi calculada a percentagem de estágios larvais em cada dia. 
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7.3 Análise quantitativa das larvas diploides e poliploides 

 

Para a análise quantitativa realizada através da morfometria geométrica, foram 

utilizados 70 indivíduos (46 diploides e 24 poliploides) em fase de náuplio I/II. Após o registro 

digital de cada indivíduo, foram empregados softwares como ferramentas de auxílio que 

desempenhavam diferentes funções. O software tpsUtil foi usado para ordenar as melhores 

imagens dos espécimes em um único arquivo com o formato TPS. A partir desse arquivo, o 

software tpsDig2 (Rohlf, 2006) foi utilizado para localizar as landmarks aplicadas em quatro 

marcos anatômicos fixos ao longo do dorso de cada indivíduo.  

As informações derivadas das posições das coordenadas dos landmarks pela análise de 

superposição de Procrustes (Dryden & Mardya, 1998), foram obtidas por meio do software 

MorphoJ 1.02b® (Klingenberg, 2011). Os dados numéricos gerados foram analisados pela 

Análise de Variáveis Canônicas (CVA). 

Dois métodos estatísticos adicionais, teste “t” de Student e teste “U” de Mann-Whitney, 

foram utilizados com o objetivo de verificar a existência de diferenças significativas de tamanho 

entre diploides e poliploides, a partir da mesma metodologia de indução utilizada. Para tanto, 

as melhores imagens foram selecionadas quando, então, os diferentes estágios foram 

mensurados através do software Image Tools. Foi estabelecido o comprimento do dorso, 

através de um transecto que ia desde a parte frontal (próximo ao océolo) até a região caudal, 

na extremidade central da furca. O Teste “t” de Student foi utilizado para comparar diploides e 

poliploides nos estágios de Nauplio I (com 30 indivíduos de cada grupo) e Náuplio IV (20 

indivíduos de cada grupo). O teste “U” de Mann-Whitney foi aplicado em diploides e poliploides 

no estágio de Zoea I, com 7 indivíduos poliploides e 38 indivíduos diploides. Ambos os testes 

foram empregados em um nível de significância de 0,05. Para os três métodos estatísticos, 

foram utilizados poliploides provenientes do método de indução por choque térmico a frio, 

durante 10 minutos, para a interrupção da mitose I.  

 

7.4 Preparações in vivo para citogenética e citometria de fluxo 
 

Após a indução a frio, ovos e náuplios encontrados cerca de 12h depois da eclosão, 

foram submetidos à ação de colchicina e KCl, em diferentes tempos e fixados em metanol e 

ácido acético (3:1), para posterior prática de citogenetica e uso na citometria de fluxo. Alguns 

exemplares de náuplios foram diretamente mascerados em meio de cultura (RPMI 1640) e 
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posteriormente fixados, enquanto que outros eram diretamente fixados. Ambos os métodos 

foram realizados para serem submetidos especialmente na citometria de fluxo.  

 
7.5 Análises citogenéticas em Litopenaeus vannamei 

 

Uma amostra de ovos e náuplios armazenados em fixador foi macerada levemente em 

ácido acético a 50% com a ajuda de um bastão de vidro em um vidro relógio. O resultado da 

maceração foi colocado em pequenas gotas sobre lâminas previamente aquecidas (60°C), onde 

o material foi rapidamente reaspirado com a ajuda da pipeta. Com o aquecimento, o material 

dissociado (incluindo núcleos e cromossomos) manteve-se na lâmina. Cada lâmina foi corada 

com Giemsa e analisada em microscópio binocular com aumento de 1.000X, para o 

estabelecimento do valor diploide modal da espécie e análise de aspectos estruturais dos 

cromossomos. As melhores metáfases foram registradas em fotomicroscópio óptico BX-50 

Olympus, com sistema de captura digital de alta definição Olympus DP70, para a determinação 

do cariótipo. Os pares cromossômicos foram arranjados em ordem decrescente de tamanho e 

divididos entre as categorias morfológicas em relação a razão entre os braços, de acordo com 

Levan et al. (1964), em metacêntrico (m), submetacêntrico (sm), subtelocêntrico (st) e 

acrocêntrico (a). A partir do cariótipo foi produzido um idiograma através do programa Easy 

Idio (Diniz & Xavier, 2006). 

 

7.6 Aplicação de técnicas de bandamento cromossômico (Ag-RONs, bandamento C, 

Fluorocromos e enzimas de restrição)  

Para a caracterização cromossômica da espécie L. vannamei foram utilizadas algumas 

técnicas citogenéticas. As metáfases mitóticas foram coradas com Giemsa (10%) para definição 

do número diploide e identificação dos tipos cromossômicos. A técnica de impregnação por 

nitrato de prata foi aplicada para detecção de regiões organizadoras de nucléolo (RONs) em 

cromossomos e núcleos da espécie, de acordo com método descrito por Howell & Black (1980). 

Para a individualização das regiões heterocromáticas, a técnica de bandamento C foi aplicada, 

seguindo metodologia preconizada por Sumner (1972).  

Fluorocromos base-específicos, DAPI e mitramicina, foram utilizados para detecção de 

regiões AT e GC positivas, respectivamente, em lâminas previamente preparadas seguindo o 

método proposto por Schweizer (1976), com algumas modificações.  
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Endonucleases de restrição - EcoRI (GAATTC), TaqI (TCGA), DraI (TTTAAA), KpnI 

(GGTACC), PstI (CTGCAG)  - foram utilizadas com fins de produzir padrões de bandamentos nos 

cromossomos de acordo com cada enzima e sua respectiva sequência alvo. Para tanto, as 

endonucleases de restrição foram dissolvidas em tampões recomendados pelo fabricante 

(Amersham Pharmacia), para uma concentração final de 0.5U/μl. Sobre cada lâmina, foi 

depositado um volume final de 40μl, cobrindo-se em seguida com lamínula. As preparações 

cromossômicas foram, então, incubadas em estufa a 37oC, por 10 horas. Após esse período, as 

lâminas foram coradas por Giemsa a 10% e, em seguida, visualizadas e registradas por meio do 

fotomicroscópio óptico BX-50 Olympus com sistema de captura digital de alta definição. Foram 

analisadas e posteriormente selecionadas as melhores imagens registradas de cada método 

descrito acima. 

 

7.7 Padronização do método de tratamento para citometria de fluxo visando a detecção de 

organismos poliploides  

 

Para leitura através de citometria de fluxo, foi estabelecido um protocolo preliminar 

para tratamento do material obtido (ovos e náuplios). Ovos e náuplios previamente fixados em 

metanol e ácido acético (3:1) e armazenados em freezer foram aliquotados, macerados 

cuidadosamente em meio ao fixador, utilizando-se um vidro relógio e um bastão de vidro. Em 

seguida, o material foi centrifugado a uma velocidade de 600 rpm, durante 10 minutos. Após a 

centrifugação, foi descartado o sobrenadante e adicionado 1,5 ml de PBSx1. Após a 

homogeneização do produto, este foi, outra vez, centrifugado e, após a retirada do 

sobrenadante, adicionou-se 40μl de PBSX1 e 2μl de iodeto de propídio, levemente 

homogeneizado. A amostra processada foi incubada durante 20 minutos, em temperatura 

ambiente e na ausência de luz. Após esse tempo, foram adicionados 160μl de PBSX1 e, 

imediatamente, analisado pelo citômetro de fluxo.  

 

8. Resultados  

8.1 Análise qualitativa das larvas  

 

Foi observada uma maior taxa de eclosão em ovos diploides do que em ovos poliploides 

(triploides e tetraploides), 24 horas após o choque térmico. Após a captura de imagens das 
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a b c 

larvas sobreviventes, tanto de diploides, como de poliploides, foram realizadas observações e 

comparações entre elas nos mesmos estágios ontogenéticos (náuplio I, IV e Zoéa I), e pôde-se 

notar deformidades morfológicas em ambos os grupos (diploides e poliploides) relacionadas ao 

abdômen (no estágio Zoéa I), ao télson e seus espinhos (todos os estágios) (Figura 5). As 

deformidades foram mais presentes ou mais fáceis de serem identificadas nos estágios mais 

avançados do desenvolvimento (Zoéa I) do que nos iniciais, e que em triploides se mostraram 

maiores nessa fase, com um índice de mortalidade maior que os tetraploides, alcançando quase 

100% das larvas. De forma geral, os poliploides apresentaram maior frequência de anomalias 

morfológicas nos estágios avançados (náuplio IV e Zoéa I) do que os diploides. Já na fase inicial 

(náuplio I) a diferença da frequência de anomalias foi bastante reduzida entre os dois grupos 

(Tabela 2).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Anomalias morfológicas nos estágios de a. Náuplio I; b. Náuplio IV; c. Zoéa I. 

 
Tabela 2. Frequência de anomalias morfológicas em diploides e poliploides em três diferentes estágios 
larvais. 
 

Estágios Larvais/ Nível de 
ploidia/ Tempo de choque  

% anomalias 
morfológicas  

Náuplio IV *Exp. 1 

Diploides 5,9 

Tetraploides  
 

10’ Mitose  0 

18’ Mitose  10 

Zoéa I Exp. 1 

Diploide 10,6 

Tetraploides 10’ Mitose 0 

Zoéa I Exp. 2 

Diploide  25 

Tetraploides 10’ Mitose 40 

Nauplio I Exp. 3 

Diploide 1,8 

Tetraploides 10’ Mitose 1,7 

Comparando o desenvolvimento da ontogenia entre os dois grupos (diploides e 

poliploides), pôde-se observar, em uma mesma desova, um atraso no desenvolvimento dos 



54 
 

poliploides (triploides e tetraploides) em relação aos diploides, estando os últimos sempre a 

uma fase avançada que os poliploides, levando-se em consideração que as imagens foram 

obtidas no mesmo turno do mesmo dia. 

 

8.2 Análise quantitativa das larvas  

 

Quando comparados os resultados entre tetraploides (grupo A) com os diploides (grupo 

B) no estágio larval de Naúplio I, através do teste “t”, verificou-se que não existe diferença 

significativa entre ambos, uma vez que o “t cal” 0,035 < “t α” 2,021 para um nível de 

significância de 0,05. Os resultados também demonstraram que não existe diferença 

significativa entre os tetraploides (grupo C) e diploides (grupo D) no estágio de Náuplio IV, 

quando submetidos ao teste “t” ao nível de significância de 0,05, já que o “t cal” 0,23 < “t α” 

2,04. 

Para testar se existe diferença significativa no tamanho entre diploides e tetraploides no 

estágio de Zoéa I, foi aplicado o teste U de Mann-Whitney, já que o número amostral foi muito 

discrepante devido a grande mortalidade no grupo dos poliploides. Então, para fazer o 

equilíbrio amostral, utilizou-se esse tipo de teste não-paramétrico e cujos resultados também 

não foi identificado diferença significativa entre os grupos, uma vez que o “Z cal” 1,70 < “Z α” 

1,96 ao nível de significância de 0,05 (Tabela 3). O que sugere que a diferença de médias não foi 

significante entre os grupos A e B; C e D, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Diferenças mínimas de médias entre os poliploides (A) e diploides (B) nos estágios de Náuplio I 
e IV. 
 

Estágios 
larvais 

Grupos T/Z cal T/Z α 
Nível de 

significância 
Média 

Náuplio I A   x   B 0,035 2,021 0,05 A=187 B=193 
Náuplio IV C   x   D 0,230 2,040 0,05 C=249 D=245 
Zoéa I   E   x   F 1,70 1,96 0,05   
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8.3 Padronização das técnicas de indução a poliploidia 

 

O uso de cilindros de PVC (como já descrito anteriormente), para o tratamento de 

indução, contribuiu para uma maior eficácia e praticidade no tratamento do que o uso de 

cestos, também aqui utilizados. Com a utilização dos cilindros foi possível realizar os choques 

térmicos com uma quantidade menor de água marinha a 10˚C, possibilitando, assim, uma 

maior rapidez no preparo das caixas térmicas e na manutenção da temperatura. Além disso, 

proporcionou uma menor coluna d´água dentro dos cilindros, contribuindo para uma rápida 

retirada dos mesmos após o término do choque, diminuindo, portando, as chances de 

estrapolar os tempos pré-determinados dos choques térmicos para alguns ovos, o que 

acarretou em uma maior eficácia no tratamento. 

   

8.4 Análises por citometria de fluxo  
 

8.4.1 Testes de tratamento celular durante adequação do protocolo para leitura no 

citômetro 

 
Após testes de adequação do protocolo para leitura pelo citômetro, foram obtidos 

resultados distintivos para os diferentes níveis de ploidia. 

A ausência de coloração pelo iodeto de propídio nos núcleos reduziu a eficiência da 

identificação da ploidia nas primeiras análises. Isso foi constatado a partir de um teste controle 

na ausência total de iodeto para uma amostra diploide e duas poliploides, sendo estas últimas 

produzidas por inativação da mitose I e meiose (Figura 6 a, b, c). Assim, pode-se ser observado 

na Figura 6 (a, b, c) ápices próximos a 100, como resultado da ausência do corante iodeto de 

propídeo. 
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Figura 6- Grupo controle sem iodeto de propídio. Diploide(a); Poliploides produzidos através de choque 
térmico com duração de: (b) 10 min. durante indução na mitose I; (c) 18 min. durante indução na 
meiose. 

 

A Figura 7 (a, b) se refere ao grupo controle diploide (2n), com o tamanho do genoma 

nuclear estimado em 2.50pg (a partir de Chow et al., 1990). Na Figura pode-se notar que o 

ápice, associado ao maior número de células, encontra-se próximo ao valor da abscissa 101, 

associada ao valor do conteúdo de DNA, servindo assim como parâmetro para distinguir os 

diferentes níveis de ploidia nos resultados que se seguem relacionados com os dois métodos de 

indução.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Grupo controle diploide. (a) células hipotonizadas com KCl; (b) células que não sofreram 
hipotonia. 
 

Pode-se inferir que na Figura 7b há a presença de núcleos não corados por iodeto de 

propídeo, no tratamento sem o uso de KCl revelado por um dos ápices próximos a 100, em 

relação ao grupo controle sem iodeto de propídio apresentado na Figura 6a. 

Na Figura 8a, foram observados três picos entre 101 e 102, para indução na fase da 

meiose I com o choque térmico frio dado por 18 minutos, onde os dois primeiros aparentam 

resultar de células em fase S (síntese). Já o terceiro pico pode ser inferido como consistindo de 

triploides (3n). Por sua vez, um pico maior entre 102 e 103 indicam possíveis tetraploides (4n). 

Ainda na mesma Figura o gráfico se estende até 104 indicando possíveis rounds maiores de 
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ploidia como hexaploides e octaploides, oriundos, possivelmente da ação do choque térmico 

somado a ação da colchicina, substância a qual os náuplios, foram submetidos ainda vivos para 

obtenção de preparações cromossômicas. Para comparação com resultados de indução à 

poliploidia, a Figura 8b aponta para o controle diploide, com similar tratamento de colchicina e 

hipotonização com KCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8. Poliploides induzidos na fase da meiose I através de choque térmico frio durante 18 minutos 

(a); Grupo controle diploide (b). Ambos com tratamento prévio utilizando-se colchicina (60’) e 
hipotonização com KCl (100’). 

 

8.4.2 Comparação de resultados obtidos a partir da indução nas duas fases do ciclo 

celular (meiose e mitose I) 

 

Na Figura 9a é observado o histograma de poliploides induzidos na fase da meiose por 

18 minutos sem tratamento com colchicina, onde pode ser visualizado um grande pico 

indicando triploides (3n) próximo a 102, e uma extensão depois dele que aponta para possíveis 

tetraploides (4n). Na Figura, em 9b, está o controle diploide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Triploides e tetraploides obtidos pela indução com duração de 18 minutos de choque térmico 
logo após a desova (a). Controle diploide (b).  
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Triploides e tetraploides também foram encontrados no método de indução durante a 

mitose por meio de dois diferentes tempos, 15 minutos e 18 minutos (Figura 10a, b, 

respectivamente). Ambos os resultados mostram um ápice no histograma mais próximo a 102, 

diferente do grupo controle (Figura 10c), além disso, observou-se um pico mais elevado para o 

tratamento com o tempo de 18 minutos (Figura 10b), o que corresponde a uma maior 

quantidade de células triploides obtidas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Triploides produzidos a partir da indução durante a Mitose I com 15 minutos de choque 
térmico (a); Triploides produzidos na Mitose I com 18 minutos de choque térmico (b); Grupo controle 
(diploide) (c).  
 

Nauplios tetraploides também foram obtidos a partir da indução por choque térmico 

com duração de 10 minutos, com o fim de interromper a mitose I. No histograma da Figura 11a 

podem ser observados dois picos, em que o primeiro (populações diploides) está próximo a 101 

na abscissa, e o segundo pico (possivelmente formado por células tetraploides) está entre 102 e 

103. Pode-se observar na mesma figura, que os picos tetraploides estão na mesma frequência 

dos diploides, o que indica cerca de 50% de sucesso de obtenção de tetraploides.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Tetraploides produzidos a partir da indução durante a Mitose I, com 10 minutos de choque 
térmico (a); Grupo controle (diploide) (b).  
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O choque térmico com duração de 20 minutos, atingindo a fase da mitose I e que visou 

à obtenção de tetraploides, aparentemente produziu um gradiente de triploides e tetraploides 

não muito bem definidos pela citometria de fluxo (Figura 12a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gradiente de ploidia (2n; 3n; 4n) obtidos a partir da indução durante a Mitose I, com 20 
minutos de choque térmico (a); Grupo controle (diploide) (b).  
 
 
 

8.5 Caracterização citogenética da espécie L. vannamei  

 

As análises citogenéticas de L. vannamei revelaram um valor diploide com 44 pares de 

cromossomos (2n=88), dos quais 37 são metacêntricos, 4 submetacêntricos e 3 pares 

subtelocentricos/acrocêntricos (Figura 13). O tamanho dos cromossomos varia gradativamente, 

porém há uma grande diferença em tamanho entre o primeiro e o último dentre os 

metacêntricos (M) e subtelocentricos/acrocêntricos (ST/A), não mudando muito entre os 

submetacêntricos.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Cariótipo de Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) com 2n = 88 cromossomos. Um idiograma 
é apresentado ao lado de cada par cromossômico. Barra=5µm 
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8.5.1 Bandamentos e digestão enzimática em cromossomos de L. vannamei  

 

O bandamento C revelou grandes e abundantes blocos heterocromáticos na maioria dos 

cromossomos, tanto em regiões centroméricas/pericentroméricas, como em posição 

bitelomérica de um mesmo par (Figura 14a). Já as regiões organizadoras de nucléolo (RONs) 

foram identificada de forma pouco marcada nos cromossomos (Figura 14b) podendo ser reflexo 

de possíveis reações argentofílicas de algumas regiões heterocromáticas. Algumas regiões ricas 

em GC foram visualizadas pela coloração com o fluorocromo mitramicina, em alguns 

cromossomos (Figura 14 c). Da mesma forma, tênues segmentos AT-positivos são visualizados 

pela coloração com o fluorocromo DAPI (Figura 14 d). O padrão de sinais fluorescentes nos 

cromossomos, também se mostrou presente nos núcleos interfásicos (Figura 14c;d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Bandamentos cromossômicos nos cromossomos de Litopenaeus vannamei. Grandes blocos 
heterocromáticos em regiões centroméricas e biteloméricas (a); Ag-RONs difusas (b); Cromossomos e 
núcleos com regiões hetecromáticas (c). Coloração com mitramicina e DAPI revelando regiões ricas em 
bases GC (c) e AT (d), respectivamente. Barra = 5µm. 
 

Endonucleases de restrição – EcoRI (GAATTC);DraI (TTTAAA); PstI (CTGCAG)- atuaram 

em todos os cromossomos e nos núcleos de forma homogênea, sem produzir padrões de 

bandas (Figura 15a, d, e). A digestão com a endonuclease TaqI (TCGA) não digeriu alguns 
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segmentos heterocromáticos bem como duas a quatro regiões densas nos núcleos interfásicos 

(Figura 15b). Já a endonuclease KpnI (GGTACC), além de ter deixado bandas em regiões 

centroméricas nos cromossomos, permitiu a visualização de cinco pequenas regiões isentas de 

digestão nos núcleos (Figura 15c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Padrão de digestão das endonucleases de restrição nos cromossomos e núcleos da espécie 
Litopenaeus vannamei. EcoRI (a); TaqI (b); KpnI (c); DraI (d); PstI(e); coloração convencional com Giemsa 
(f). Barra = 5µm. 
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9.  Discussão 

9.1 Obtenção de camarões triploides e tetraploides x viabilidade larval 

A triploidia obtida durante a Meiose I só foi previamente relatada para as espécies 

Fenneropenaeus chinensis (Li et al., 2006; Wang et al., 2008) e Marsupenaeus japonicus (Sellars 

et al., 2006a, 2009), no qual as larvas obtidas foram viáveis (Tabela 4). 

Larvas de triploides obtidas durante a Meiose II também tem sido relatadas em várias 

espécies de camarão de importância comercial (Tabela 4), no entanto, das espécies analisadas, 

apenas em F. chinensis (Zhang et al., 2003) e M. japonicus (Coman et al., 2008) foram obtidos 

ovos poliploides com prosseguimento no cultivo até o tamanho adulto.  

Em peixes triploides, usualmente é observado uma menor taxa de sobrevivência em 

relação aos diploides, variando de 40% a 95%, nas etapas iniciais do desenvolvimento 

(Chourrout, 1987). As informações disponíveis não permitem afirmar qual seria a principal 

causa do aumento da mortalidade entre os triploides, porém, admitem-se três possíveis causas: 

a) o efeito deletério dos choques térmicos sobre as proteínas do fuso meiótico e sobre o 

citoesqueleto celular; b) consanguinidade parcial, devido aos triploides possuírem dois 

genomas femininos; c) o efeito da própria triploidia, em especial sobre o tamanho das células 

(Tave, 1993). Especificamente em L. vanammei, a indução de poliploidia tem sido testada por 

numerosos grupos de pesquisa ao redor do mundo, e, no entanto, camarões poliploides 

parecem ter alguns problemas inerentes à viabilidade embrionária e larval (Dumas & Campos-

Ramos, 1999; Garcina-Rivera et al, 2004; Deoraj et al., 2005, 2006).  

Mais recentemente, através de choque térmico frio por 18 minutos, apesar do baixo 

índice de eclosão (41-43%), foi estabelecido um equilíbro entre a taxa de sobrevivência 

juntamente com um melhor índice de poliploidia através do melhor tempo de indução (18 

minutos) por choque térmico a frio (Aloise et al., 2011). Tal tratamento pode se mostrar mais 

adequado para obtenção e cultivo de larvas poliploides da espécie L. vanammei, tendo em vista 

que uma totalidade de seus núcleos, através das mensurações nucleares, se apresenta com 

diâmetro acima de 55 µm, verificando-se uma redução da estimativa de indivíduos diploides 

não-desejados. O mesmo tempo escolhido foi repetido pelo presente trabalho no qual alcançou 

uma boa eficácia na obtenção de triploides, resultado este apoiado através da análise nuclear 

por citometria de fluxo. 
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Tabela 4- Lista de espécies de Peneidae e fase do ciclo celular onde foi aplicada a indução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tetraploidia também tem sido testada em camarões peneídeos economicamente 

importantes, no entanto, embriões tetraploides ou larvas de diferentes espécies têm sido 

sempre inviáveis (Xiang et al., 1993; Peeters, 1996; Zhang, 2001; Li et al., 2003b; Sellars et al., 

2006a; Sellars, 2007; Foote et al., 2010). Estudos de indução de embriões tetraploides através 

de choque térmico frio em Penaeus japonicus, identificaram anomalias a partir do primeiro 

estágio do ciclo celular que explicam a causa da letalidade, dentre elas o pró-núcleo fora do 

centro; fusos polipolares e atraso no tempo para a primeira mitose e clivagem polipolar. De 

acordo com esse estudo, 50% das células induzidas não continham DNA. As causas desse 

fenômeno provavelmente resultam da regeneração anormal do eixo mitótico após o choque 

térmico. Consequentemente, tais resultados indicam que os métodos atuais de indução de 

tetraploidia, utilizando-se choque térmico, parecem inadequadas para a produção de camarão 

tetraploide viável (Foote et al., 2010). Outros exemplos de anomalias têm sido encontradas na 

indução por choque térmico para obtenção de tetraploides, tanto em peixes, como a truta 

arco-íris - O. mykiss (Zhang et al., 2007),  quanto no camarão Penaeus indicus  (Morelli & 

Aquacop, 2003).  

De fato, no presente trabalho, foi observada uma menor taxa de eclosão de ovos após o 

tratamento de choque térmico frio para obtenção de triploides e tetraploides se comparado 

com a taxa de eclosão de ovos diploides. Durante o desenvolvimento larval, em que as larvas 

sofriam metamorfose para passar para o próximo estágio (Náuplio I – Náuplio II; Náuplio II -

Triploides - Meiose I Referências 
Fenneropenaeus chinensis Li et al., 2006; Wang et al., 2008 

Marsupenaeus japonicus Sellars et al., 2006a, 2009 

Triploides - Meiose II  
F. chinensis Xiang et al., 1993, 1998, 2006; Li et al., 1999, 2001, 2002, 2003b,c,d, 

2006;   Li & Xiang, 2005; Wang et al., 2008; Zhang, 2001, 2003, 2004, 
2008; Xie et al., 2008 

Penaeus monodon Zhang, 2001 

Metapenaeus ensis Zhou, et al, 1999; Zhang, 2001 

M. japonicus  Preston et al., 2004; Sellars et al., 2004a,b, 2006a,b,c, 2007a,b, 
2008a,b; Norris et al., 2005; Sellars, 2007; Sellars & Preston, 2005, 
2007, 2008; Coman et al., 2008 

Litopenaeus vannamei  Dumas e Campos-Ramos, 1999; Garcina-Rivera et al, 2004; Deoraj et 

al, 2005,.2006; Aloise et al., 2011 

Tetraploides - Mitose I  

Fenneropenaeus chinensis Xiang et al, 1993;  

F. chinensis Zhang, 2001; Li et al, 2003b 

Penaeus monodon Zhang, 2001 

Penaeus indicus Peeters, 1996; Morelli & Aquacop, 2003 

Metapenaeus ensis Zhang, 2001 

Marsupenaeus japonicus Sellars et al, 2006a; Sellars, 2007; Foote et al, 2010; 
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Náuplio III; Náuplio IV - Zoéa I), foi observado um grande índice de mortalidade dentre os 

poucos poliploides existentes, todavia também ocorreu um discreto índice de mortalidade 

dentre os diploides até chegar ao estágio de Zoéa I. A mortalidade das larvas em ambos os 

grupos (diploides e poliploides) pode estar relacionada com as deformidades morfológicas 

encontradas a partir da análise qualitativa aqui realizada, que demonstrou uma frequência 

maior de deformidades em estágios mais tardios de larvas (Náuplio IV e Zoéa I), em 

concordância com estudos prévios (Sellars et al., 2012) para a mesma espécie, tendo as larvas 

poliploides uma frequência um pouco maior de deformidades do que os diploides controle.  

Em um cultivo de camarão comercial, o índice de maior mortalidade de larvas 

normalmente ocorre durante os estágios iniciais de desenvolvimento (Náuplio e Zoéa), e 

depende da qualidade dos ovos. Larvas triploides parecem ter maior mortalidade em 

comparação com as diploides, inversamente proporcional à qualidade dos ovos (Li et al., 2003; 

Xiang et al., 2006). No entanto, ovos de boa qualidade podem elevar a sobrevivência de larvas 

triploides de camarão a um patamar tão elevado quanto ao das larvas diploides. Xiang et al. 

(2006) também indicaram uma maior taxa de mortalidade das larvas triploides em relação às 

diploides, devido à influência do tempo do tratamento de indução para os ovos fertilizados. 

Esta condição corrobora com o encontrado no presente estudo, onde foi observada uma maior 

sobrevivência desde a eclosão, até o estágio de Zoéa I, em larvas oriundas do choque térmico a 

frio com duração de 10 minutos para obtenção de tetraploides (interrupção na fase de Mitose 

I), diferentemente dos resultados obtidos para os outros tempos aplicados (15‘, 18’ e 20‘). O 

mesmo tempo de 10 minutos, aparentemente, forneceu o maior índice de tetraploidia, que 

diante de uma menor exposição térmica, atingiu eficientemente aquelas células que estavam 

na fase da mitose I, não atingindo ovos diploides mais atrasados no desenvolvimento do ciclo 

celular.  

9.2 Tempo como fator determinante para o nível de ploidia 

O tempo exato em que o choque deve começar e terminar para obtenção de triploides 

depende do tempo após a fertilização em que o segundo corpúsculo polar é eliminado (Toledo-

Filho, 1996). Para uma maior eficácia na obtenção de organismos triploides, o choque deve 

começar antes do evento da eliminação e continuar por tempo suficiente até que seja 

improvável a extrusão do II corpúsculo polar. Já para obtenção de tetraploides, o choque 

térmico deve alcançar o tempo exato da primeira divisão mitótica (mitose I) de um zigoto 
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diploide, para então bloqueá-la, formando assim, quatro conjuntos haploides de cromossomos 

em lugar dos dois lotes normais.  

Apesar do objetivo da indução durante a mitose I ser a obtenção de organismos 

tetraploides, a maioria obtida foi de organismos triploides nos tempos de choque térmico de 15 

e 18 minutos. Este resultado provavelmente se deve ao maior tempo de exposição ao choque 

térmico, o que permitiu que atingisse a grande maioria dos ovos que ainda se encontravam na 

fase da meiose II (Figura 16).  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Esquema do processo de formação de embriões triploides a partir da indução durante a 
meiose II. 

Os poucos tetraploides obtidos em 15 e 18 minutos (Figura 10a, b) parecem ser 

resultado de indução na fase da mitose I, já que durante a indução possivelmente alguns ovos 

já se encontravam em estágios mais avançado de desenvolvimento, nesta fase (Figura 17 ).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Esquema do processo de formação de embriões tetraploides a partir da indução durante a 
mitose I. 

O tempo de indução mais produtivo identifiado para obtenção de tetraploidia foi o de 

10 minutos, visto que as análises realizadas por citometria de fluxo demonstraram dois grandes 

picos bem definidos, sugerindo a obtenção de cerca 50% de sucesso na indução (Figura 11a). 

A tentativa de produção de triploides durante a meiose I (Figura 18) com duração de 

choque térmico de 18 minutos permitiu abranger a maioria dos ovos que se encontravam na 

fase de meiose, resultando assim em um elevado índice de triploides. Esse longo período de 
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tempo também permitiu abranger alguns ovos que se encontravam na fase de mitose I, e que, 

portanto, em estágio mais avançado de desenvolvimento, resultou também na obtenção de 

organismos tetraploides, em uma menor proporção (Figura 9a).  

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema do processo de formação de embriões triploides a partir da indução durante a 
meiose I. 

Já os produtos obtidos a partir da indução na mitose I, com duração de choque térmico 

de 20 minutos, com o intuito de obtenção de tetraploides, resultou em um gradiente de ploidia, 

demonstrando a ocorrência de organismos diploides, triploides e tetraploides (Figura 12a), 

sendo este último com pico mais elevado do que encontrado nos outros tempos  aplicados para 

o mesmo fim (10’, 15’ e 18’) (Figura 10 e 11). Esse gradiente, juntamente com um pico mais alto 

de tetraploids, possivelmente se deve a um maior tempo de exposição dos ovos ao choque frio, 

possibilitando assim que abrangesse ovos em diversas fases de desenvolvimento, inclusive 

aqueles que estavam mais atrasados no desenvolvimento, propiciando que chegassem à mitose 

I, e assim, à tetraploidia.   

 

9.3 Uso da colchicina pós-indução por choque térmico 

 

A obtenção de um gradiente de poliploidia ainda maior, com obtenção de possíveis 

hexaploides ou octaploides, foi obtido através do método de indução dos ovos durante a 

meiose com choque térmico a frio (Figura 12a). É provável que a exposição dos náuplios na 

primeira fase do desenvolvimento à ação do alcalóide colchicina (originalmente utilizado com 

fins de obtenção de cromossomos mitóticos) pode ser a causa de níveis tão altos de 

poliploidização, visto que a colchicina é um composto utilizado na inibição da polimerização das 

proteínas do fuso mitótico, impedindo a progressão da divisão celular na metáfase (Andrew et 

al., 1998). Diversos estudos têm utilizado a colchicina para a produção de organismos 

poliploides, realizados principalmente em vegetais (Ntuli & Zobolo, 2008). Este método tem 
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sido o menos recomendado em organismos marinhos, pois além das dificuldades no controle 

do tratamento, este não pode ser aplicado em grande escala (Ávila, 2004). Uma vez sendo 

aplicada em organismos já poliploides, a colchicina pode ter a capacidade de incrementar a 

quantidade de lotes de cromossomos. Desse modo, esta substância pode ter afetado algumas 

das células somáticas dos indivíduos alterando sua segregação, que sofreram ainda incremento 

de ploidia pela indução derivado do choque frio, dobrando o número de cromossomos (Figura 

19a,b), detectados pela citometria de fluxo (Figura 8a). Esse tipo de quimera com diferentes 

níveis de ploidia, através do uso da colchicina, tem sido reportado no vegetal Solanum 

bulbocastanum (Hermsen & De Boer, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Formação de embriões triploides com desenvolvimento de células: a. Hexaploides; b. 
Octaploides, a partir da Indução com choque térmico com possível efeito acumulativo derivado da ação 
da colchicina. 
 
 

9.4 Análise da eficácia dos métodos aplicados 

A partir dos resultados já descritos, podemos identificar que os métodos testados de 

indução para obtenção de organismos poliploides através da inibição na fase da meiose (I ou II) 

e mitose I tiveram resultados esperados no momento em que a indução durante a meiose 

produziu triploides, enquanto que a indução no momento em que a divisão celular nos ovos se 

encontrava na mitose I produziu tetraploides. Porém, foi inesperado que em ambos os métodos 
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pôde-se obter também náuplios em diferentes níveis de ploidia (3n e 4n) dependendo do 

tempo de duração do choque. 

Pode-se dizer, com os resultados obtidos aqui, que os dois métodos aplicados são 

eficazes para a produção de poliploides, onde o sucesso da tetraploidia vai depender do tempo 

de duração do choque térmico, aqui determinado por 10 minutos. A indução durante a meiose 

para produção de triploides também se mostrou eficaz com tempo de 18 minutos, como 

demonstrado através das análises de citometria de fluxo, reforçando o que foi encontrado por 

Aloise et al. (2011).  

 

9.5 Vantagens e desvantagens dos métodos adotados com fins de produção de triploides em 

larga escala 

Nesse contexto, para a produção de triploides em grande escala, ambos os métodos de 

indução apresentam vantagens sob condições comerciais de produção, decorrente de possíveis 

características vantajosas para o mercado e para o meio ambiente. O primeiro, com a indução 

durante a meiose, visando à direta produção de organismos triploides, confirmou-se como um 

método seguro e rápido e com significativa taxa de sucesso, embora apresente alguma redução 

em relação à taxa de sobrevivência.  

Por outro lado, a indução durante a mitose I visando obter organismos tetraploides, 

teoricamente não inférteis, pode ser um método indireto e dispendioso no que diz respeito ao 

tempo que se leva a obtenção de triploides, porém, viável no sentido de resultar em uma 

produção de organismos 100% triploides interploides a partir de cruzamentos controlados 

entre tetraploides e diploides (Toledo-Filho et al., 1996; Arai, 2001). Esta forma de produção de 

triploides tem sido testada em peixes, como Oncorhynchus mykiss (Chourrout et al., 1986) e 

ostras da espécie Crassostrea gigas (Guo & Allen 1994, Guo et al., 1996, Wang et al., 2002) 

revelando sucesso como método de atenuar a mortalidade precoce dos triploides (Tave, 1993).  

Outra forma de atenuar a mortalidade de organismos triploides, mas com obtenção de 

organismos que superem os diploides no quesito crescimento, é a produção de triploides 

híbridos (triploides interespecíficos) obtidos a partir do cruzamento de duas espécies 

diferentes, onde herdam dois lotes haploides de uma espécie e um lote de outra (Chourrout, 

1987). Esse método também já foi aplicado para a produção de peixes (Carassius auratus red 

var. × Cyprinus carpio L.) (Liu et al., 2001) e ostras, como o híbrido C. gigas × C. ariakensis 



69 
 

(Huayong & Allen, 2002), porém, em camarões, devido às dificuldades de hibridação 

interespecíficas ainda não foi noticiado.   

Desse modo, embora os métodos permitam adequações às espécies empregadas e 

sugiram grandes benefícios quanto à produtividade e meio ambiente, ainda há a necessidade 

de mais estudos relacionados ao ciclo de vida e desenvolvimento embrionário das diferentes 

espécies de camarões para que se alcance uma melhor performance produtiva.  

 

 9.6 Aspectos das análises qualitativas e quantitativas das larvas diploides, triploides e 

tetraploides 

No que se refere às análises qualitativas das larvas, pôde-se observar que o 

desenvolvimento larval de poliploides (triploides e tetraploides) foi mais lento do que o dos 

diploides. Essa mesma situação foi encontrada em triploides de F. chinensis, onde a duração da 

metamorfose em cada fase larval de triploides foi de 4 à 8 horas mais longa do que os diploides 

controle (Li et al., 2003).  Contudo, está pouco claro se esta condição se mantém constante 

durante o desenvolvimento ontogenético ou ela pode favorecer os poliploides em diferentes 

fases do desenvolvimento. 

A análise quantitativa preliminar, através de dados merísticos grosseiros, não foi capaz 

de evidenciar diferenças significativas de tamanho entre larvas diploides e tetraploides nos 

mesmos estágios iniciais de desenvolvimento (Náuplio I,IV, Zoéa I). Tal resultado reforça 

análises mais detalhadas em relação ao crescimento e uso de metodologias mais resolutivas, 

uma vez que vantagens no crescimento tem sido registradas em fases mais tardias do 

desenvolvimento, como observado em Fenneropenaeus chinensis (Xiang et al., 1998, 2006).  

Em moluscos, o crescimento superior de triploides aparenta ser uma característica geral 

para o grupo. Já em peixes, a vantagem de crescimento entre diploides e poliploides é espécie-

específico. Há espécies de peixes onde não há diferenças no crescimento entre diploides e 

triploides (Felip et al., 1999; Byamungu et al., 2001; O'Keefe & Benfey, 1999), enquanto em 

outras, como o salmão do Atlântico, foram encontradas diferenças significativas entre diploides 

e poliploides. Nesse caso, animais diploides e triploides crescem igualmente até o inicio da 

idade da maturação sexual, no qual em diploides de ambos os sexos param o crescimento e 

concentram suas energias no desenvolvimento gonadal. No entanto as fêmeas triploides, 

diferente dos machos triploides, por não formarem gônadas normais, continuam o crescimento 
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em peso e comprimento, superando as fêmeas diploides em 5% a 20% ao final do período de 

maturação. Tal característica vantajosa observada nos peixes, mas cuja ocorrência em 

camarões é desconhecida, pode favorecer pesquisas que visem obter ainda linhagens 

monosexuais de fêmeas triploides, cujo tamanho comercial ultrapassem a fase de maturação 

sexual (Toledo-Filho et al., 1996).  

 

9.7 Ação da hipotonização prévia das células em análises por citometria de fluxo 

 

Ao visualizar a Figura 7a, onde se mostra um pico das células diploides, é possível 

observar que a hipotonização celular, realizada previamente nas larvas através da aplicação do 

KCl 0,075M antes da fixação das células, talvez tenha proporciondo melhor absorção e leitura 

do fluorocromo iodeto de propídio nos núcleos, se comparados com aqueles  do grupo controle 

diploide no qual não foi aplicado a hipotonização (Figura 7b), cujos picos estão próximos a 100, 

idênticos ao grupo diploide sem tratamento com iodeto de propídio (Figura 6a). É possível que 

a hipotonização, ao deixar a célula túrgida, tenha facilitado o ingresso do iodeto de propídio e 

consequente coloração do DNA.  

 

9.8 Aspectos citogenéticos em Litopenaeus vannamei 

9.8.1 Cariótipo 

O cariótipo da espécie de L. vannamei foi descrito por alguns autores, tendo alguma 

discordância a respeito do valor modal. Inicialmente, Mayorga (1982), descreveu um valor 

diploide de 92 cromossomos. Posteriormente outros autores indicaram um valor distinto, 

apontando para a espécie o número diploide de 88 cromossomos (Campo-Ramos, 1997; Aloise 

et al., 2011; Garnica-Rivera et al., 2004), confirmado pelo presente trabalho. Em relação à 

fórmula cariotípica, estudos prévios haviam indicado 2n=88 cromossomos, constituídos por 4 

metacentricos, 10 submetacentricos, 56 subtelocentricos e 18 acrocentricos (Campos-Ramos 

(1997). Este resultado é discordante do encontrado no presente estudo, onde foram 

identificados  74 metacêntricos, 8 submetacêntricos e 6 subtelocentricos/acrocêntricos. O 

tamanho diminuto dos cromossomos dos Penaeidae (<4µm), onde nem sempre é claro o 

posicionamento dos centrômeros e um valor diploide elevado podem ser responsáveis por tais 
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discordâncias. Em L. vannamei identifica-se uma diferença gradativa de tamanho entre o 

primeiro e o último dos diminutos cromossomos do cariótipo, características presentes na 

maioria dos Crustáceos, e especialmente em Decapoda (Lee & Shirayama, 2008), o que dificulta 

o entendimento da evolução cromossômica desta Ordem (Lecher et al., 1995). 

Em espécies do gênero Penaeus (P. californiensis, P. indicus, P. aztecus, P. duorarum) 

também foi observado um número de cromossomos haploide igual a 44, e para a espécie P. 

setiferus foi identificado um conjunto haploide de 45 cromossomos (Chow et al., 1990; 

Campos-Ramos, 1997; Morelli et al., 1998 ). Estas contagens são consistentes com os números 

de cromossomos diploides reportados para cada uma destas espécies. Do ponto de vista do 

conteúdo de DNA a maioria dessas espécies, incluindo L. vannamei, tem aproximadamente o 

mesmo tamanho do genoma (aproximadamente 70% do genoma humano), identificado por 

citometria de fluxo.  

 

9.8.2 Bandamentos cromossômicos 

 

O bandamento C evidenciou grandes blocos heterocromáticos em regiões 

centroméricas/pericentroméricas e biteloméricas em L. vannamei (Figura 14a), coincidindo com 

a pequena atuação da endonuclease KpnI (GGTACC), que promove um padrão de bandas em 

regiões centroméricas nos cromossomos (Figura 15c). Semelhante padrão foi identificada na 

espécie Artemia franciscana (ver Capítulo 4), onde padrões de bandamento C foram 

observados em regiões centroméricas e teloméricas, coincidindo com o padrão de bandas 

deixado pela digestão de algumas endonucleases de restrição (KpnI, PstI, EcoRI). De fato, 

regiões centroméricas evidenciadas por bandamento C são vistas com frequência em espécies 

de Decapoda, como em Artemia franciscana (ver Capítulo 4), na lagosta Homarus americanus, 

Coluccia el al., 2001) e em alguns lagostins (Deiana et al., 1996). A associação das técnicas de 

bandamento C e endonucleases de restrição tem possibilitado identificar a presença de 

cromossomos Bs, como em espécies pertencentes às famílias Nephropidae, como Nephrops 

norvegicus e H. americanus e Palinuridae, como Palinurus elephas e P. mauritanicus (Coluccia et 

al., 2004).  

Em duas espécies de decápodas do gênero Astacus, A. astacus e A. leptodactylus, foram 

apontados grandes blocos heterocromáticos, localizados em posição centromérica e 
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intercalados nos cromossomos (Mlinarec et al., 2011). Em outras espécies da ordem Anfipoda, 

como Jassa marmorata, blocos heterocromáticos também são claramente observados em 

regiões centroméricas/pericentroméricas (Libertini et al., 2000).  

A resposta ao tratamento pelas enzimas EcoRI (GAATTC); DraI (TTTAAA) e PstI 

(CTGCAG), demonstrou grande perda de material em todos os pares cromossômicos de forma 

homogênea, inclundo as porções heterocromáticas, sem promover um padrão de bandas 

específico (Figura 15a, d, e). Contudo, resultados com TaqI (TCGA), que não digere regiões 

particulares dos cromossomos, indicam a presença de heterogeneidade heterocromatínica na 

espécie (Figura 15b). De fato, isto parece apoiado pela reação aos fluorocromos mitramicina e 

DAPI, no presente trabalho, onde estas apontam regiões heterocromáticas ricas em GC e AT, 

respectivamente, distribuídas em diferentes posições nos cromossomos.  

Padrões heterogêneos da heterocromatina parecem estar presentes em duas 

populações de Artemia franciscana, onde DAPI e CMA3 revelaram cromocentros nos núcleos, 

bem como em Homarus americanos (Decapoda), onde regiões heterocromáticas ricas em GC 

foram localizadas em regiões centroméricas/paracentroméricas (Papeschi et al., 2000), bem 

como regiões ricas em AT em distintas regiões centroméricas (Coluccia el al., 2001).  

Em relação às RONs múltiplas encontradas no presente estudo, têm sido reportadas em 

outros decápodas, como Homarus americanus e Palinurus elephas, onde foram detectadas em 

todo o conjunto de cromossomos (Milne Edwards, 1837; Collucia et al., 2006). Para explicar 

esse grande número de sinais positivos ao nitrato de prata, tem-se criado hipóteses de que 

além de se marcar as RONs, ele também mostre sinais nos cinetocoros (Salvadori et al., 2001), o 

que é de fato plausível, já que foi provado que a prata tem afinidades com estruturas proteicas 

dos cromossomos, tal como os cinetócoros, complexos sinaptonêmicos e histonas (Sumner, 

1990).    

Diante dos dados gerados, fica claro que novos estudos devem ser conduzidos diante do 

grande potencial biotecnológico que apresentam. De fato, a implementação rotineira de 

práticas baseadas nas informações balizadoras produzidas preliminarmente no presente estudo 

serão de grande importância para seu uso futuro na carcinocultura comercial. 
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Capítulo 3. 
Dimorfismo sexual em Litopenaeus vannamei (Decapoda) identificado por 

morfometria geométrica 

Sexual dimorphism in Litopenaeus vannamei (Decapoda) identified by geometric 

morphometrics 
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Autores: Ingrid Vilar Accioly, Paulo Augusto Lima-
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Molina. 

Resumo 

Dimorfismo sexual é uma condição dominante entre espécies de crustáceos. Embora algumas vezes a 

discriminação morfológica possa se mostrar conspícua, em outras somente pode ser acessada através de 

estatísticas baseadas em técnicas morfométricas comparativas. Em particular, a morfometria geométrica (GM) 

têm incrementado o poder de discriminação entre os sexos, pela identificação de diferenças morfológicas mínimas 

em estruturas corporais não percebida através de morfometria tradicional. Objetivando identificar o nível de 

dimorfismo sexual entre machos e fêmeas reprodutores da espécie Litopenaeus vannamei, foram empregadas 

análises através de GM. As fêmeas demonstram uma maior robustez no cefalotórax, além de uma maior largura no 

segundo segmento abdominal em comparação com os machos. O dimorfismo sexual observado revela-se atrelado 

a aspectos funcionais da reprodução da espécie e contribui com novas informações morfométricas da sua fase 

adulta.  

 
Palavras chave: Litopenaeus vannamei, morfometria geométrica, dimorfismo sexual 

Abstract 
 
 Sexual dimorphism is a dominant condition between species of crustaceans. Although sometimes the 

morphological discrimination may be shown conspicuous, in others it can only be accessed through statistics based 

on comparative morphometric techniques. In particular, the geometric morphometrics (GM) have incremented 

the power of discrimination between the sexes, by identifying minimal morphological differences in body 

structures unnoticed by traditional morphometrics. With objective to identify the level of sexual dimorphism 

between males and females breeding species Litopenaeus vannamei analyzes were performed by GM. The females 

showed greater robustness in the cephalothorax, besides a greater width in the second abdominal segment 

compared to males. The sexual dimorphism observed is revealed linked to functional aspects of reproduction of 

species and contributes to new morphometric information of its adult phase. 

Keywords: Litopenaeus vannamei, geometric morphometrics, sexual dimorphism. 
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Introdução 

Dimorfismo sexual, diferenças morfológicas entre os sexos mediada pela ação de 

hormônios sexuais, é condição dominante entre espécies de crustáceos, grupo no qual 

frequentemente as fêmeas crescem mais e atingem maiores tamanhos que os machos (Gopal 

et al., 2010). Embora algumas vezes a discriminação morfológica possa ser conspícua (Bildstein 

et al., 1989), em outras, a diferenciação sexual é quantitativa e qualitativamente acessada 

somente através de estatísticas baseadas em técnicas morfométricas comparativas (Bertin et 

al., 2002). A morfometria inclui a análise da forma do corpo ou de caracteres morfológicos 

particulares (Begg & Waldman). Análises resolutivas da forma através de métodos de 

morfometria geométrica têm sido aplicadas com sucesso em peixes (Valentin, 2000; Cadrin & 

Silva, 2005) e crustáceos (Alencar et al., 2012) com fins de estudos populacionais, 

biogeográficos (Hopkins & Thurman, 2010; Giri & Loy, 2008), filogenia e evolução (Astrop, 

2011), discriminação de morfo-estoques, e plasticidade fenotípica (Silva et al., 2010). Em 

particular, a morfometria funcional tem sido utilizada em um número de estudos para 

decápodos natantes a fim de comparar populações geograficamente isoladas (De Grave & Diaz, 

2001; Tzeng et al., 2001; Tzeng, 2004), identificar variação intraespecífica (De Grave, 1999; 

Kapiris & Thessalou-Legaki, 2001), diferenças interespecíficas, dimorfismo sexual (Barría et al., 

2011) e estabelecer diferenças morfológicas corporais em relação ao habitat (Maynou & Sarda, 

1997).  

Em alguns crustáceos estudos de dimorfismo sexual, utilizando a morfometria 

geométrica (MG) são particularmente apropriados devido à precisa identificação de landmarks 

homólogos sobre o exoesqueleto rígido (Abelló et al., 1990; Rufino et al., 2004). De fato, 

estudos de MG têm incrementado o poder de discriminação entre os sexos, pela identificação 

de diferenças morfológicas mínimas em estruturas corporais não percebidas através de 

morfometria tradicional (Barría et al., 2011).  

Diversas informações biológicas são obtidas através da análise do dimorfismo sexual. 

Seus usos podem ser particularmente úteis em estudos taxonômicos, ecológicos, 

comportamentais e evolutivos. Apesar de popularmente conhecida, a existência de dimorfismo 

sexual em L. vannamei, algumas de suas estruturas morfológicas não foram resolutivamente 

comparadas por técnicas morfométricas precisas, sobretudo envolvendo reprodutores.  
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12. Material e Métodos 

Um total de 64 exemplares de Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), 33 machos e 31 

fêmeas, provenientes de uma fazenda de camarão do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, 

com peso variando entre 35 e 40 gramas foi utilizado para análises de dimorfismo sexual na 

espécie. A sexagem foi estabelecida pela identificação visual das gônadas e presença de 

caracteres sexuais secundários, entre eles o petasma.  

Para as análises por morfometria geométrica foram utilizados espécimes isentos de 

injúrias e danos pontuais. As imagens digitalizadas foram obtidas da face lateral esquerda, 

utilizando-se captura digital de imagem com resolução de 8,1 megapixels (Sony H10), sob 

distância e posição padronizadas.  

Após o registro digital de cada indivíduo, o software tpsUtil foi utilizado para ordenar as 

imagens dos espécimes num único arquivo com o formato TPS. O software tpsDig2 (Rohlf, 

2006) foi utilizado para localizar landmarks em duas estruturas corporais rígidas de ambos os 

sexo, o cefalotórax (sete landmarks) e o segundo segmento abdominal (seis landmarks). 

As informações da forma das coordenadas dos landmarks pela análise de superposição 

de Procrustes (Dryden & Mardya, 1998), foram obtidas através do software MorphoJ 1.02b® 

(Klingenberg, 2011). Os dados numéricos gerados foram analisados pela Análise de Variáveis 

Canônicas (AVC), a partir das quais a Análise de Variância Multivariada, a distância de 

Mahalanobis (D2), a Análise de função discriminante (AFD) e grides de deformação 

comparativos foram obtidos a partir da primeira variável canônica. Em adição, às coordenadas 

de landmarks foram geradas warped outlines para demonstrar, com maior clareza, as variações 

vetoriais dos grides de deformação de cada sexo. 

 

13. Resultados 

Diferenças significativas na forma e na disposição do centroide em relação aos 

landmarks definidos nas regiões do cefalotórax (CT) e o segundo segmento abdominal (AS) 

foram identificadas entre machos e fêmeas. Para as duas regiões corporais analisadas a 

primeira variável canônica foi responsável por 100% da variação total da amostra. A análise de 

função discriminante assinalou corretamente as amostras quanto ao seu sexo, com uma maior 

divergência entre os sexos para a região do CT (Mahalanobis D2 = 3.67) e menor para a região 

do SA (Mahalanobis D2 = 1.57) (Tabela 5). 
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Figura 20. Comparação das formas corporais de fêmeas e machos de L. vannamei e frequências obtidas 
a partir da primeira variável canônica. Cefalotórax (a); Segundo segmento abdominal (b). Linhas e barras 
em cinza indicam estruturas e frequência de Eigenvalue em machos e em preto as fêmeas. 

Comparados aos machos, as fêmeas exibiram o cefalotórax mais robusto em sua base, 

modificação angular do espinho rostral e leve posição posterior da região de inserção ocular e 

de antenas (Figura 20a). As variações na forma do SA indicaram maior largura e menor altura 

para as fêmeas enquanto os machos apresentaram segmentos mais delgados (Figura 20b).  

Tabela 5. Testes estatísticos da variação da forma em machos e fêmeas de L. vannamei.  

EStrutura  AVM  AVC  AFD 

 
SQ gl F p 

Traço 

Pilla 

 Valor 

Próprio 

Var 
(%) 

Cum 
(%) p** D

2
 

 

T
2
 T

2
 p p 

CT  0.0101 10 5.05 <0.01 0.78  3.47 100 100 <0.01 3,67  215.28 <0.01 <0.01 

SA  0.0102 8 8.12 <0.01 0.39  0.63 100 100 <0.01 1,57  39.44 <0.01 <0.01 

 
* Somente representados resultados da forma. AVM – Análise de Variância Multivariada; AVC – Análise de Variáveis Canônicas; AFD – Análise 
de Função Discriminante; SQ – Soma de quadrados; gl – Graus de Liberdade; D2 – Distância Mahalanobis; T2 – Teste de Hotteling; CT – 
Cefalotórax; SA – Segundo Segmento Abdominal. 

 

14. Discussão 

Existe uma clara distinção morfológica entre os sexos de L. vannamei em relação às 

estruturas analisadas. A detecção de diferenças de tamanho na maturidade a partir 

de mudanças na alometria de caracteres sexuais é um exemplo comum de identificação de 
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heterocronia interespecífica. Muitos crustáceos decápodes exibem mudanças acentuadas até a 

maturidade sexual como  resultado de crescimento descontínuo (Cadrin, 2000).  

Em várias espécies de crustáceos têm sido observado dimorfismo sexual ontogenético 

no qual as fêmeas geralmente crescem mais rapidamente e atingem um tamanho maior do que 

machos da mesma idade (Villegas & Barquero, 2000; Diaz et al., 2001; Otoshi et al., 2003; 

Perez-Rostro & Ibarra, 2003; Gitterle et al., 2005).  

Características morfológicas diferenciais presentes no cefalotórax se mostraram 

conspicuamente diferenciadas entre os sexos de L. vannamei. Tais alterações têm sido 

identificadas em diversos crustáceos (Kapiris & Thessalou-Legaki, 2001; Tzeng et al., 2001; 

Tzeng, 2004; Anastasiadou et al., 2004; Anastasiadou & Leonardos, 2008). Um dos caracteres 

dimórficos observados nas fêmeas é a presença de abdômens amplos, que propiciam a guarda 

de grande quantidade de ovos (Cadrin, 2000), condição seletivamente importante para 

espécies que não apresentam cuidado parental (Thiel, 2003). Análises por morfometria 

multivariada identificaram um conspícuo dimorfismo sexual expresso principalmente na altura 

do corpo e no segundo segmento abdominal em Palaemonetes antennarius (Anastasiadou et 

al., 2009). De fato o dimorfismo sexual em crustáceos em grande parte está atrelado à 

reprodução ou a estratégia reprodutiva (Anastasiadou et al., 2009).   

O mesmo padrão de dimorfismo sexual ocorre para um número de espécies de 

camarões peneídeos comercialmente importantes (Choe, 1971; Hartnoll, 1985; Bray & 

Lawrence, 1992; Primavera et al., 1998; Hoang et al., 2003). Tem sido sugerido que em L. 

vannamei a forma do abdômen represente um fator chave na competição por alimento 

(Hansford & Hewitt, 1994). Fêmeas sexualmente dimórficas demonstram uma maior eficiência 

da conversão alimentar e digestibilidade aparente (Daborn, 1973; Strong & Daborn, 1979; Moss 

& Moss, 2006).  

O dimorfismo sexual identificado por morfometria geométrica em L. vannamei se 

expressa nas fêmeas por maior robustez no cefalotórax e maior largura no segundo segmento 

abdominal em comparação com os machos. O estabelecimento de divergências morfológicas 

entre os sexos de L. vannamei, em diferentes fases ontogenéticas, são de grande interesse para 

a carcinicultura, tendo em vista potenciais usos de manejo, como a separação precoce de 

machos e fêmeas (cultivo monosexo) e por assegurar um tamanho uniforme de estoques de 

camarões sob cultivo, uma vez que parte da variação do tamanho entre indivíduos pode estar 

relacionado ao dimorfismo sexual.  
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Capítulo 4.  

 

Bandamento cromossômico em crustáceos. I. Cariótipo, Ag-RONs, Bandamento 

C e tratamento com endonucleases de restrição em Artemia franciscana 

 

Resumo 

Características cariotípicas do microcrustáceo Artemia franciscana Kellog, 1906 (found in habitats in the Americas 

except Argentina), introduzida nas salinas do litoral nordeste do Brasil na década de 70, foram investigadas através 

de coloração convencional, bandamento C, endonucleases de restrição (KpnI, PstI, EcoRI, DraI) e Ag-RONs. O 

cariótipo consistiu de 42 cromossomos, onde se individualiza sobre alguns pares a presença de constrições 

secundárias. Grandes blocos heterocromáticos encontram-se distribuídos nas porções teloméricas da maioria dos 

cromossomos. A digestão com EcoRI revelou um padrão similar ao obtido pelo bandamento C. Preparações 

tratadas com AluI revelaram uma intensa ação sobre as regiões heterocromáticas indicando a presença de sítios de 

restrição nestas regiões. Ag-NORs múltiplas foram evidenciadas associadas a blocos heterocromáticos. Os dados 

apresentados constituem um esforço para a verificação de possíveis modificações ocorridas após o isolamento 

geográfico desta amostra, assim como no entendimento das modificações evolutivas ocorridas no cariótipo deste 

grupo.  

Palavras chave: Bandamento cromossômico, citogenética de crustáceos, Artemia franciscana.  

 

Abstract 

Karyotypic characteristics of the microcrustacean Artemia franciscana Kellog 1906, introduced to the salt lakes on 

the northeastern coast of Brazil in the 1970s, were investigated by conventional staining, C banding, restriction 

endonucleases (KpnI, PstI, EcoRI, DraI) and Ag-NORS. The karyotype consisted of 42 chromosomes and secondary 

constrictions were observed on some pairs. Large heterochromatic blocks were found distributed in the telomere 

portion of most of the chromosomes. Digestion with EcoRI showed a similar pattern to that obtained by C banding. 

Preparations treated with AluI revealed intense action in the heterochromatic regions indicating the presence of 

restriction sites. Multiple Ag-NORS were shown associated to heterochromatic blocks. These data presented here 

no identified modifications that might have occurred after the geographic isolation of this stock and examine the 

evolutionary modifications in the karyotype of this group. 

Keywords: chromosomal banding, cytogenetic crustacean, Artemia franciscana. 
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Introdução 

Aspectos citogenéticos de Crustacea têm despertado menos interesse que em outros 

grupos de Arthropoda, como os Insecta (Lazzaretto & Libertini, 1985). O gênero Artemia é 

taxonomicamente referido como um grupo de sibling species e superespécies isoladas 

reprodutivamente (Gil et al., 1998), constituído por cinco espécies gonocorísticas: A. 

franciscana (Kellog, 1906) - encontrada nas Américas; A. persimilis (Piccinelli & Prosdocimi, 

1968) - encontrada apenas na Argentina; A. salina (Linnaeus, 1758) Leach, 1819 (na Europa e 

Norte da África); A. urmiana (Günther, 1900) - no Lago Urmia, Irã - e A. monica (Verrill, 1869) 

encontrada em Mono Lake, California, USA (Bowen et al., 1985). Nas Américas, A. franciscana é 

a espécie mais intensamente estudada e explorada.  

No Estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil esta espécie foi inicialmente 

introduzida em Macau (abril de 1977), proveniente de San Francisco Bay (Califórnia). Em vista 

das condições climáticas favoráveis adaptou-se bem. Desde então, salvo algumas novas 

introduções, a espécie tem se mantido estável e isolada de suas populações originais (Câmara, 

2001).  

Análises citogenéticas realizadas em populações de A. franciscana nas Américas 

apontam uma ausência de variabilidade numérica dos cromossomos da espécie, tanto em sua 

área de distribuição natural como em populações introduzidas (Abreu-Grobois e Beardmore, 

1989). Aspectos citogenéticos vêm sendo utilizados como um critério taxonômico importante 

neste grupo, associado à morfologia (Camargo et al., 2003), distância genética, isolamento 

ecológico e cruzamentos controlados entre os grupos (Gajardo et al., 2001). 

Existe um crescente conhecimento quantitativo e qualitativo sobre a genética do gênero 

Artemia, envolvendo desde aspectos moleculares, até cromossômicos. Apesar disso, análises 

citogenéticas utilizando técnicas de bandamento mais resolutivas ainda são incipientes.  

Com exceção da A. persimilis (2n=44), todas as espécies gonocoristas apresentam 

número diploide 2n=42 (Abreu-Grobois & Beardmore, 1989). As populações partenogenéticas, 

no entanto, apresentam graus de poliploidia variados (2n, 3n, 4n e 5n), como observado em 

populações de Madagascar que exibem 3n=63 (Triantaphyllidis et al., 1996).  

Algumas características citogenéticas particulares dificultam análises mais 

pormenorizadas, tais como, o elevado número de cromossomos em algumas formas, tamanho 

cromossômico reduzido, além do baixo índice mitótico e uma freqüente associação não 
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específica entre os cromossomos (Barigozzi, 1974; Abatzopoulos et al., 1986), o que torna a 

identificação dos tipos cromossômicos freqüentemente imprecisa.  

Neste trabalho nós descrevemos o cariótipo de A. franciscana, (Nordeste do Brasil), 

utilizando a técnica de Ag-NORs, para identificar o número e a posição dos sitos ribossomais, e 

bandamento C e tratamento com as endonucleases de restrição EcoRI, DraI, KpnI e PstI  na 

análise da distribuição e padrão qualitativo de suas regiões heterocromáticas. 

 

17. Material e Métodos 

 

Náuplios recém-eclodidos de Artemia franciscana provenientes de salinas localizadas 

em Macau, Rio Grande do Norte, litoral nordeste do Brasil, foram utilizados para a obtenção de 

cromossomos mitóticos. Os espécimes foram imersos em colchicina 0.025%, por um período de 

30 a 60 minutos. O material foi posteriormente hipotonizado em KCl 0.075M, por uma hora, e 

fixado em solução de metanol:ácido acético (3:1), por 30 minutos. Para a preparação das 

lâminas, o material foi macerado em ácido acético à 50%. Gotas do material em suspensão 

foram depositadas sobre uma lâmina pré-aquecida à 40oC, sendo em seguida aspiradas. Após 

secagem em estufa, as lâminas foram coradas com Giemsa a 10%, por 20 minutos, sendo 

analisadas em microscópio ótico. As regiões organizadoras de nucléolo foram identificadas 

através do método de Ag-NORs (Howell & Black, 1980), enquanto o bandamento C seguiu a 

metodologia preconizada por Sumner (1972). As endonucleases de restrição EcoRI (GAATTC), 

DraI (TTTAAA), KpnI (GGTACC) e PstI (CTGCAG) foram dissolvidas nos tampões recomendados 

pelo fabricante (Amersham Pharmacia), para uma concentração final de 0.5 U/μl. Um volume 

final de 40μl foi depositado sobre a lâmina, cobrindo-se em seguida com lamínula. As 

preparações cromossômicas foram então incubadas em estufa a 37oC por 10 horas. As lâminas 

foram coradas por Giemsa a 10%. Um idiograma foi elaborado através da média da mensuração 

de três cariótipos fotografados no fotomicroscópio Motic com magnificação de 1.000X. 

 

18. Resultados 

 

As análises demonstraram para A. franciscana um cariótipo simétrico composto por 42 

cromossomos (Figura 21a), composto por cromossomos meta-submetacêntricos e subtelo-

acrocêntricos em igual proporção. Grandes segmentos heterocromáticos foram identificados 
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nas porções teloméricas da maioria dos pares cromossômicos (Figura 21b), mesmo através da 

coloração convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Figura 21. Cariótipo de A. franciscana proveniente da costa do Rio Grande do Norte. Coloração 
convencional (Giemsa). 2n=42, cromossomos meta-submetacêntricos e subtelo-acrocêntricos em igual 
proporção (a); Bandamento C destacando blocos heterocromáticos em regiões posições centroméricas e 
teloméricas nos cromossomos da espécie (b). 
 

Em um grande número de metáfases observou-se a formação de cadeias de cromossomos 

alinhados telômero-a-telômero (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Formação de cadeias de cromossomos alinhados pelos telômeros.  
 

Os nucléolos foram evidenciados, em 736 núcleos interfásicos, variando em número de 

um a cinco, dos quais 47% apresentavam uma marcação grande e 44% apresentavam duas 

marcações menores (Figura 23a). Corroborando estes dados, NORs múltiplas foram 
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identificadas nas porções teloméricas de três pares cromossômicos, coincidindo com as regiões 

heterocromáticas (Figura 23b). Em alguns cromossomos foi possível identificar sob coloração 

convencional as constricções secundárias (não mostrado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ag-RONs em A. franciscana. Núcleos com marcações de nucléolos, variando no tamanho e no 
número (a); NORs múltiplas localizadas nas regiões teloméricas (b). 

 

As análises não indicaram a presença de heteromorfismos cromossômicos numéricos ou 

estruturais, nem comportamento alocíclico no complemento desta espécie, sugerindo a 

ausência de cromossomos sexuais diferenciados.  

Os padrões de bandamento induzidos pela extração seletiva do DNA pelas 

endonucleases de restrição KpnI, PstI, EcoRI, DraI (Figura 24) foram peculiares indicando 

diferentes respostas das regiões heterocromáticas dos pares cromossômicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Metáfases somáticas de A. franciscana e núcleos interfásicos tratados com as enzimas KpnI 
(a); PstI (b); EcoRI (c); DraI (d). Regiões heterocromáticas reagiram igualmente para cada digestão 
enzimática. As setas indicam blocos heterocromáticos ou cromocentros característicos para cada padrão 
de digestão enzimática. 
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  Padrões obtidos pela digestão por KpnI, PstI, EcoRI  foram coincidentes aos evidenciados 

pelo bandamento C, revelando fortes marcações sobre as regiões centroméricas e teloméricas 

dos diferentes pares (Figura 24a, b, c). Os núcleos interfásicos se apresentavam-se reticulados 

permitindo uma fácil identificação dos cromocentros. A digestão por DraI atuou intensamente 

sobre as porções heterocromáticas, retirando grandes conteúdos de DNA destas regiões 

(Figura24d). Este fato foi particularmente evidente nos núcleos interfásicos que se mostraram 

homogêneos, sem cromocentros definidos, ou exibindo regiões de gaps (remoção de 

sequências heterocromáticas). 

 

19. Discussão 

 

Características desfavoráveis à obtenção de cromossomos mitóticos são comuns entre 

os diferentes grupos de Crustacea (Lazzaretto & Libertini, 1986; Libertini & Lavaretto, 1993).  

Contudo, um crescente número de informações citogenéticas vem sendo acumulado para este 

grupo de organismos. 

As análises citogenética na espécie Artemia franciscana revelaram um número diploide 

de 2n=42, semelhante às descrições anteriores (Abreu-Grobois & Beardmore, 1989), não sendo 

observados cromossomos heteromórficos, apesar do sexo heterogamético ser indicado em 

fêmeas (Browne et al., 1991). No entanto, alguns tipos cromossômicos puderam ser 

caracterizados, tais como metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico, previamente 

observados (Gil et al., 1998; Colihueque & Gajardo, 1996).  

Embora, a alta incidência de blocos heterocromáticos teloméricos mascare, em muitos 

casos, a identificação de sinais Ag-NORs. As marcações nucleolares em núcleos interfásicos (1-5 

sinais), com predominância de duas marcações corroboram a idéia de NORs múltiplas, 

localizadas em posição telomérica de três pares de cromossomos.  

Existem poucas informações sobre sítios ribossomais em Crustacea, sobretudo 

múltiplos, como os aqui observados em A. franciscana ou no copépoda Tigriopus brevicornis, 

onde estavam localizados sobre três pares cromossômicos, visualizados pela presença de 

constricções secundárias ou pela associação de cromossomos no nucléolo, no final da prófase 

meiótica (Ar-Rushdi, 1963; Lazzaretto & Libertini, 1986). Embora as NORs sejam eficientes 

marcadores citotaxonômicos na detecção de variações inter ou intrapopulacionais, bem como 

na compreensão da evolução cariotípica de um grupo, nem sempre a técnica de Ag-NORs 

b c2
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demonstra ser exeqüível em crustáceos. Este fato foi observado em Dactylopodia sp. onde não 

se evidenciou qualquer marcação visível (Libertini & Lazzaretto, 1993). Isto pode estar 

relacionado a características heterocromatínicas associadas a estas regiões ou da organização e 

tamanho dos sítios ribossomais. A subunidade ribossômica 5S rRNA do Anostraca Artemia 

salina que começam a ser compreendidos estão ligados em tandem repeats dos genes da 

histona (Andrews et al., 1987). 

Os cromocentros visualizados durante a intérfase estão relacionados com as regiões 

heterocromáticas abundantemente distribuídas sobre os telômeros da maioria dos pares 

cromossômicos de A. franciscana. Polimorfismos nestas regiões foram observados em uma 

população da Argentina (Papeschi, 2000). O número médio de cromocentros no gênero 

Artemia tem demonstrado ser uma informação citotaxonômica válida, sendo útil na 

caracterização de espécies e linhagens (Bargigozzi & Baratelli-Zambruni, 1981; Gajardo et al., 

2001a).  

A freqüência de cromocentros interfásicos identificados em A. franciscana de Macau 

corrobora dados citogenéticos prévios na mesma população (Abreu-Grobois & Beardmore, 

1989) revelando um valor médio de 16,9 cromocentros. Estes resultados são similares aos 

observados em populações naturais norte-americanas, fonte original das amostras introduzidas 

no Brasil, e maiores que os identificados em A. franciscana de Yavorus, no México (3,90) e de A. 

persimilis (3.03), da Argentina. Este parâmetro mostrou-se distintivo entre espécies 

gonocoristas do Novo e Velho Mundo e entre populações Caribenhas e Norte-Americanas (A. 

franciscana e A. monica) (Abreu-Grobois & Beardmore, 1989).  Aparentemente a freqüência de 

segmentos heterocromáticos está intimamente relacionada ao processo evolutivo, onde o 

ganho ou a perda de heterocromatina pode levar ao estabelecimento de diferenças 

populacionais ou barreiras interespecíficas. Os dados citogenéticos atuais ainda não permitem 

identificar a condição plesiomórfica deste caráter. A existência de conteúdos heterocromáticos 

diferenciais entre as espécies indica derivações do processo especiativo tendo em vista a 

relativa ausência de fluxo gênico durante o isolamento geográfico (Camargo et al., 2002) e 

evolução do grupo.  

As regiões heterocromáticas, teloméricas, em Artemia são formadas por DNA altamente 

repetitivo, como a seqüência denominada de satélite I, composta por 113pb organizadas em 

tandem, contendo sítios para Alu I, MboI I e Taq I. Tais sequências estão presentes apenas nas 

populações das Américas (Barigozzi et al., 1984).  
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Os padrões de digestão identificados pela Kpn I, Pst I e EcoR I indicam uma pobre 

presença de sítios de restrição nas porções heterocromáticas, ocasionando um típico padrão de 

bandamento C. Por outro lado, a resposta ao tratamento pela Dra I demonstrou grande perda 

de material nas porções heterocromáticas da totalidade dos pares cromossômicos. Uma vez 

que o conteúdo de DNA extraído por uma enzima é proporcional à freqüência dos sítios de 

restrição existentes para uma dada endonuclease (Viñas et al., 1998), fica evidente pelas 

respostas obtidas para Kpn I, Pst I, Dra I e a EcoR I, do alto grau de similaridade e 

conservadorismo entre as sequências heterocromáticas por todo o genoma da espécie. Este 

resultado indica que possíveis mecanismos de dispersão ocorreram na evolução cariotípica da 

espécie. A disposição telomérica das sequências heterocromáticas em A. franciscana 

intrinsecamente relacionada com a formação de cadeias de cromossomos pró-metafásicos e 

frequentemente metafásicos, poderia facilitar a disseminação destas sequências repetitivas no 

genoma de A. franciscana. Isto reforça uma possível similaridade constitutiva e/ou funcional 

das regiões envolvidas. 

A ausência de bandas G-like sugere fortemente uma não compartimentalização do 

genoma de A. franciscana, possivelmente sendo uma característica extensiva aos Crustacea de 

forma geral.  

Pouco se conhece sobre a evolução cariotípica do gênero Artemia. Os números 

cariotípicos conservados (2n=42), observados nas espécies bissexuais sugerem algum grau de 

conservadorismo cromossômico. Contudo, aspectos estruturais ainda merecem maiores 

investigações. Entre as formas partenogenéticas um variado grau de ploidia tem sido observado 

(2n, 3n, 4n e 5n) (Barigozzi, 1974).  

Em Artemia não tem sido observada a presença de cromossomos Bs, como verificado 

em Hyperiella dilatata (Libertini & Lazzaretto, 1993), uma condição largamente difundida em 

Amphipoda (Lop, 1989). Uma condição encontrada em Crustacea refere-se aos mecanismos de 

modulação do conteúdo de DNA, melhor descritos para Copepoda (Wyngaard & Gregory, 

2001), sobretudo eliminação durante a clivagem de células pré-somáticas durante o 

desenvolvimento embriônico. Este mecanismo não estudado em Artemia, se vier a ocorrer, 

poderia tornar comparáveis cariótipos com muita ou pouca heterocromatina. 

A presença de um grande número de cromossomos metacêntricos é uma característica 

observada tanto em Copepoda (Lazzaretto & Libertini, 1986), como também em decápodas da 

família Penaeidae. Em A. franciscana aparentemente existe uma igual proporção de 
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cromossomos de um ou dois braços. Levantamentos cariotípicos realizados em Copepoda têm 

abrangido três de suas sete ordens. Nos gêneros Tisbe (Lazzaretto, 1983) e Tigriopus (Lazzaretto 

& Libertini, 1985) a evolução cromossômica parece ter ocorrido mais frequentemente por 

rearranjos estruturais e somente em poucas espécies pela redução do número cromossômico. 

Devido às dificuldades na exata definição dos tipos cromossômicos em Artemia, ainda não é 

possível se estabelecer tendências na sua evolução cromossômica. Em populações de A. 

franciscana da Argentina, estudos utilizando fluorocromos base-específicos (DAPI, CMA3) 

revelaram a presença de segmentos heterocromáticos em número intermediário (Papeschi, 

2000). 

Estudos em andamento envolvendo a localização de sequências repetitivas e sítios 

ribossomais por hibridação in situ, além do uso de fluorocromos base-específicos subsidiarão 

uma melhor compreensão da estrutura cromossômica deste grupo. 
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21. CONCLUSÕES 
 

1) Uma revisão dos métodos biotecnológicos aplicados à produção de organismos 

aquáticos cultiváveis demonstra que diversas metodologias associadas ao DNA ou 

cromossomos vem sendo crescentemente utilizadas na modernização dos métodos de 

produção da carcinicultura; 

2) O protocolo definido para identificação da efetividade da indução e determinação do 

nível de ploidia é de grande valia, pois pode-se identificar os níveis de ploidia com grande grau 

de precisão através da citometria de fluxo.  

3) A indução a poliploidia durante a meiose I, objetivar a triploidia, e nas primeiras 

mitoses I, objetivando a tetraploidização, foram eficazes, demonstrando serem importantes 

ferramentas biotecnológicas para a atividade de carcinicultura, cada uma detentora de 

diferentes vantagens e objetivos. Hipóteses de sobrevivência das larvas poliploides (triploides e 

tetraploides), maior eficiência, esterilidade e resistência devem ser testadas em campo para 

referendar a manipiulação da ploidia como um método viável ao aumento da produtividade. 

4) É imprescindível o desenvolvimento de estudos citogenéticos mais aprofundados para  

as espécies de peneídeos, devido às dificuldades de obtenção e análises cromossômica. A 

aplicação de outras técnicas como mapeamento de sequências ribossomais nos cromossomos e 

núcleos interfásicos de L. vannamei ou na família Penaeidae, contribuirão para uma melhor 

compreensão da estrutura cromossômica deste grupo além de contribuir na elucidação de 

fatores evolutivos.  

6) Análises quantitativas preliminares demonstraram que não há diferenças 

significativas de tamanho entre larvas diploides e poliplodes, o que momentaneamente não 

indica este método como aferidor de poliploidia. Porém, estes dados devem ser olhados com 

cautela e estudos posteriores, utilizando morfometria geométrica em estágios de pós-larva, 

poderão indicar, com maior poder de resolução, diferenças entre diploides e poliploides. Já as 

análises qualitativas, ao evidenciarem um atraso no desenvolvimento de possíveis larvas 

poliploides em relação aos diploides, da mesma forma necessitam de novos estudos mais 

resolutivos a fim de se criar um método de seleção prévia de poliploides, após a indução, com 

fins de proporcionar estoques inteiramente poliploides.  
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7) Os dados apresentados a partir dos estudos citogenéticos realizados em Artemia 

franciscana constituem um esforço para a verificação de possíveis modificações ocorridas após 

o isolamento geográfico desta amostra, assim como no entendimento das modificações 

evolutivas ocorridas no cariótipo deste grupo. Estudos em andamento envolvendo a localização 

de sequências repetitivas e sítios ribossomais por hibridação in situ, além do uso de 

fluorocromos base-específicos subsidiarão uma melhor compreensão da estrutura 

cromossômica deste grupo. 

8) O uso da morfometria geométrica, como ferramenta na identificação de dimorfismo 

sexual em L. Vannamei, demonstrou eficiência e deve ser posteriormente testado em 

diferentes fases ontogenéticas uma vez que é de grande interesse para a carcinicultura, tendo 

em vista potenciais usos de manejo. 
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Apêndice 1. Valores do tamanho do dorso em micrometros, reunidos em grupos de acordo com a fase 
larval e o nível de ploidia de L. vannamei. 
 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 
Nauplio I Tetraploide 

(N= 30) 
Nauplio I Diploide 

(N=30) 
Nauplio IV 

Tetraploide (N=20) 
Nauplio IV Diploide 

(N=20) 
Zoea I Tetraploide 

(N=7) 
Zoea I Diploide 

(N=38) 
179,00 197,57 268,79 254,05 402,72 431,44 
185,65 197,20 293,85 245,93 376,69 447,35 
202,20 195,24 244,08 231,90 382,49 446,16 
201,82 182,46 239,44 248,48 419,08 430,04 
184,2 189,76 262,78 245,96 369,96 441,84 

184,94 182,73 245,31 244,66 378,84 442,81 
183,00 191,06 247,34 255,20 382,66 434,20 
181,46 189,25 282,30 243,13 - 430,71 
203,39 196,74 267,99 246,95 - 439,83 
175,57 199,06 237,03 237,92 - 430,17 
178,68 191,53 238,90 240,05 - 437,68 
203,8 197,08 243,08 242,5 - 421,32 

172,63 203,42 236,02 244,00 - 425,42 
198,48 180,18 233,69 243,61 - 426,33 
198,43 189,71 240,02 253,16 - 431,32 
199,72 192,63 242,60 251,44 - 425,44 
194,91 194,86 230,64 246,03 - 438,04 
186,07 197,91 244,44 248,32 - 430,69 
186,82 185,17 239,87 232,61 - 450,35 
162,24 191,39 247,07 235,54 - 447,00 
164,22 205,68 - - - 432,63 
159,80 194,47 - - - 431,12 
196,98 199,42 - - - 429,53 
191,63 191,53 - - - 444,65 
186,36 197,59 - - - 431,83 
197,13 197,67 - - - 429,56 
187,43 196,99 - - - 431,97 
189,27 183,52 - - - 401,00 
192,11 194,37 - - - 435,00 
192,19 191,90 - - - 441,71 

- - - - - 450,83 
- - - - - 436,53 
- - - - - 445,58 
- - - - - 432,13 
- - - - - 432,76 
- - - - - 442,98 
- - - - - 438,19 
- - - - - 445,06 

N= Número de amostras 

 
 

 

 

           


