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Ou será ainda pior?” 
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RESUMO 

 
Grandes peixes pelágicos representam um dos principais e mais lucrativos alvos 

da pesca industrial no Brasil. O Rio Grande do Norte pela posição geográfica 

privilegiada constitui hoje uma das regiões em que a pesca oceânica comercial é mais 

produtiva com tendencia a ampliação a partir de novas políticas de incentivo 

governamental. Diferente de outras regiões produtoras mundiais que vêm 

pesquisando as principais espécies exploradas, no Brasil estudos que objetivem a 

delimitação de populações e dados genéticos para a conservação das espécies 

marinhas são escassos. Dentro dos grupos pelágicos predomina menor diversidade em 

relação à abundância, isto é característico em algumas das mais importantes famílias 

de peixes desta região oceânica, como Sphyraenidae (barracudas), Carangidae (xareus 

e pampos), Coryphaenidae (dourados) e Istiophoridae (marlins). A obtenção de dados 

citogenéticos destas espécies se revestem de dificuldades logísticas, tanto pelo 

tamanho dos exemplares, quanto pela forma de captura e habitat que ocupam. As 

primeiras informações citogenéticas para algumas espécies destas famílias têm apenas 

recentemente sido obtidas. Aqui é realizado um amplo levantamento citogenéticas de 

9 espécies de peixes pelágicos Atlânticos, das famílias Sphyraenidae, Carangidae, 

Corypahenidae, Istiophoridae e Megalopidae e 1 Carangidae do Indo-Pacífico. Os 

resultados revelaram divergências numéricas e na macroestrutura cariotípica, em 

contraste ao padrão considerado basal para Teleostei, além da ocorrência de um 

sistema de cromossomos sexuais múltiplos do tipo X1X1X2X2/X1X2Y em Coryphaenidae. 

A partir de técnicas como Ag-RONs, MM/DAPI foi possível identificar a utilidade de 

sítios ribossomais simples e sua localização como eficientes marcadores 

citotaxonômicos para todas as espécies. Técnicas citogenéticas mais resolutivas de 

mapeamento de sequências multigênicas (FISH - Fluorescence in situ Hybridization) 

possibilitaram pela primeira vez para algumas dessas famílias inferir sobre os 

processos carioevolutivos vigentes e aspectos evolutivos das espécies estudadas. A 

partir dos resultados obtidos ampliou-se o conhecimento sobre estes importantes 

recursos marinhos, subsidiando políticas futuras de manejo dos estoques, bem como 

esteio futuro para o desenvolvimento tecnológico da aquacultura marinha. 

 

Palavras-chave: Evolução cromossômica, cromossomos sexuais, aquacultura, pesca, 

citogenética de peixes 

 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The big pelagic fish represents one of the most lucrative subjects of the 

industrial fisheries in Brazil. The Rio Grande do Norte by the privileged geographic 

position constitutes nowadays one of the regions in which the commercial oceanic 

fishing is more productive and tends to expand with new policies of governmental 

incentive.Different from other World’s producer regions that are researching the main 

exploited species, in Brazil the studies that objectify the population delimitation and to 

list data for the conservation of the species are scarce. Among the pelagic groups is 

common to observe a predominance of a minor diversity in relation to the abundance, 

this is a characteristic in two of the most important families of this oceanic region, 

Sphyraenidae (barracudas), Carangidae (jacks and pompanos) and Coryphaenidae 

(dolphinfish) and Istiophoridae (marlins). Data about these species are surrounded of 

logistics difficulties for its size, capture way and habitat which occupies. The first 

cytogenetical informations for some species of this family were obtained only recently. 

Here is presented a cytogenetical study with 9 pelagic fish species from the Atlantic, of 

the families Sphyraenidae, Carangidae, Corypahenidae, Istiophoridae and Megalopidae 

and 1 Indo-Pacific Carangidae. The results revealed numerical divergences and in the 

karyotipical macrostructure contrasting with the pattern considered basal for the 

Teleosts, besides the existence of masculine heterogamety, through a system of 

multiple sexual chromosomes of the kind X1X1X2X2/X1X2Y. Using techniques such as 

AgNORs, MM/DAPI it was possible to identify single ribosomal sites and showed 

cytotaxonomic markers for all. It was also applied more resolutive cytogenetic 

techniques based on multigenic sequences mapping through FISH (Fluorescence in situ 

Hybridization) enabled for the first time for some of these families to infer about the 

active karyoevolutive processes and evolutive aspects of the investigated species. 

Through the developed techniques it will be also possible to expand the knowledge 

about this important marine resource,subsidizing future policies of the management of 

stocks, as well as future support for the technological development of marine 

aquaculture. 

 

Keywords: Chromosome evolution, sex chromosomes, aquaculture, fisheries, fish 

cytogenetics 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Ambiente pelágico 

O ambiente pelágico marinho compreende as áreas entre o substrato e a 

superfície marinha. Estas regiões têm sido consideradas como o maior ecossistema do 

planeta (Edwards, 2016), visto que ocupa 71% da área da superfície terrestre, com 

profundidade média de 3.800m, cujo volume (aproximadamente 1.368x109km3) 

(Angel, 2003) equivale a um espaço 168 vezes maior que todo o ambiente terrestre 

(Cohen, 1994), ou seja, 96% do volume dos habitats do planeta Terra (Ingels et al., 

2016).  

Esse ecossistema representa extrema importância na dinâmica ecológica e 

bioquímica marinha, visto que grande parte da produção primária é realizada na zona 

fótica (0 a 200m) e sua cadeia desenvolve uma diversidade de processos que fornecem 

inúmeras funções ecológicas (Würtz, 2010). Mudanças bruscas neste ambiente como 

variações na temperatura da água, podem gerar importantes consequências na 

estrutura do ecossistema impactando diretamente o clima terrestre (Edwards, 2016).  

O ambiente pelágico pode ser dividido em vários habitats de acordo com suas 

características abióticas, assim como pelos organismos ali viventes, e operados por 

escalas de espaço e tempo (ICES, 2005). A zona pelágica oceânica teve sua subdivisão 

em ambientes proposta por Hedgpeth (1957). Pode ser dividida em duas regiões, uma 

fótica, chamada de epipelágica que vai da profundidade de 0 a 200m e outra afótica, 

de 200 em diante, que recebe outras subdivisões verticais, de acordo com gradientes 

de parâmetros como temperatura e pressão. Essas zonas são denominadas como 

mesopelágica, que vai de 200m a 1000m, zona batipelágica, que vai de 1000m a 

4000m, zona abissopelágica de 4000m a 6000m e zona hadal, com mais de 6000m. 

Em comparação a outros ambientes terrestres ou aquáticos como os recifais, 

estuarinos e costeiros, a zona pelágica aos poucos vem revelando uma crescente 

diversidade micro e macrobiológica principalmente em áreas de difícil acesso, e em 

decorrência das especificidades ecológicas das diversas zonas (Würtz, 2010). 

Os organismos que habitam o ambiente pelágico podem ser classificados em 

planctônicos, com capacidade de locomoção reduzida e passivamente movimentados 

pelas correntes marinhas, dentre os quais se distinguem o fitoplâncton (produtores) e 
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o zooplâncton (consumidores), e nectônicos com capacidade de se locomover 

ativamente, representados por peixes, moluscos, mamíferos e répteis marinhos (Lalli & 

Parsons, 1997). 

Segundo Edwards (2016) o fitoplâncton efetua metade da produção primária 

global, desempenhando papel fundamental nas mudanças climáticas através dos ciclos 

biogeoquímicos e tem importante participação no sequestro do CO2, um dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa, causador do aquecimento global. 

A radiação solar e a concentração de nutrientes na água é uma das principais 

características que interferem na produção primaria dos ambientes pelágicos. Os 

organismos planctônicos são conduzidos pelas correntes marinhas, que atuam na 

distribuição de nutrientes no ambiente pelágico, e interferem na comunidade 

fitoplanctônica desse ambiente (Würtz, 2010). As correntes superficiais marinhas são 

guiadas primariamente pela força dos ventos por isso mantém relação fechada com os 

principais sistemas eólicos. Além disso, as correntes marinhas profundas denominadas 

de termoalinas são as principais responsáveis pelo transporte de nutrientes e sua 

afloração promove ascensão de águas ricas em nutrientes, denominada ressurgência, 

que aumenta a produtividade primária na zona fótica (Merino & Monreal-Gómez, 

2009). 

Muitas espécies pelágicas apresentam capacidade migratória para se 

locomoverem por grandes distâncias entre locais de alimentação e desova, 

independente da influência das correntes marinhas reinantes (Harden-Jones, 1968). 

Migrações ocorre ainda verticalmente, sobretudo pelos organismos mesopalágicos 

(Gjøsaeter & Kawaguchi, 1980), que vivem na escuridão e sobem ao anoitecer até a 

zona fótica, de grande produtividade, para se alimentar, retornando ao amanhecer 

(Salvanes & Kristoffersen, 2001; Robinson et al., 2010). Esta migração é conhecida 

atualmente como o maior movimento de biomassa da Terra (Hays, 2003). 

O ambiente marinho abriga apenas 2% do número total das espécies animais 

conhecidas, apesar de ocupar mais de dois terços do planeta (Beneton, 1997). As 

reduzidas barreiras geográficas aliadas ao enorme potencial de dispersão são fatores 

que explicam esse aparente paradoxo da diversidade marinha (Jaume & Duarte, 2006). 

Neste contexto o ambiente pelágico não é tão uniforme quanto visto 

historicamente, neste ambiente existem hotspots de biodiversidade que vêm sendo 

melhor conhecidos e que demandam ser monitorados por constituírem importantes 
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áreas para conservação de biodiversidade (Kingsford, 1995). Esses locais são 

geralmente observados em zonas de colisão de águas quentes e frias, locais com 

ocorrência de ressurgencia, “drift algae” e mares de sargaço que servem de habitat e 

berçário para varias espécies pelágicas (Mallakov, 2004; Allsop et al., 2009). 

 

1.2. Peixes: aspectos introdutórios  

Os peixes são os animais mais diversificados dentre os vertebrados atuais, com 

mais de 34.000 espécies descritas (Eschmeyer & Fong, 2017). Sua história evolutiva se 

inicia no Ordoviciano, há mais de 500 milhões de anos atrás, quando ocorreu sua 

irradiação, ocasionando o surgimento de grande diversidade morfológica, fisiológica, 

comportamental e de ocupação de habitats (Nelson et al., 2016). 

A interação entre o homem e os peixes acontece das mais diversas formas, 

desde como fonte de alimentação, a usos de recreação como o mercado de 

aquarismo, ou pesca esportiva, entre outros fins. Atualmente o pescado representa 

17% da proteína consumida no mundo (FAO, 2016). Em grande parte o consumo 

decorre da exploração dos estoques naturais e em menor parte proveniente do 

cultivo. 

A exploração direta ou indireta desses recursos tem causado perda de 

biodiversidade (Helfman et al., 2009). A sobre-exploração dos estoques naturais é 

responsável por cerca de 15% da perda de biodiversidade de peixes de água doce 

(Harrison & Stiassny, 1999). Além da sobrepesca outros fatores como a introdução de 

espécies exóticas, poluição e alterações no habitat são responsáveis pela extinção de 

organismos aquáticos (Helfman, 2007). De fato, dados estatísticos da Food and 

Agricultural Organization of the United Nations (FAO) demonstram a redução de 

capturas de peixes em águas interiores na América do Sul em decorrência da poluição, 

degradação ambiental e sobrepesca (FAO, 2016). 

O relatório bianual The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) (FAO, 

2016) indica que em 2014 a produção de 167,2 milhões de toneladas de pescados, 

decorreu em grande parte da exploração dos estoques naturais marinhos (81,5 

milhões de toneladas), enquanto a aquacultura marinha foi responsável por 26,7 

milhões de toneladas.  
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A alta produção extrativista tem mantido uma média desde 2009, embora após 

a década de 1980 venha sendo reduzida em torno de 700 toneladas por ano (Pauly et 

al., 2002). Esses dados mostram que, grande parte dos estoques pesqueiros naturais 

está sobre-explorados ou esgotados, indicando que os estoques naturais tenham 

atingido seu potencial máximo de exploração (FAO, 2007; Allsopp et al., 2009). 

Segundo o SOFIA (FAO, 2014) a produção de pescados tem crescido mais do 

que a taxa de crescimento populacional, 3,3% e 1,6% respectivamente, no entanto 

sabe-se que a produção a partir da captura de pescados está relativamente estável 

desde 1988. De 1974 a 2013 os estoques naturais marinhos decresceram cerca de 

30%, mostrando incompatibilidade com o consumo, que em parte vem sendo 

suportado pela ascensão da aquacultura, que representou mais de 44% da produção 

de pescados em 2014. De toda esta produção advinda da aquacultura pouco mais de 

35% vem da cultivo de organismos marinhos (FAO, 2016).  

Dados recentes apresentam tendências de como o setor de pesca e 

aquacultura podem se desenvolver, com a produção mundial da aquacultura atingindo 

um aumento de 17% até o ano de 2025, superando em 2021 as taxas de pesca 

extrativista (Figura 1) (FAO, 2016). Neste período a estimativa nacional é de um 

aumento na produção de pescados de 104%, superior ao crescimento mundial, 

resultante dos investimentos no setor nos últimos anos (FAO, 2016).  

 

 

Figura 1. Dados de produção mundial de pesca e aquacultura em milhões de 
toneladas, com projeção para o ano de 2025 (FAO, 2016). 
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Além dos investimentos dedicados à atividade, o Brasil apresenta 

características favoráveis ao desenvolvimento das mais diversas modalidades aquícolas 

como: uma das maiores reservas de água doce do planeta, uma grande área marinha 

com uma Zona Econômica Exclusiva de 4,5 milhões de Km2, além de uma grande 

diversidade de espécies com potencial zootécnico e mercadológico (Brabo et al., 

2016). O grande responsável por este aumento da produção mundial através da 

aquacultura é o melhoramento das tecnologias aplicadas nesta área. De fato, novas 

informações científicas nas áreas de genética, fisiologia e nutrição proporcionaram o 

desenvolvimento de novas tecnologias que vêm alavancando a produção de peixes em 

cativeiro (Benetti et al., 2015).  

 

1.3. Biotecnologia aplicada a aquacultura 

O uso de novas tecnologias na aquacultura e biotecnologia têm contribuído 

para o manejo e melhoramento dos estoques, resolução de problemas ambientais, 

eficiência nutritiva e saúde dos estoques cultiváveis (Hew & Fletcher, 2001). Em grande 

parte os avanços decorrem de tecnologias provenientes da biologia molecular e 

genética (Edun & Uka, 2011).  

Dentre as áreas da genética que podem ser utilizadas para o aperfeiçoamento 

dos estoques cultiváveis está a citogenética, que é de especial importância para a 

identificação da biodiversidade, aspectos citogenéticos de cruzamentos 

heteroespecíficos e manipulação cromossômica. Neste sentido pesquisas relevantes 

em citogenética podem servir de ferramentas para o melhoramento dos estoques 

cultiváveis (Molina & Jacobina, 2013).  

Entre os diversos grupos de peixes pelágicos ocorrem famílias com baixa 

diversidade de espécies como Coryphaenidae (N=2), Istiophoridae (N=9) e Scombridae 

(N=53) (Eschmeyer & Fong, 2017). Além de fatores intrínsecos a cada grupo, a baixa 

diversidade pode ser atribuída à alta taxa de dispersão dessas espécies ocasionada 

pelas suas características migratórias e pequeno efeito das barreiras biogeográficas 

(Nelson, 1994; Brum, 1996; Galetti et al., 2000; Molina & Galetti 2004a; Galetti et al., 

2006). Apesar disto, algumas espécies podem exibir estruturação populacional, o que 

desperta grande interesse sobre o real status taxonômico, principalmente para aquelas 

que apresentam ampla distribuição geográfica (Avise, 1998). 
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Em meio aos peixes pelágicos marinhos destacam-se alguns grupos que 

apresentam grande importância econômica, como por exemplo, a família Scombridae, 

cujas espécies são conhecidas popularmente como atuns, cavalas, serras e bonitos. 

Distribuídas por mares tropicais, subtropicais e temperados,habitam águas oceânicas e 

costeiras. No Oceano Atlântico são encontradas um total de 23 espécies, das quais a 

maioria é explorada pela pesca industrial (Collette & Nauen, 1983).  

A família a qual pertencem os atuns e similares, Scombridae, tem sofrido 

particularmente intensa depleção dos seus estoques naturais, principalmente devido a 

pesca altamente tecnológica e direcionada àquelas espécies de maior valor comercial 

(Fromentin & Ravier, 2005; Porch, 2005). As sete principais espécies de atuns 

exploradas representam 5% da produção mundial pesqueira das espécies marinhas, 

que constitui a principal fonte de recursos financeiros de alguns países, dentre os quais 

Maldivas, Equador e alguns países insulares do Pacífico (FAO, 2005).  

Outra destacada família de peixes pelágicos, Coryphaenidae, cujos 

representantes são conhecidos como dourados, tem sua diversidade resumida às 

espécies Coryphaena hippurus e C. equiselis. Estas espécies apresentam uma vasta 

distribuição geográfica sendo encontradas em todos os oceanos tropicais e 

subtropicais, muitas vezes em simpatria, constituem um recurso relevante para a 

pesca comercial, artesanal e esportiva de algumas regiões (Collette, 1986). 

Por consequência da intensa exploração dessas espécies, a conservação dos 

estoques pesqueiros torna-se indispensável, assim como o manejo sustentável e o 

aprimoramento de técnicas de aquacultura. Em razão disto se revela a necessidade de 

pesquisas que visem a obtenção de dados sobre seus aspectos ecológicos e dos 

padrões de conectividade genética de suas populações (Ferrara et al., 2010). 

 
 
1.4. Família Sphyraenidae 

 
Conhecidas por barracudas, os Sphyraenidae, estão distribuídas pelos oceanos 

Atlântico, Índico e Pacífico. As espécies desse grupo apresentam corpo alongado com 

maioria das escamas prateadas e mandíbulas com dentes proeminentes e fortes 

(Nelson et al., 2016). São peixes de hábito pelágicos de ocorrência ocasional em 

estuários e alimentam-se basicamente de outros peixes. Podem se agrupar com 

poucos indivíduos (Sphyraena barracuda) ou mesmo formar grandes cardumes como 
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Sphyraena picudilla e S. guachancho no Arquipélago de Fernando de Noronha e costa 

do Rio Grande do Norte (observação pessoal). Apresentam importância comercial 

principalmente para a pesca artesanal e esportiva (Rocha & Costa, 1999). 

No Oceano Atlântico Centro Ocidental são encontradas 5 espécies de 

Sphyraena, S. guachancho (Cuvier, 1829), S. picudilla (Poey, 1860), S. barracuda 

(Walbaum, 1792), S. tome (Fowler, 1903) e S. sphyraena (Linnaeus, 1758) (Rocha & 

Costa, 1999; Lessa & Nóbrega, 2000), das quais apenas S. guachancho, S. picudilla e S. 

barracuda estão presentes na costa do estado do Rio Grande do Norte (Garcia-Junior 

et al., 2015). 

Sphyraenidae tem origem no Paleoceno antigo, sendo que as espécies 

existentes atuais tiveram irradiação no Médio Eoceno (Santini et al., 2015). A família 

atualmente é constituída por 27 espécies, todas do gênero Sphyraena, tendo 6 

espécies descritas nos últimos 15 anos, o que indica que suas relações taxonômicas 

ainda necessitam ser melhor estudadas (Senou, 2001; Nelson et al., 2016). 

A família que já foi incluída na ordem Mugiliformes por Berg (1940) e Subordem 

Mugiloidei (Gosline, 1971) era classificada na ordem Perciformes na subfamilia 

Scombroidei com outras 5 famílias, entre elas Gempylidae, Trichiuridae, Scombridae, 

Xiphiidae e Istiophoridae através de características morfológicas (Johnson, 1986), no 

entanto a partir de estudos filogenéticos, as barracudas mostraram estreito 

parentesco com as famílias Xiphiidae e Istiophoridae onde foram agrupadas na ordem 

Istiophoriformes (Orrell et al., 2006; Near et al., 2012; Betancur et al., 2013a; Nelson et 

al., 2016). Dentre as 27 espécies apenas uma espécie, S. tome, apresenta uma 

descrição básica de conteúdo cromossômico na literatura (Pauls & Coutinho, 1990).  

 
 
1.5. Família Carangidae 

 
Constituída por 148 espécies em 30 gêneros (Eschmeyer & Fong, 2017), a 

família Carangidae atualmente se organiza com as famílias Nemastistiidae, 

Coryphaenidae, Rachycentridae, Echeneidae e Menidae e formam a Ordem 

Carangiformes (Gray et al., 2009; Betancur et al., 2013a).  

São internacionalmente conhecidos em termos populares, por Jacks, no Brasil 

as denominações mais populares são xaréus (Caranx), pampos (Trachynotus) e olhos-

de-boi (Seriola). Algumas espécies apresentam elevado valor, constituindo um valioso 
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recurso alimentar. Para todos os gêneros anteriormente citados, existem métodos de 

pesca direcionados na pescaria artesanal, bem como frotas comerciais especializadas 

direcionadas à pesca das espécies de Seriola (Rocha & Costa, 1999).  

O cultivo de espécies desse grupo também é outra forma de exploração desses 

peixes. A aquacultura marinha tem se desenvolvido com o cultivo de algumas das 

espécies, principalmente dos gêneros Seriola e Trachinotus principalmente pelas suas 

altas taxas de crescimento e aceitação de mercado (Jory et al., 1985; McMaster, 1988; 

Jerez-Herrera & Vassallo, 2016).  

Atualmente a produção mundial na aquacultura das espécies de Caranx e 

Seriola variou entre 23.321 e 36.820 toneladas ao ano, entre os anos de 2013 e 2015, 

movimentando em média cerca de 45 milhões de dólares americanos (FAO, 2017a). 

Algumas espécies apresentam produção regional, como o golden trevally, 

Gnathanodon speciosus, que teve produção em torno de 50 toneladas em 2013 na Ásia 

e o Pampo da Flórida, Trachinotus carolinus, com produção de 350 toneladas ao ano 

na América do Norte (FAO, 2017a). 

Das 148 espécies conhecidas existe descrição cromossômica para 36 espécies, 

no entanto na maioria das vezes disponibilizando apenas números diploides e fórmula 

cariotípica, sem o uso de bandamentos ou técnicas de mapeamentos moleculares 

(Arai, 2011). Foram relatadas dentro da família alguns casos de hibridação em espécies 

próximas como Seriola quinqueradiata x S. lalandi (Ohara et al., 2005), Caranx ignobilis 

x C. melampygus e C. melampygus x C. sexfasciatus (Murakami et al., 2007; Santos, et 

al., 2011) indicando proximidade filogenética e cariotípica entre elas. Estudos de 

aspectos cromossômicos nesta família são de grande importância para elucidar seus 

padrões evolutivos regentes, além de, viabilizar o uso de técnicas de manipulação 

cromossômica para o melhoramento de estoques produtivos (Molina & Jacobina, 

2013). 
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1.6. Família Coryphaenidae 

Conhecidos popularmente por dourados e globalmente por dolphinfish ou 

mahi-mahi, são representados pelas espécies Coryphaena hippurus e C. equiselis. São 

peixes migradores, de hábitos epipelágicos que habitam mar aberto podendo se 

aproximar da costa, apresentam ocorrência pan-oceânica, sendo mais comuns em 

águas de temperatura tropical, habitats com temperatura entre 19 e 20°C (Oxenford & 

Hunte, 1986; 1999). 

Predadores efetivos, os dourados, se alimentam de invertebrados e outros 

peixes do ambiente epipelágico (Oxenford & Hunte, 1999). Na costa do Rio Grande do 

Norte apresentam uma relação interespecífica de presa-predador com o peixe-voador 

(Hirundichthys affinis) com um padrão de migração associado a esta espécie (Oxenford 

& Hunte, 1999; Silva, 2010). São explorados como recurso pela pesca industrial e 

artesanal, mas também apresentam uma grande importância na pesca esportiva 

(Oxenford & Hunte, 1999). O dourado há algum tempo tem sido reconhecido como um 

peixe de alto valor comercial e com grande potencial para a aquacultura (Kraul, 1989; 

Benetti, 2001).  

Filogeneticamente são incluídos na ordem Carangiformes junto com as famílias 

Nemastistiidae, Carangidae, Rachycentridae, Echeneidae e Menidae (Gray et al., 2009; 

Betancur et al., 2013a, b). 

Coryphaena hippurus não apresenta padrões populacionais diferenciados 

quanto às características morfológicas, entretanto estruturações populacionais têm 

sido identificadas para o oceano Atlântico (Oxenford & Hunte 1986; Oxenford, 1999), 

Mediterrâneo (Maroso et al. 2016) e Pacífico (Díaz-Jaimes et al. 2006; Merten et al., 

2015). Apesar de não apresentar estado populacional global bem avaliado, entre as 

décadas de 1990 e 2000 houve um aumento na produção de pescado mundial dessas 

espécies em torno de 40.000 a 60.000 toneladas (Figura 2) (FAO, 2017b).  
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Figura 2. Produção pesqueira mundial de Coryphaena hippurus em tonelada (k = x1000 
toneladas) por ano (FAO, 2017b). 
 

Alguns estudos apontam declínio pontual de captura da espécie em regiões 

como caribe e costa nordestina brasileira (Oxenford & Hunte, 1986; Mahon & 

Oxenford, 1999; Nóbrega et al., 2015), no entanto a IUCN (Collette et al., 2011) 

menciona que os estoques se encontram estáveis, o que o classifica como “baixa 

preocupação” na lista de espécies ameaçadas de extinção. O rápido crescimento e a 

alta fecundidade conferem a C. hippurus resiliência à pesca, sugerindo assim que a 

pesca controlada desta espécie seja um recurso de grande valor a ser explorado como 

alternativa à exploração de espécies sobrepescadas (Marsh & Mazurek, 2007). 

Características como alta fecundidade, rápido crescimento, ciclo de vida em torno de 4 

anos, rápida maturação sexual (um ano) e elevado valor de mercado tornam C. 

hippurus viável ao cultivo. (Beardsley, 1967). 

 
 

1.7. Família Istiophoridae 

 
Popularmente conhecidos como marlins, as espécies dessa família são notáveis 

por apresentarem mandíbulas alongadas se assemelhando a um longo bico, o que dá 

ao grupo o nome popular “peixes de bico” (billfishes). Representam um grupo marinho 

de grande importância ecológica, são predadores de topo de cadeia altamente 

especializados ao ambiente pelágico, considerados os peixes mais velozes eutilizam 

suas longas mandíbulas para atordoar e mutilar suas presas (Domenici et al., 2014; 

Nelson et al., 2016).  

Peixes extremamente populares na pesca esportiva, algumas espécies podem 

alcançar 4 metros de comprimento, sendo explorados também pela pesca artesanal e 

comercial como fauna acompanhante na pesca de outras espécies (Graves et al., 2016; 
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Nelson et al., 2016; Orbesen et al., 2017). Em função da exploração, algumas espécies 

estão ameaçadas o que provocou a adoção de políticas de manejo para a conservação 

de seus estoques (Graves et al., 2016).  

Inicialmente agrupados à subfamília Scombroidei em função de características 

morfológicas (Johnson, 1986).Através de estudos filogenéticos moleculares foram 

incluídos na ordem Istiophoriformes junto à Xiphiidae e Sphyraenidae (Collette et al., 

2006; Near et al., 2012; Betancur et al., 2013a). As famílias Istiophoridae e Scombridae 

apresentam uma característica fisiológica compartilhada, a endotermia, surgida de 

forma independente em cada um destes grupos (Little et al., 2010). Apresenta 9 

espécies distribuídas em 5 gêneros (Eschmeyer & Fong, 2017), com nenhuma das 

espécies com qualquer informação citogenética conhecida (Arai, 2011).  

 

1.8. Família Megalopidae 

Megalopidae é composta por apenas duas espécies, Megalops atlanticus 

(Oceano Atlântico) e M. cyprinoides (Oceanos Pacífico e Índico), descendentes de uma 

linhagem primitiva de peixes Teleostei (Robins & Rays, 1986) classificados na ordem 

Elopiformes (Nelson et al., 2016).  

Conhecidos popularmente no Brasil como tarpões ou camurupins, são peixes 

marinhos, mas podem habitar estuários, rios e lagoas distribuídos por regiões tropicais 

costeiras. São espécies predadoras que se alimentam principalmente de peixes e 

invertebrados, podem ultrapassar 1,80 metros de comprimento cuja longevidade pode 

atingir os 55 anos de vida (Crabtree et al., 1995). De carne pouco apreciada, 

geralmente são explorados pela pesca artesanal de subsistência e raramente pela 

pesca comercial (Ault, 2010). No entanto, estão entre as espécies mais apreciadas para 

a prática da pesca recreativa ou esportiva. Estudos apontam que a pesca esportiva do 

tarpão no Golfo do México e sudeste dos Estados Unidos rende para a economia 6 

bilhões de dólares americanos e sustenta 100.000 empregos (Ault & Luo, 2013; Chao 

et al., 2015). 

Dados citogenéticos para essa família são baseados em metodologias 

citogenéticas convencionais. Para o tarpão do Atlântico (Megalops atlanticus) existe 

apenas a descrição cromossômica para o litoral dos EUA (Doucette, 1988), enquanto 

para M. cyprinoides existem duas descrições cariotípicas que revelam diferenças no 
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número diploide para duas regiões da Índia (Rishi & Haobam, 1984; Khuda-Bukhsh et 

al., 1995). 

 
 

1.9. Padrões cromossômicos 

Até o momento, pouco se conhece sobre os aspectos cromossômicos de muitas 

famílias de peixes pelágicos de grande porte. Os escassos dados que vêm 

recentemente sendo disponibilizados representam um importante contraponto 

teórico sobre a evolução cromossômica em Teleósteos. De fato, existem indícios de 

que o potencial dispersivo desses peixes seja inversamente relacionado à 

diversificação cariotípica (Molina & Galetti, 2004a; Sena & Molina, 2007), tornando as 

espécies migratórias destas famílias como modelos particularmente atrativos para 

testar a referida hipótese (Soares et al., 2013).  

Com vistas a contribuir para a conservação, aquacultura e manejo dos estoques 

naturais e cultiváveis, informações cromossômicas possibilitam estabelecer tendências 

evolutivas e relações filogenéticas, identificar fauna críptica e caracterizar divergências 

entre populações e espécies (Moreira-Filho & Bertollo, 1991; Artoni et al., 2000; 

Carvalho-Costa et al., 2008; Motta-Neto et al., 2011; Lima-Filho et al., 2016). As 

informações citogenéticas possuem também um cunho aplicado, sendo de 

fundamental importância para os fins de manipulação cromossômica (Molina & 

Jacobina, 2013). 

Um número ainda muito pequeno de espécies de peixes marinhos foi 

caracterizado cromossomicamente (Arai, 2011). Entre os grupos que habitam esses 

ambientes a diferença do número diploide varia de 2n=22, em alguns Nototheniidae, 

Perciformes (Ozouf-Costaz et al., 1997), a 2n=260 em Acipenseridae, Acipenseriformes 

(Fontana et al., 1997). Tem sido considerado que 2n=48 cromossomos acrocêntricos 

constitua um padrão basal para Teleostei (Ohno, 1974; Brum & Galetti, 1997), 

representando também a constituição mais frequente em peixes marinhos (Arai, 2011; 

Nirchio et al., 2014). 

A grande quantidade de barreiras geográficas e diferenças nos ambientes 

continentais propiciam condições para fixação de rearranjos cromossômicos, enquanto 

o ambiente marinho, que apresentam barreiras geográficas reduzidas ou ausentes e 
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pouca diversidade ambiental, favorecem o fluxo gênico e assim menor nível de fixação 

de rearranjos cromossômicos (Molina & Galetti 2004a; Galetti et al., 2006). No entanto 

características intrínsecas a cada família ou grupo de peixes como comportamento, 

capacidade natatória e período pelágico larval, podem contribuir ou dificultar o fluxo 

gênico entre determinadas regiões (Molina & Galetti, 2004b; Molina, 2007; Lima-Filho 

et al., 2012). 

Dados citogenéticos advindos da análise de espécies de Scombridae exibiram 

2n=48, com variações cromossômicas estruturais decorrentes de inversões 

pericêntricas. Estas características se mostram marcadores citotaxonômicos capazes 

de distinguir gênero Thunnus de outros gêneros da família (Soares et al., 2013).  

Os padrões citogenéticos presentes em C. equiselis e C. hippurus, indicam 

características cromossômicas pouco frequentes em Teleostei marinhos (Soares et al., 

2014). As fêmeas das duas espécies exibem número diploide 2n=48 com distintas 

fórmulas cariotípicas. Enquanto os espécimes machos de C. equiselis (machos de C. 

hippurus não foram analisados), apresentam 2n=47 cromossomos, sendo um deles, um 

grande metacêntrico, apenas encontrados nos machos, o que caracteriza a existência 

de sistema sexual múltiplo do tipo X1X1X2X2/X1X2Y (Soares et al., 2014). A análise 

cariotípica em machos de C. hippurus será de grande interesse para a compreensão da 

gênese do sistema, se foi originado em um ancestral comum e compartilhado entre as 

duas espécies ou se teve origens independentes. 

A partir das considerações apresentadas, dados que identifiquem padrões 

populacionais e taxonômicos em peixes pelágicos marinhos com o uso de análises 

citogenômicas e clássicas, poderão constituir valiosas ferramentas para a conservação 

e manejo de estoques naturais e aprimoramento de estoques cultiváveis. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral 

 O presente trabalho objetivou determinar os padrões cromossômicos de 

espécies de peixes pelágicos marinhos de grande porte, difícil acesso e grande valor 

econômico, por meio de análises citogenéticas clássicas e citomoleculares, provendo 

informações sobre suas relações taxonômicas e evolução cromossômica. Pretendeu 

ainda disponibilizar dados citogenéticos que possam ser aplicados no manejo e 

conservação de estoques naturais, e em avanços biotecnológicos voltados à 

aquacultura marinha.  

2.2. Objetivos específicos 

 Inferir sobre a evolução cromossômica na família Sphyraenidae através da 

análise citogenética de três espécies Atlânticas do gênero Sphryraena por meio 

de bandamento C, Ag-RONs, coloração com fluorocromos base-específicos 

MM/DAPI e hibridação in situ fluorescente (FISH) com sondas ribossomais e 

teloméricas. 

 Determinar os aspectos citogenéticos de espécies de alguns gêneros da família 

Carangidae do Atlântico (Elagatis) e Pacífico (Gnathanodon), com interesse 

para aquacultura, e de espécies já sob cultivo (Seriola e Trachinotus) através de 

técnicas citogenéticas convencionais e hibridação in situ fluorescente (FISH). 

  Analisar a ocorrência de sistema de cromossomos sexuais em Coryphaena 

hippurus (Coryphaenidae) através de análises convencionais e mapeamento 

dos genes ribossomais 18S e 5S, sequências repetitivas teloméricas e 

transposons Tol2 nos cromossomos. 

 Determinar os aspectos cromossômicos em duas espécies filogeneticamente 

distantes de peixes pelágicos, o camurupim, Megalops atlanticus, e o agulhão-

de-vela, Istiophorus albicans, peixes de intenso interesse na pesca esportiva, 

por meio de análises convencionais e mapeamento cromossômico dos genes 

ribossomais 18S e 5S.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material 

Para realização das análises citogenéticas foram realizadas coletas em 

diferentes pontos do litoral Nordeste do Brasil e ilhas oceânicas. Os exemplares de 

Sphyraenidae, Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) (Figura 3a) e Sphyraena picudilla 

Poey, 1860 (Figura 3c), foram coletados no Arquipélago de Fernando de Noronha 

(Figura 7), Sphyraena guachancho Cuvier, 1829 (Figura 3b), na costa do Rio Grande do 

Norte (05°53’S e 035°10’O) (Figura 7). Na família Carangidae, as espécies Elagatis 

bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825) (Figura 4a), Seriola rivoliana Valenciennes, 1833 

(Figura 4b), foram coletadas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Exemplares de 

Gnathanodon speciosus (Forsskål, 1775) (Figura 4c), foram obtidos através de 

importadores de peixes ornamentais e os exemplares de Trachinotus carolinus 

(Linnaeus, 1766) (Figura 4d) oriundos de estoques cultiváveis da RSMAS (Rosenstiel 

School of Marine and Atmosferic Science) da Universidade de Miami, Flórida - EUA. Os 

indivíduos de Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758, Coryphaenidae (Figura 5, ♂ a e ♀ 

b) foram obtidos no entorno do Arquipélago de São Pedro e São Paulo e na costa do 

Rio Grande do Norte (Figura 5). Espécimes de Istiophorus albicans (Lacépède, 1801) 

(Figura 6a), foram provenientes da costa Oriental do Rio Grande do Norte e Megalops 

atlanticus (Valenciennes, 1847) (Figura 6b) coletado em uma fazenda de camarão 

localizada no município de Arês, Rio Grande do Norte. Os números amostrais e 

localizações geográficas dos locais de coleta estão na Tabela 1. 

As espécies de Sphyraenidae foram identificadas de acordo com Russell (2002), 

as de Carangidae de acordo com Smith-Vaniz (2002), Coryphaenidae segundo Gibbs & 

Collette (1959), Istiophoridae, de acordo com Nakamura (1985) e Megalopidae, 

segundo Smith & Crabtree (2002). Todos os exemplares foram sexados por exame 

macroscópico das gônadas.  
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Figura 3. Exemplares de Sphyraena barracuda (a), Sphyraena guachancho (b) e 
Sphyraena picudilla (c) (Sphyraenidae, Istiophoriformes). Barra = 5cm. 
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Figura 4. Exemplares de Carangidae (Carangiformes): Elagatis bipinnulata (a), Seriola 
rivoliana (b), Gnathanodon speciosus (c) e Trachinotus carolinus (d). Barra = 5cm. 
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Figura 5. Exemplares de Coryphaena hippurus (Coryphaenidae, Carangiformes). Macho 
(a) e fêmea (b). Barra = 5cm. 
 

 
Figura 6. Exemplares de Istiophorus albicans (Istiophoridae) (Fonte: 
Ilmaredamare.com) (a) e Megalops atlanticus (Megalopidae) (b). Barra = 5cm.  
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Figura 7. Mapa com pontos de coletas: RN = Litoral do Rio Grande do Norte, FN = 
Arquipélago de Fernando de Noronha, ASPSP = Arquipélago de São Pdero e São Paulo, 
FL = Flórida. Ch = Coryphaena hippurus, Eb = Elagatis bipinnulata, Sr = Seriola rivoliana, 
Sp = Sphyraena picudilla, Sb = Sphyraena barracuda, Sg = Sphyraena guachancho, Ia = 
Istiophorus albicans, Ma = Megalops atlanticus e Tc = Trachinotus carolinus. 
 

Tabela 1. Espécies amostradas com respectivos números amostrais, locais de coletas e 
coordenadas geográficas.  

Espécie N Local Coordenadas 

Sphyraena barracuda 5 AFN  03°83'S 32°40'O 
Sphyraena picudilla 21 AFN  03°83'S 32°40'O 
Sphyraena guachancho 8 RN  05°53'S 035°10'O 
Elagatis bipinnulata 15 ASPSP  00°56'N 029°22'O 
Seriola rivoliana 4 ASPSP  00°56'N 029°22'O 
Gnathanodon speciosus 2 IO - 
Trachinotus carolinus 9 FL - 
 
Coryphaena hippurus 
 

11 ♀ 1 ♂ 
ASPSP

RN 
00°56'N 029°22'O 

04°83'S 036°03'O/05°43'S 34°57'O 

Istiophorus albicans 2 RN 05°43'S 34°57'O 
Megalops atlanticus 2 RN 06°20'S 35°15'O 

Locais: AFN = Arquipélago de Fernando de Noronha, RN = Rio Grande do Norte, ASPSP = 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo, IO = Importadores de peixes ornamentais e FL = Flórida 
- Rosential School of Marine and Atmosferic Science.  
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3.2. Métodos 

3.2.1. Preparações cromossômicas 

Para obtenção de cromossomos mitóticos foram utilizados dois protocolos, 

após a captura dos exemplares. Dependendo do tamanho e condições dos espécimes, 

fragmentos do tecido renal foram removidos e adicionados em meio de cultura RPMI 

1640, de acordo com a técnica de cultivo de curto termo in vitro (Gold et al., 1990). 

Sucintamente, os fragmentos renais foram dissociados em 9 ml de meio de cultura 

RPMI 1640 através de aspirações com seringas de vidro de 10 ml até se obter uma 

suspensão de células homogênea, adicionando-se 125 µl de colchicina 0,025% 

deixando agir por 30 minutos em temperatura ambiente. Após o processo anterior o 

material foi centrifugado por 10 minutos à 800 rpm. Após descarte do sobrenadante, 

foi adicionado 10 ml da solução hipotônica de KCl à 0,075 M, que após ser 

homogeneizada agiu por 30 minutos em temperatura ambiente. A suspensão celular 

foi pré-fixada com 0,5 ml de solução de metanol e ácido acético (3:1) recém-

preparado. Após homogeneização a suspensão foi centrifugada por 10 minutos. O 

processo de fixação do material foi repetido por 3 vezes, antes das suspensões 

celulares serem estocadas à -20oC em tubos Eppendorf de 2,5 ml. 

Uma segunda fonte de material mitótico foi simultaneamente obtida através do 

cultivo de linfócitos (Moorhead et al., 1960). Cerca de 2ml de sangue foram coletados 

por punção cardíaca, com uma seringa estéril heparinizada, 0,5 ml de sangue foram 

adicionadas a frascos estéreis de 5 ml de meio de cultura RPMI 1640 com soro fetal 

bovino e fitohemaglutinina. A cultura foi mantida à 27°C por 72 horas. Decorrido este 

tempo, foram adicionados 75 µl de colchicina 0,025%, deixando agir por 30 minutos 

com posterior centrifugação por 10 minutos à 800 rpm. Após o descarte do 

sobrenadante foi misturado a 8 ml de KCl a 0,075M agindo por 30 minutos em 

temperatura ambiente. Após este passo a prefixação do material, posterior fixação e 

armazenagem ocorreram como previamente descritas no primeiro método.  

As preparações de cromossomos mitóticos a partir de suspensões celulares 

foram realizadas nas instalações físicas do Laboratório de Genética de Recursos 

Marinhos (LGRM), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ou quando 

em condições de campo, nas dependências do Laboratório da Estação Científica do 
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Arquipélago de São Pedro e São Paulo ou próximo às áreas de captura. Todas as 

análises citogenéticas foram realizadas no LGRM - UFRN.  

 
 

3.2.2. Análises cromossômicas e montagem dos cariótipos 

As suspensões celulares foram gotejadas sobre uma lâmina recoberta por um 

filme de água destilada aquecido à 60°C e corada com solução de Giemsa à 5%, diluída 

em tampão fosfato pH 6,8. 

As análises foram realizadas em microscópio óptico de epifluorescência 

Olympus™ BX51 e fotografadas sob aumento de 1.000X através de sistema digital de 

captura Olympus DP73 utilizando o software de captura digital cellSens Standard 1.7 

Full (Olympus Optical Co. Ltd.). Cerca de trinta metáfases foram analisadas para cada 

espécime. As melhores metáfases foram selecionadas para montagem do cariótipo a 

partir da nomenclatura preconizada por Levan et al. (1964) com modificações, onde os 

cromossomos foram definidos, quanto à posição dos centrômeros, em metacêntricos 

(m), com a razão entre o braço maior e menor (RB) variando de 1,00 a 1,70; 

submetacêntricos (sm), RB=1,71–3,00; subtelocêntricos (st), RB=3,01–7,00; e 

acrocêntricos (a), RB>7,01. Os cariótipos e ideogramas foram preparados utilizando o 

software Adobe Photoshop CS6 Version: 13.1.2. 

 
 

3.2.3. Detecção de regiões organizadoras de nucléolos 

A detecção de regiões organizadoras de nucléolo foi obtida pela técnica de 

impregnação por prata, idealizada por Howell & Black (1980). Sobre uma lâmina 

previamente preparada com suspensão celular foram adicionadas 150 µl de solução 

gelatinosa (1g de gelatina incolor, dissolvida em 50 ml água e 0,5 ml ácido fórmico), e 

75 µl de solução de nitrato de prata (AgNO3) à 50%. A solução foi homogeneizada com 

a extremidade de uma lamínula e recoberta por ela sendo então incubada em estufa à 

60°C, até obtenção da cor amarelo escuro. Após a remoção da lamínula com jatos de 

água destilada, eventualmente, para destacar as marcações argênteas, as preparações 

podiam ser coradas por cerca de 20 segundos com o corante Giemsa à 5%.  
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3.2.4. Detecção de heterocromatina constitutiva  

 
A análise das regiões heterocromáticas foi realizada através do bandamento-C, 

segundo Sumner (1972). Foram utilizadas lâminas com material envelhecido em estufa 

a 37°C por no mínimo 72 horas, após esse período a lâmina foi imersa em HCl 0,2N por 

14 minutos em temperatura ambiente, sendo lavada com água destilada e seca. 

Posteriormente a lâmina foi mergulhada em uma solução a 5% de Ba(OH)2.8H2O à 42°C 

por cerca de 1 minuto e 45 segundos sendo rapidamente lavadas em HCl 0,2 N e 

posteriormente água destilada. Após secar ao ar, a lâmina foi então imersa em solução 

salina 2xSSC à 60°C em estufa por 40 minutos. Para as análises microscópicas de 

definição do valor diploide e estrutura dos cromossomos o material foi corado com 

Giemsa 5% por 8 minutos.  

 
 

3.2.5. Dupla coloração com fluorocromos base-específicos 

 
Fluorocromos base-específicos foram utilizados para detectar regiões ricas em 

pares de bases, como a Mitramicina (MM) para pares de bases GC e DAPI para regiões 

ricas em pares de bases AT, de acordo com Schweizer (1976). As lâminas com 

suspensão celular foram coradas com 30µl de CMA3 0,5 mg/ml cobertas com lamínulas 

e depositadas em câmara úmida, no escuro, sendo lavadas com água destilada após 30 

a 60 minutos, coradas com 30 µl de DAPI 1 µl/ml, cobertas por lamínulas e colocada 

em câmara úmida, no escuro, por 15 minutos. Posteriormente as lâminas foram 

lavadas com água destilada e montadas com tampão glicerol-Mcllvaine pH 7,0 (1:1) 

coberto com lamínula e selado com esmalte incolor. As lâminas foram então 

guardadas à 4oC em câmara escura e analisadas após 72 horas com fotomicroscópio de 

epifluorescência (Olympus™ BX51) com filtros apropriados, em aumento de 1.000X. As 

preparações foram capturadas pelo sistema digital Olympus DP73 com uso do 

software CellSens (Olympus Optical Co. Ltd.). 
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3.2.6. Hibridação in situ fluorescente – FISH 

 
3.2.6.1. Obtenção de sondas  

 
As sondas de DNAr 5S e DNAr 18S foram obtidas por reação em cadeia da 

polimerase (PCR), a partir do DNA nuclear de Rachycentron canadum (Carangiformes), 

usando os primers 5′-TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC-3′, B 5′-CAG GCT GGT ATG GCC 

GTA AGC-3′ (Pendás et al., 1994) e NS1 5′-GTA GTC ATA TGC TTG TCT C-3′/NS8 5′-TCC 

GCA GGT TCA CCT ACG GA-3′, respectivamente (White et al., 1990). Posteriormente a 

sonda DNAr 5S foi marcada por nick translation com biotina-14-dATP (Invitrogen) e 

detectada por streptavidina-FITC (Vector Laboratories) e a sonda 18S por digoxigenina-

11-dUTP (Roche) e detectada por anti-digoxigenina rodamina conjugada (Roche, 

Mannheim, Germany).  

As sondas de DNA transponível Tol2, com 200pb foram obtidas através de PCR 

a partir do DNA nuclear de Coryphaena hippurus. Foram utilizados os primers Tol2 4 F 

5’-ATA GCT GAA GCT GCT CTG ATC 3’ e Tol2 4 R 5’-CTC AAT ATG CTT TAG G-3’, de 

acordo com Kawakami & Shima (1999). A sonda foi marcada com digoxigenina-11-

dUTP por nick translation de acordo com as recomendações do fabricante (Roche, 

Mannheim, Alemanha) e detectada por anti-digoxigenina rodamina conjugada (Roche, 

Mannheim, Alemanha). 

 
 

3.2.6.2. Hibridização cromossômica 

 
FISH (Fluorescence in situ hybridization) foi realizada em metáfases mitóticas de 

acordo com Pinkel et al. (1986). Análises por dual-color FISH foram desenvolvidas 

usando sondas DNAr 18S e DNAr 5S. As lâminas, contendo as preparações 

cromossômicas foram lavadas com tampão PBS 1x por 5 min a temperatura ambiente 

e posteriormente desidratadas em série alcoólica s (70%/80%/100%). Em seguida 

foram tratadas com RNAse livre de DNAse (20mg/ml em 2×SSC) à 37°C por 1 hora, com 

pepsina (0,005 % em HCl 10mM) à 37°C por 10 minutos e fixados com formaldeído a 

1% por 10 minutos, em seguida desidratados em série alcoólica. Os cromossomos 

foram, então, desnaturados em 70% formamida/2×SSC à 72°C por 5 minutos. A 

solução de hibridização consistiu em 50% de formamida, 2×SSC, 10% de sulfato de 
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dextran e a sonda desnaturada (5 ng/µl). Após hibridação, overnight à 37°C, as lâminas 

foram lavadas em 15% formamida/0.2×SSC à 42°C por 20 minutos, 0,1×SSC à 60°C por 

15 minutos e Tween20 0,5%/4×SSC à temperatura ambiente. O sinal de hibridização da 

sonda foi detectado usando streptavidina-FITC (Vector Lab) para a sonda DNAr 5S e 

anti-digoxigenina rodamina conjugada (Roche), para a sonda DNAr 18S. Os 

cromossomos foram contracorados com Vectashield/DAPI (1,5 µg/ml). As análises da 

FISH e registro fotográfico foram realizados conforme descrito para fluorocromos. 

As sequências teloméricas (TTAGGG)n foram hibridizadas utilizando o kit 

Telomere PNA FISH/FITC kit (Dako Citomation) segundo as instruções do fabricante. 
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Abstract 

Sphyraena (barracudas) represents the only genus of the Sphyraenidae family and 

includes 27 species distributed into the tropical and subtropical oceanic regions. These 

pelagic predators can reach large sizes and, thus, attracting significant interest from 

commercial and sport fishing. Evolutionary data for this fish group, as well its 

chromosomal patterns are very incipient. In the present study the species S. 

guachancho, S. barracuda and S. picudilla were analyzed under conventional (Giemsa 

staining, C-banding and Ag-NOR) and molecular (CMA3 banding, and in situ 

hybridization with 18S rDNA, 5S rDNA and telomeric probes) cytogenetic methods. The 

karyotypic patterns contrast with the current phylogenetic relationships proposed for 

this group, showing themselves to be distinct among closely related species, and 

similar among less related ones. This indicates homoplasic characteristics, with similar 

karyotype patterns originating at least twice, independently. Although still 

cytogenetically poor investigated, our data were enough to put in evidence a variety of 

ancient conserved traits and evolutionary novelties for the Sphyraena genus. In this 

sense, it is fundamental that a larger number of Sphyraenidae species, as well as of 

other phylogenetically related families, be also investigated. This will solidify the 

knowledge of their karyotypic patterns, and the evolutionary path followed by the 

species of this particular fish family. 
 

Keywords: Fish cytogenetics; sinteny; rDNA; pericentric inversion; plesiomorphy. 

Running title: Chromosomal evolution in barracudas 
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INTRODUCTION 

The Sphyraenidae family contains a single genus, Sphyraena, whose 

representatives are popularly known as barracudas. This family consists of 27 species 

(Eschmeyer and Fong 2016), including a number of recently identified cryptic ones 

(Pastore, 2009; Abdussamad et al., 2015).  

Barracudas exhibit a wide range of sizes, with some species growing up to two 

meters long. Their bodies are elongated, with silver scales, and strong prominent teeth 

in the long mandible and roof of the mouth (Russell, 2002; Nelson et al., 2016). They 

represent one of the groups of marine apex predators with a high commercial and 

sport fishing interest (Dunaway, 2008). Their habitats range from the open sea to reefs 

and estuaries of tropical and subtropical regions (de Sylva, 1963), where they play an 

important ecological role (de Sylva, 1973). Their great migratory potential is 

corroborated by phylogeographic analyses, indicating a low or even the absence of any 

population structure across oceans, overcoming important biogeographic barriers 

(O’Toole et al., 2011; Daly Engel et al., 2012; Milana et al., 2014). 

The evolutionary history of this family indicates an ancient divergence between 

the living lineages. Although little is known about the various evolutionary aspects of 

Sphyraenidae, it is estimated that they have originated about 57 mya (Late Paleocene), 

with the most current lineages belonging to groups that emerged between 23.5–5.3 

mya (Miocene) (Santini et al., 2014).  

The taxonomic status of Sphyraenidae has drastically changed over time. 

Recent phylogenetic analyses based on mitochondrial and nuclear sequences suggest 

the close relationship among Sphyraenidae, Xiphiidae (swordfish) and Istiophoridae 

(billfish) families, the last two belonging to the order Istiophoriformes (Betancur et al., 

2013). Despite their economic importance (Rocha and Costa, 1999; Collette et al., 

2011), the evolutionary chromosomal patterns of representatives from these three 

families, remain unknown (Arai, 2011). Indeed, the little amount of cytogenetic 

information in pelagic marine species belonging to Sphyraenidae is possibly related to 

the logistic involved in studying them. To date, there is only one description of the 

diploid number (2n) and karyotype of a single species from this family, S. tome, which 

displays 2n=48a chromosomes (Pauls and Coutinho, 1990). Thus, more extensive and 
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detailed analyses will be particularly useful for investigating of karyotype evolution, 

phylogenetic inferences and prospection of chromosomal markers from population of 

intra- and interoceanic regions, as already identified in other families of large pelagic 

fishes (Soares et al., 2013).  

Among the barracudas´ species reported for the Western Atlantic, S. 

guachancho (guachanche barracuda), S. picudilla (southern sennet), and the 

circumtropical S. barracuda (great barracuda) are relatively common species (De Sylva, 

1963) deserving a particular biological attention. From the taxonomic viewpoint, the 

validity of S. picudilla has been questioned, since it has been suggested a synonymous 

status of the larvae with S. tome, and of the adults with S. borealis (Ditty et al., 2006). 

Similarly, the taxonomic status of S. tome is also inaccurate (Ditty et al., 2006). This 

species is similar to S. picudilla, differing by the anal fin count and the number of scales 

on the lateral line (Menezes and Figueiredo, 1985), but molecular marker data allowing 

phylogenetic comparisons with another species are still nonexistent.  

Thus, in order to contribute with the first cytogenetic survey for the 

Sphyraenidae family, with the prospection of cytotaxonomic markers and the 

characterization of its chromosomal evolution we analyzed the species S. guachancho, 

S. barracuda and S. picudilla, all from the Atlantic ocean The analyses included 

conventional and molecular cytogenetic methods (Giemsa staining, C-banding and Ag-

NORs detection, base-specific fluorochrome staining and fluorescence in situ 

hybridization with 18S rDNA, 5S rDNA and telomeric probes). 

 

MATERIAL AND METHODS 

Specimens and mitotic chromosomes obtainment  

Cytogenetic analyses were performed in the species S. barracuda (Edwards, 

1771) (Great barracuda; n=5; 2 females and 3 males) and S. picudilla Poey, 1860 

(Southern sennet, n=21; 10 females e 11 males), from the Fernando de Noronha 

archipelago (3°83’47’.90”S/32°40”31.46”W), and S. guachancho Cuvier, 1829 

(Guachanche barracuda, n=8; 4 females e 4 males), from the coast of Rio Grande do 

Norte (5°88’37.29”S/35°16’65.03”W), in Northeastern Brazil. The collection and 

handling of specimens followed protocols approved by the Ethics Committee on the 

Use of Animals of the Federal University of Rio Grande do Norte (Process 044/2015). 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fernando_de_Noronha&params=3_51_13.71_S_32_25_25.63_W_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fernando_de_Noronha&params=3_51_13.71_S_32_25_25.63_W_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fernando_de_Noronha&params=3_51_13.71_S_32_25_25.63_W_
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Fernando_de_Noronha&params=3_51_13.71_S_32_25_25.63_W_
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Mitotic chromosomes were obtained from a short-term culture of cell 

suspension of kidney tissue fragments (Gold et al., 1990) or a culture of lymphocytes in 

PbMAX culture medium (Gibco) at 28°C for 72 hours (adapted from Moorhead et al., 

1960). The cell suspensions were dropped onto slides and stained with 5% Giemsa 

diluted in phosphate buffer, pH 6.8.  

 

CMA3, Ag-NOR and C-banding procedures 

The nucleolar organizer regions and the C-positive heterochromatic patterns 

were analyzed according to the methodologies proposed by Howell and Black (1980) 

and Sumner (1972), respectively. Moreover, the chromosomes were stained with base-

specific fluorochromes chromomycin A3 and 4′-6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) 

(Schweizer, 1980). 

Fluorescence in situ hybridizations (FISH) with 5S rDNA and 18S rDNA probes 

were conducted according to Pinkel et al. (1986). The 5S rDNA and 18S rDNA probes 

were obtained by polymerase chain reaction (PCR) from the nuclear DNA of 

Rachycentron canadum (Perciformes), using primers A 5′-TAC GCC CGA TCT CGT CCG 

ATC-3′, B 5′-CAG GCT GGT ATG GCC GTA AGC-3′ (Pendás et al., 1994) and NS1 5′-GTA 

GTC ATA TGC TTG TCT C-3′/NS8 5′-TCC GCA GGT TCA CCT ACG GA-3′ (White et al., 

1990). After amplification, the 5S rDNA and 18S rDNA probes were labeled by nick 

translation with biotin-14-dATP (Invitrogen) and digoxigenin-11-dUTP and detected 

with streptavidin-FITC (Vector Laboratories) and anti-digoxigenin-rhodamine (Roche, 

Mannheim, Germany), respectively, according to manufacturers’ recommendations. 

The telomeric sequences (TTAGGG)n were mapped by FISH with the Telomere PNA 

FISH/FITC kit (Dako Citomation).  

 

Image processing and data analysis 

All analyses were carried out under an Olympus™ BX50 epifluorescence 

microscope and photographed at 1000X magnification using the Olympus DP73 digital 

capture system and cellSens software (Olympus Optical Co. Ltd.). Around thirty 

metaphases were analyzed for each specimen to define the diploid number, number of 

chromosome arms (fundamental number, FN) and prepare representative karyotype 

for the species. Chromosome types were classified by their arm ratio, as metacentric 
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(m), submetacentric (sm), subtelocentric (st) and acrocentric (a) (Levan et al., 1964). 

Chromosomal data were analyzed in a phylogenetic context, based on recent 

molecular phylogeny proposed for Sphyraenidae species (Santini et al., 2014). 

Although the phylogenetic relationships available do not include S. tome, the only 

other species with a karyotypic description, for comparison purposes it was tentatively 

positioned close to S. picudilla (Figure 9), given that some of its morphological 

characters, such as the presence of a pectoral fin that extends past the origin of the 

pelvic fin, are shared with the latter species (Cervigón et al., 1992; Matsuura and 

Suzuki, 1997; Smith-Vaniz et al., 1999; Lessa and Nóbrega, 2000). 

 

RESULTS  

All the species have 2n=48 chromosomes, with variations in the karyotype 

formula. The karyotypes of Sphyraena picudilla and S. barracuda are composed of 

4sm+4st+40a (NF=56), while in S. guachancho all the chromosomes are acrocentric 

(NF=48) (Figure 8). The bi-armed chromosome pairs present in S. picudilla and S. 

barracuda have very similar size and morphology (Figure 8). Heteromorphic sex 

chromosomes or B chromosomes were not found in the analyzed species. 

The Ag-NOR (CMA3
+/DAPI-) sites are unique and located on a small acrocentric 

pair in all species, identified as pair 22 in the karyotypes. However, in S. barracuda and 

S. guachancho they are located in a pericentromeric region on the long arms, while in 

S. picudilla these sites occupy the short arms of this pair (Figure 8a). Small C-positive 

heterochromatic bands are located in the centromeric and pericentromeric regions of 

chromosomes being a significant amount coincident with the ribosomal sites (Figure 

8b). The 18S and 5S rDNA sites are syntenic and co-localized with the Ag-NOR regions 

in all the species (Figure 8c). FISH with the telomeric probe shows hybridization signals 

on each telomere of all chromosomes and interstitial telomeric sites (ITS) were not 

detected (Figure 9). 
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Figure 8. Karyotypes of the species Sphyraena picudilla, Sphyraena barracuda and 
Sphyraena guachancho. Staining with Giemsa (Ag-NOR and CMA3

+/DAPI- sites are 
highlighted) (a); C-banding (b); double-FISH with 18S rDNA (red) and 5S rDNA (green) 
probes (c); and distribution of the (TTAGGG)n telomeric sequences (d). Scale bar = 5 
μm. 
 

DISCUSSION 

Sphyraena species share karyotypes with 2n=48 and a large number of 

acrocentric chromosomes. These characteristics are considered basal for 

Clupeocephala (Brum and Galetti, 1997) and are widely distributed in a number of 

marine groups (Galetti et al., 2000, 2006), including those with significant migratory 

capacity (Accioly et al., 2012; Soares et al., 2013). Therefore, these karyotype 

constitution is an ancient characteristic and indicates a conservative symplesiomorphic 

condition for the family. 
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The low diversity in the 2n and karyotype macrostructure found in some marine 

fish goups has been correlated, among others factors, with the maintenance of 

interpopulation gene flow (Molina, 2007). Indeed, some conditions found in the 

marine environment, such as few biogeographic barriers, high dispersive potential of 

the species (both as pelagic larvae or migratory adults), large populations and low 

ecological requirements, are potential factors for the maintenance of a stable 

karyotype macrostructure in several fish families (Molina and Galetti, 2004; Sena and 

Molina, 2007; Soares et al., 2013).  

Some barracuda species are able to migrate across vast ocean areas and to 

maintain high levels of gene flow. In fact, a global phylogeographic survey in S. 

barracuda indicated a high gene flow over long distances in the Indo-Pacific, with 

genetic divergences in the Western and Eastern Atlantic populations (Daly Engel et al., 

2012). Thus, the migratory behavior, besides the extensive period of evolutionary 

divergence among Sphyraenidae clades and the different historical contexts (multiple 

transitions between reef and non-reef habitats) that these lineages were submitted 

(Santini et al., 2014), seem to have mediated their chromosomal evolution. In fact, in 

addition to the shared features (2n, C-positive heterochromatin distribution, syntenic 

organization of 18S and 5S rDNA clusters and the large number of acrocentric 

elements), some few chromosome pairs exhibit divergences derived from pericentric 

inversions. Indeed, differences in the number of chromosome arms between S. 

guachancho (NF=48) and S. barracuda (NF=56), species belonging to the same clade, 

and 18S/5S rDNA arrays clustered in different regions of probable homeologous pairs, 

support that pericentric inversions have had a role in the chromosomal diversification 

of this fish group.  

Recent phylogenetic analyses among Sphyraena species included S. barracuda 

and S. guachancho in the “Sphyraena barracuda” clade (Figure 9). The divergence 

between these species dates from more than 10 mya (Myocene). On the other hand, 

the “Sphyraena sphyraena” clade, which includes S. picudilla, has an ancient 

divergence in comparison with the “Sphyraena barracuda” clade, dating from 45 mya 

(Santini et al., 2014). Based in these data, the karyotypic patterns of the Sphyraena 

species here analyzed have shown to be discrepant with their phylogenetic 

relationships (Figure 9). In fact, while S. barracuda and S. picudilla share similar 
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karyotypes (2n=4sm+4st+40a), S. barracuda and S. guachancho exhibit divergent 

karyotypes (2n=4sm+4st+40a and 2n=48a, respectively). The only other Sphyraenidae 

species with some karyotype information is S. tome, displaying 2n=48a chromosomes 

(Pauls and Coutinho, 1990). The phylogenetic relationships of this species remain 

unknown, although it shares a greater morphological similarity with S. picudilla than 

with S. barracuda and S. guachancho (Matsuura and Suzuki, 1997). This way, if S. 

picudilla and S. tome are indeed more closely related, their karyotypes are less 

concordant each other than with species from the other clade (Figure 9). If so, these 

discrepancies suggest a homoplasic condition in the karyotypic evolution of 

Sphyraenidae, where same chromosomal patterns were achieved through 

phylogenetically independent events.  

 

 

Figure 9. Phylogenetic perspective from karyotype patterns and 18S/5S rDNA 
arrangements in species of Sphyraena (adapted from Milana et al., 2014 and Santini et 
al., 2014).  

 

In addition, the scarce set of cytogenetic data available for this family do not 

allow to security infer its basal karyotype. The presence of karyotypes with 2n=48 

acrocentric chromosomes, considered basal for Clupeocephala (Brum and Galetti, 
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1997), could represent an ancient conserved condition for S. guachancho and S. tome. 

On the other hand, the similarity among the bi-armed chromosomes (two sm and two 

st pairs) of S. barracuda and S. picudilla, with remote divergence, unlikely occurred by 

chance. In this sense, it is fundamental that efforts be made to increase the 

cytogenetic information in a number of Sphyraenidae species, making possible to 

identify the direction of the chromosomal evolution in this family.  

The syntenic 18S/5S rDNA array in the chromosomes of Sphyraena deserves a 

particular consideration. In S. barracuda and S. guachancho, this gene arrangement 

occupies the interstitial position of the small acrocentric pair 22, suggesting this 

preservation during the divergence time of these species. However, in S. picudilla 

(sphyraena clade), with the same chromosome formula of S. barracuda, the 18S/5S 

rDNA array occurs in the terminal position of the same chromosome pair. This 

divergent location of the rDNA sites between species from different clades, but with 

similar “basal-like” karyotypes (2n=48a), strongly suggests that pericentric inversions 

had occurred involving this chromosome region. Indeed, rDNA regions appear to 

behave as hotspots for chromosomal rearrangements in fishes. These complex regions, 

particularly rich in different repetitive sequences (Costa et al., 2015), have been 

associated with some chromosomal rearrangements, especially with centric fusion 

events (Molina and Galetti, 2002; Getlekha et al., 2016).  

(TTAGGG)n sites are exclusively restricted to the terminal positions of the 

chromosomes in the three Sphyraena species, thus not highlighting chromosomal 

rearrangements. In fact, the occurrence of ITS sites seems particularly prevalent in 

numerical- structural rearrangements, such as tandem and centric fusions (Getlekha et 

al., 2016), but rare in pericentric inversion events. However, the absence of ITS could 

also be related to the loss of these sequences during the chromosomal 

rearrangements, the small size of the sequences, or even to its mischaracterization due 

to accumulated changes in this region (Meyne et al., 1990; Mandrioli et al., 1999; 

Molina and Galetti, 2002).  

The non-syntenic organization of 45S and 5S ribosomal genes might represent a 

functional adaptive advantage for them (Martins and Galetti, 2001). The syntenic 

condition of these genes are less frequent and mainly originated by stochastic 

evolutionary events limited to one or a few species (Calado et al., 2014), although 
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some fish groups have 18S/5S rDNA syntenic arrangements that are phylogenetically 

shared (Voltolin et al., 2013; Amorim et al., 2016). However, in S. picudilla, S. 

barracuda and S. guachancho, which belong to clades with distant diversification (45 

mya), the co-located organization of ribosomal genes indicates a symplesiomorphic 

condition, which appears to be structurally stable and functionally adaptive for this 

multigene family. 

 

Final remarks 

Migratory groups and the absence of specific ecological requirements may 

contribute to the maintenance of gene flow and consequently lower levels of 

karyotypic diversification in pelagic marine fishes (Molina, 2007). Large pelagic fishes, 

such as species of Sphyraena, are important models in the investigation of 

chromosome evolution in migratory marine species. The cytogenetic patterns of 

Sphyraena species are similar to those of other large pelagic migrators, such as some 

representatives of Scombroidei (Ida et al., 1978, 1993; Uribe-Alcócer et al., 1996; 

Soares et al., 2013), exhibiting various basal characteristics. By contrast, population 

groups dependent on particular ecological regions and low vagility may be more 

susceptible to population stratification and fixation of particular karyotypic patterns 

(Molina and Galetti, 2004; Molina, 2007). With a complex evolutionary scenario, 

barracudas had their diversification period in the Oligocene, and since then, have 

undergone several ecological changes, with alternated preferences for reef and non-

reef environments (Santini et al., 2014). Curiously, both S. guachancho and S. tome, 

occupying pelagic-neritic habitats (Figueiredo et al., 2002; Santini et al., 2014), and S. 

picudilla and S. barracuda, which occupy reef habitats, exhibit similar karyotypes. The 

cytogenetic data on Sphyraenidae also show the role of pericentric inversions in 

producing some karyotypic diversification, besides highlighting an uncommon 18S/5S 

rDNA arrangement that is phylogenetically distributed, evolutionarily stable and 

completely functional. However, in view of the limited chromosomal data available for 

this family, it is essential to obtain additional cytogenetic information for other 

Sphyraenidae and related species, making possible to infer about the path of the 

chromosomal evolution in this peculiar and highly unknown marine group. 
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Capítulo 2 

 

Padrões carioevolutivos em quatro espécies pelágicas de Carangidae 

(Carangiformes): o papel do fluxo gênico 

 

 

Resumo 

Carangidae constitui uma família de peixes marinhos pelágicos predadores que 

habitam regiões de recifes ou áreas oceânicas de mar aberto. Estão distribuídos nos 

Oceanos: Índico, Pacífico e Atlântico. Suas espécies representam um importante item 

da piscicultura marinha, da pesca comercial e de subsistência. Os hábitos pelágicos 

longe da costa e o grande porte de algumas espécies podem contribuir para os seus 

padrões cromossômicos. Vários gêneros desta família ainda têm seus aspectos 

citogenéticos desconhecidos. Aqui são apresentadas as primeiras informações 

cromossômicas de espécies com distribuição circuntropicais pertencentes à tribo 

Naucratini, Elagatis bipinnulata (peixe-rei; rainbow runner) e Seriola rivoliana 

(arabaiana; greater amberjack), um Carangini do Indo-Pacífico, Gnathanodon speciosus 

(peixe piloto; golden trevally) e um Trachinotini do Atlântico Ocidental, Trachinotus 

carolinus (Pampo; Florida pompano). As análises abrangeram aspectos dos sítios Ag-

RONs, padrões de bandamento-C, coloração com os fluorocromos MM/DAPI e 

organização dos sítios de DNA ribossomal 18S e 5S, obtidos através da hibridização in 

situ fluorescente (FISH). Todas as espécies apresentaram 2n=48, com variações no 

número de braços cromossômicos (NF). Enquanto E. bipinnulata e G. speciosus 

apresentam NF=50, S. rivoliana, exibe NF=52 e T. carolinus NF=56. Os sítios DNAr 

18S/Ag-RONs/MM+ são únicos e presentes preferencialmente nos braços curtos de 

pares cromossômicos submetacêntricos ou subtelocêntricos, exceto em T. carolinus 

onde estes sítios estavam localizados nos braços curtos de um par acrocêntrico. Os 

sítios DNAr 5S localizam-se na região intersticial de um par cromossômico acrocêntrico 

de tamanho médio em E. bipinnulata e S. rivoliana, enquanto que em G. speciosus e T. 

carolinus, está situado respectivamente nas regiões pericentroméricas do menor par e 

de um par médio, ambos acrocêntricos. As estruturas cariotípicas exibindo em grande 

parte características basais, reforçam a ideia de que a capacidade migratória e pelágica 

de algumas espécies possa restringir níveis elevados de alterações cromossômicas no 

grupo. 

 

Palavras chave: Citogenética de peixes, peixes pelágicos, aquacultura, evolução. 

 

Título abreviado: Carioevolução de Carangídeos pelágicos 
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Introdução 

 

Carangidae (Carangiformes) é dividida em 30 gêneros e 148 espécies (Nelson et 

al., 2016; Eschmeyer & Fong, 2017), com hábitos recifais, pelágicos e eventualmente 

estuarinos. Muitos de seus representantes são peixes de grande importância 

econômica para a pesca artesanal e esportiva (Katsuragawa & Matsuura, 1992) e 

piscicultura, devido ao acelerado crescimento em cativeiro e alto valor de mercado 

(Laydley & Shields, 2004; Roo et al., 2010; Fernández et al., 2015).  

Peixes pelágicos que têm grande importância para a pesca e aquicultura. Entre 

estes, Elagatis bipinnulata tem significativa contribuição na pesca, com uma produção 

mundial de 23.000 toneladas no ano de 2015 (FAO, 2017a). Outras espécies como 

Seriola rivoliana, Trachinotus carolinus e Gnathanodon speciosus têm relativa 

importância para a aquacultura, onde as duas primeiras tem larga produção em 

fazendas nas Américas, com produção de cerca de 350 e 400 toneladas ao ano (Sims, 

2013; FAO, 2017b), da mesma forma G. speciosus além de destaque como peixe 

ornamental, também é produzido extensivamente para alimentação na Ásia, onde sua 

reprodução chegou a 10.000 peixes por dia, com produção de 48 toneladas ao ano 

(Chou, 1994; Mackay & Chua, 2001; FAO, 2017b). Sozinhas, essas três espécies são 

responsáveis por movimentar, apenas na aquacultura, cerca de 4 milhões de dólares 

ao ano (FAO, 2017b).  

A irradiação da família Carangidae ocorreu durante o Cretáceo com várias das 

linhagens atuais já presentes antes da extinção do Cretáceo-Paleogeno (Santini & 

Carnevale, 2015; Nelson et al., 2016). Taxomicamente tem sido dividida em quatro 

tribos (Smith-Vaniz et al., 1999) ou subfamílias (Nelson et al., 2016), sendo elas 

Scomberoidini, Trachinotini, Naucratini e Carangini, das quais as últimas três são 

consideradas monofiléticas (Reed et al., 2002).  

Entre os Carangidae, a tribo Naucratini é particularmente pouco diversa, com 

apenas treze espécies distribuídas nos gêneros Campogramma, Elagatis, Naucrates, 

Seriolina e Seriola (Nelson et al., 2016). Dados citogenéticos para alguns destes 

gêneros são ausentes ou restritos (Arai, 2011), o que dificulta análises cromossômicas 

comparativas mais detalhadas com outros grupos, com a qual possui maior grau de 

proximidade filogenética (Reed et al., 2002). Enquanto para outras tribos como 

Carangini e Trachinotini a literatura apresenta dados precisos e aprofundados da 
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citogenética clássica  e por mapeamento de sequências repetitivas (Arai, 2011; Accioly 

et al., 2012; Jacobina et al., 2012; 2013; 2014). 

A identificação da fauna a partir de técnicas citogenéticas e moleculares é 

importante na caracterização de aspectos taxonômicos da biodiversidade e 

delimitação de estoques, o que as tornam ferramentas úteis no manejo da pesca 

(Cioffi et al., 2012). Adicionalmente, aspectos cromossômicos têm auxiliado em 

questões associadas à sistemática e identificação de espécies crípticas (Moreira-Filho 

& Bertollo, 1991; Brum & Galetti, 1997; Artoni et al., 2015). Do ponto de vista aplicado, 

dados citogenéticos contribuem com os avanços biotecnológicos voltados para o 

aumento da produtividade de estoques de cultivo (Molina & Jacobina, 2013).  

Espécies marinhas com amplo espectro de distribuição geográfica, como 

algumas espécies da família Carangidae, sobretudo Naucratini, são modelos 

importantes para análises de evolução cromossômica (Molina & Galetti, 2004; Soares 

et al., 2014). Assim, aqui são apresentados pela primeira vez dados citogenéticos e 

discutidos os padrões da evolução cromossômica de Elagatis bipinnulata (peixe-rei; 

Rainbow runner), Seriola rivoliana (Arabaiana; Greater amberjack) e G. speciosus, e 

dados cromossômicos de um estoque de T. carolinus produzido por aquacultura na 

Flórida – EUA, espécies de Carangidae com elevada vagilidade e distribuição além de 

importante recurso na pesca e aquacultura. 

 
 
Material e métodos 

 
Para as análises citogenéticas as espécies Elagatis bipinnulata (Quoy & 

Gaimard, 1825) (n=15) (Figura 4a) e Seriola rivoliana (Valenciennes, 1883) (n=4) (Figura 

4b), foram coletadas no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (00o56’N, 029o22’O), 

localizado aproximadamente 1.100km da costa brasileira (Figura 7). Enquanto 

exemplares de Gnathanodon speciosus (Forsskål, 1775) (Figura 4c) (n=2), foram 

obtidos através de importadores de peixes ornamentais (24°85’N, 80°60’O) e 

Trachinotus carolinus (Linnaeus, 1766) (n=9) (Figura 4d) foram oriundos de estoques 

cultiváveis da RSMAS (Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science) na Flórida 

– EUA. Cromossomos mitóticos para G. speciosus e T. carolinus foram obtidos a partir 

de estimulação mitótica in vivo, de acordo com Molina et al. (2010). Para espécimes de 
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E. bipinnulata os cromossomos foram obtidos a partir de cultura de curta duração 

(Gold et al., 1990), utilizando suspensões de fragmentos da porção anterior do rim, 

enquanto nos exemplares de S. rivoliana, além da cultura de curta duração, como 

descrita anteriormente, foram realizados cultivos de sangue periférico em meio de 

cultura RPMI 1640 (Cultilab, São Paulo, Brasil), à 27°C por 72 horas (Moorhead et al., 

1960).  

As análises das regiões organizadoras de nucléolos (RONs) e bandamento C 

foram obtidas, respectivamente, através das metodologias de Howell & Black (1980) e 

Sumner (1972). Adicionalmente os cromossomos mitóticos foram corados com os 

fluorocromos base-específicos Mitramicina (MM) e DAPI (Schweizer 1976). 

Os sítios ribossomais 5S e 18S e foram mapeados através de hibridização in situ 

(FISH) (Pinkel et al., 1986). As sondas para DNAr 5S e DNAr 18S foram obtidas por PCR 

(reação em cadeia da polimerase) a partir de DNA molde de Rachycentron canadum 

(Rachycentridae), utilizando os primers A 5′-TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC-3′ e B 5′-

CAG GCT GGT ATG GCC GTA AGC-3′ (Pendás et al., 1994) e NS1 5′-GTA GTC ATA TGC 

TTG TCT C-3′ e NS8 5′-TCC GCA GGT TCA CCT ACG GA-3′ (White et al., 1990), 

respectivamente. As sondas foram marcadas através de nick translation com biotina-

14-dATP (Invitrogen), para DNAr 5S e digoxigenina-11-dUTP, para DNAr 18S. Os sinais 

de hibridização das sondas foram detectados usando anti-digoxigenina-rodamina 

(Roche, Mannheim, Alemanha) e estreptavidina-FITC (Vector), respectivamente, para 

as sondas DNAr 18S e DNAr 5S, de acordo com as especificações do fabricante. Os 

cromossomos foram contracorados com Vectashield/DAPI (1,5 µg/ml) (Vector). 

Suspensões celulares foram gotejadas sobre lâminas recobertas com um filme 

de água aquecida a 60oC. Cerca de 30 metáfases foram analisadas para cada indivíduo. 

As figuras metafásicas foram fotografadas em microscópio de epifluorescência 

Olympus™ BX51 e capturadas através de uma câmera Olympus DP73, usando o 

software cellSens (Olympus Optical Co. Ltd.). Os cromossomos foram classificados em 

metacêntricos (m), submetacêntricos (sm), subtelocênticos (st) e acrocêntricos (a), de 

acordo com as razões entre os braços cromossômicos (Levan et al., 1964). 

Cromossomos metacêntricos (m), submetacêntricos (sm) e subtelocêntricos foram 

considerados com dois braços e os cromossomos acrocêntricos (a), com um único 

braço. 
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Resultados 

 

Todas as espécies analisadas possuem 2n=48 cromossomos, embora exibam 

fórmulas cariotípicas distintas. Assim, E. bipinnulata e G. speciosus apresentaram 

cariótipos com 2st+46a (NF=50) (Figura 10a e 11a), enquanto S. rivoliana possui 

2sm+2st+44a (NF=52) (Figura Figura 10b) e T. carolinus apresenta uma fórmula 

cariotípica composta por 4m+4sm+40a (NF=56) (Figura 11b). 

Regiões organizadoras de nucléolos (Ag-RONs), que foram coincidentes com 

sinais MM+/DAPI-, localizando-se na região terminal do braço curto do maior par 

bibraquial em todas as espécies, com exceção de T. carolinus (acrocêntrico). Em E. 

bipinnulata e G. speciosus localizam-se no par 1 (Figura 10a, 11b), nos cariótipos de S. 

rivoliana e T. carolinus, se localizam, respectivamente, nos pares 2 e 5 (Figura 10b, 

11b, em destaque) 

Nestas espécies de Carangidae a heterocromatina está preferencialmente 

localizada nas regiões pericentroméricas, e em regiões terminais de alguns poucos 

pares cromossômicos em todas as espécies (Figura 10c, d e 11c, d). Blocos 

heterocromáticos conspícuos estão co-localizados com as regiões organizadoras de 

nucléolos (Figura 10c, d e 11c, d).  

O mapeamento dos sítios DNAr 18S confirmou sua co-localização com os sítios 

Ag-RONs e regiões GC+/AT-, ocupando regiões não sintênicas aos sítios DNAr 5S em 

todas as espécies analisadas (Figura 10e, f e 11e, f). Os sítios DNAr 5S, em E. 

bipinnulata e S. rivoliana, localizam-se em regiões intersticiais dos braços longos dos 

pares 3 e 6, respectivamente (Figura 10e, f). Em G. speciosus estão localizados na 

região pericentromérica do menor par cromossômico (par 24) (Figura 11e) e em T. 

carolinus estão posicionados nos braços curtos do par 9 (Figura 11f). 
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Figura 10. Cariótipos com coloração Giemsa (sítios Ag-RONs e MM+/DAPI- nas caixas) 
das espécies Elagatis bipinnulata (a, c, e) e Seriola rivoliana (b, d, f). Bandamento C (c, 
d) e double-FISH com sondas DNAr 18S (vermelho) e DNAr 5S (verde) (e, f). Barra de 
escala = 5 μm. 
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Figura 11. Cariótipos com coloração Giemsa (sítios Ag-RONs e MM+/DAPI- nas caixas) 
das espécies Gnathanodon speciosus (a, c, e) e Trachinotus carolinus (b, d, f). 
Bandamento C (c, d) e double-FISH com sondas DNAr 18S (vermelho) e DNAr 5S 
(verde) (e, f). Barra de escala = 5 μm. 
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Tabela 2. Dados citogenéticos de espécies da família Carangidae. 

Espécies 2n Fórmula 
cromossômica 

NF Referências 

Naucratini     

Elagatis bipinnulata 48 2st+46a 50 Presente estudo 

Seriolina nigrofasciata 48 48a 48 Tripathy & Das, 1988 

Seriola rivoliana 48 2sm+2st+44a 52 Presente estudo 

Seriola dumerili 48/47 2sm+46a/1m+2sm+44a 50 Vitturi et al., 1986 

Seriola dumerili 48 2sm+2st+44a 52 Sola et al., 1997 

Seriola quinqueradiata 48 2sm+2st+44a 52 Ida et al., 1978 

Seriola lalandi 48 2m+2sm+6st+38a 58 Chai et al., 2009 

Carangini     

Alectis ciliaris 48 48a 48 Murofushi & Yosida, 1979 

Alepes djedaba 56 56a 56 Choudhury et al., 1993 

A. melanoptera 48 2sm+46a 50 Choudhury et al., 1993 

Atropus atropus 48 48a 48 Das et al., 1980 

Atule mate 50 14sm+36a  64 Lee & Loh, 1975 

Carangoides armatus 48 2st+46a 50 Das et al., 1980 

C. equula 48 2st+46a 50 Murofushi & Yosida, 1979  

C. bartholomaei 48 6sm+42a 54 Jacobina et al., 2014a 

Caranx praeustus 48 10m/sm+28a 58 Das et al., 1980 

C. latus 48 2sm+46a 50 Jacobina et al., 2014a 

C. lugubris 48 2sm+46a  50 Jacobina et al., 2014a, 2014b 

C. sansun 48 2sm+46a 50 Patro & Prasad, 1979 

C. sexfsciatus 48 2st+46a 50 Murofushi & Yosida, 1979 

Chloroscombrus chrysurus 48 48a 48 Brum, 1996; Accioly et al., 2012 

Gnathanodon speciosus 48 2st+46a 50 Presente estudo 

Megalspis cordyla 50 2st+48a 50 Choudhury et al., 1993 

Selene setapinnis 46 2sm+44a/2m+44a 48 Jacobina et al., 2013 

S. vomer 48 2st+46a 50 Jacobina et al., 2013 

S. brownii 48 48a 48 Jacobina et al., 2013 

Trachurus japonicus 48 4m+14sm+12st+18a 78 Murofushi & Yosida, 1979 

T. mediterraneus ponticus 48 4m+6sm+38st/a 58 Vasiliev, 1978 

T. mediterraneus 48 4m+4sm+14st+26a 70 Caputo et al., 1996 

T. trachurus 48 2sm+46a 50 Caputo et al., 1996 

Trachinotini     

Trachinotus carolinus (Caribe) 48 4m+4sm+40a 56 Presente estudo 

T. carolinus (Atlântico Sul) 48 8m/sm+40a 56 Jacobina et al., 2012 

T. falcatus 48 10m/sm+38a 58 Jacobina et al., 2012 

T. goodei 48 4m/sm+44a 52 Jacobina et al., 2012 

T. ovatus 48 2m+4sm+42st/a 54 Choudhury et al., 1993 

Scomberoidini     

Scomberoides lysan 48 4m/sm+44a 52 Das et al., 1980 

 

 

 

 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2089
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20141
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Discussão 
 

Carangidae exibe significativa conservação numérica dos cromossomos (2n=48) 

associada a uma considerável variação estrutural dos cromossomos (NF=48-78) 

(Tabela 2). A grande maioria das espécies exibem características consideradas basais, 

como 2n=48 cromossomos, grande quantidade de elementos acrocêntricos, 

heterocromatina reduzida e preferencialmente restrita a regiões centroméricas e sítos 

ribossomais em um único par cromossômico (Galetti et al., 2000; Molina, 2007). 

Apesar de contar com dados citogenéticos para cerca de 25% das espécies 

essas informações são taxonomicamente heterogêneas. De fato algumas subfamílias 

de Carangidae, como Carangini, representam a maior parte dos dados cromossômicos 

conhecidos, enquanto em outras, como Scomberoidini e Naucratini, elas são restritas a 

uma ou poucas espécies por gênero. Os padrões citogenéticos aqui apresentados para 

E. bipinnulata (Naucratini) e G. speciosus (Carangini) representam as primeiras 

informações cromossômicas para esses gêneros.  

Peixes com comportamento pelágico podem manter altos níveis de fluxo gênico 

entre vastas áreas oceânicas (Soares et al., 2013) e com isso apresentar uma evolução 

cromossômica menos dinâmica (Molina, 2007; Accioly et al., 2012), quando 

comparados a espécies com baixo potencial dispersivo (Molina & Galetti, 2004; Lima-

Filho et al., 2016) ou com populações subdivididas por barreiras geográficas (Moreira-

Filho & Bertollo, 1991; Bertollo et al., 2000). Essa condição é possível de ser acessada 

em parte pelas espécies pelágicas analisadas dos gêneros Elagatis, Seriola, 

Gnathanodon e Trachinotus.  

Os dados citogenéticos disponíveis para Naucratini e Trachinotini indicam 

2n=48 cromossomos como uma condição prevalente, com variações no NF (48-58 e 

52-58 respectivamente) (Tabela 2). Por outro lado, Carangini exibe uma variação de 

número diploide mais latente que pode variar entre 46 e 56 com número fundamental 

entre 48 e 78 (Tabela 2). De fato a diversidade cromossômica se traduz na grande 

diversidade presente em Carangini, que constitui cerca de 70% das espécies da família 

Carangidae (Nelson et al., 2016).  

Cariótipos com 48 cromossomos e poucos pares de cromossomos bibraquiais 

provavelmente representam um padrão cariotípico ancestral para esta família, sendo 
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encontrados em espécies filogeneticamente mais basais, como a espécie Scomberoides 

lysan (Scombeirodini) (Tabela 2). As exceções localizadas em Seriolina nigrofasciata, 

Alectis ciliaris, Atropus atropus e Chloroscombrus chrysurus (Tabela 2) que apresentam 

2n=48 cromossomos acrocêntricos (Tabela 2).  

Uma vez que um padrão cromossômico composto por 2n=48 cromossomos 

acrocêntricos parece ser basal em Clupeocephala (Brum & Galetti, 1997), valores de NF 

próximos a 48 podem ser indicativos de grupos ou espécies ancestrais (Galetti et al., 

2000). Embora não se possa descartar que variações cariotípicas em Naucratini possam 

em parte representar classificações divergentes de pares cromossômicos com 

morfologia críptica, ocasionando pequenas discrepâncias nas fórmulas cariotípicas de 

algumas espécies, a ocorrência de inversões pericêntricas em cromossomos 

bibraquiais, podem resultar em acrocentrização, como sugerido para algumas espécies 

de Trachinotini e outros grupos menos relacionados (Jacobina et al., 2012; Molina et 

al., 2014).  

A presença de cromossomos bibraquiais em número variável entre as espécies 

de Carangidae reforça que inversões pericêntricas constituem um importante 

mecanismo evolutivo do cariótipo da família (Sola et al., 1997; Rodrigues et al., 2007; 

presente estudo). Por outro lado eventos de fusão Robertsoniana ocorrem em menor 

escala, com evidência de cariomorfos polimórficos identificado pontualmente em S. 

dumerili (Vitturi et al., 1986) ou redução do número diploide em condição fixada na 

espécie Selene setapinnis (Netto, 1997; Jacobina et al., 2013). 

Heterocromatinas discretas nas regiões centroméricas na maioria dos 

cromossomos é uma característica aparentemente basal presente em espécies de 

vários grupos marinhos (Brum, 1996). Essa característica tem se apresentado evidente, 

para vários grupos de pelágicos incluindo outras espécies da famíia Carangidae, entre 

as quais se identifica um relativo conservadorismo cromossômico pautado pela 

pequena frequência de rearranjos cromossômicos (Accioly et al., 2012; Soares et al., 

2013, 2017). 

Espécies do gênero Seriola, o mais diversificado entre os Naucratini, possuem 

em grande maioria poucos cromossomos bibraquiais (NF=48-58), constituídos em 

geral, por um par sm e outro st (Tabela 2). Esses pares cromossômicos com tamanhos 
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similares e portadores de sítios ribossomais 18S em localizações similares sugerem 

cromossomos homeólogos.  

A ocorrência de híbridos F1 de Seriola quinqueradiata (2n=48; 2sm+2st+44a) e 

S. lalandi (2n=48; 2m+2sm+6st+38a) e de proles F2, pode estar relacionada ao nível de 

similaridade genética (Ohara et al., 2005) e cromossômica, apesar de alguma variação 

estrutural (Ida et al., 1978; Chai et al., 2009), nos cromossomos destas espécies. Os 

mapas genéticos dessas espécies apontam, que apesar de divergências entre 

cromossomos, existe similaridades colineares entre seus grupos de ligação (Ohara et 

al., 2005). 

Sítios de DNAr 5S se mostraram variáveis e efetivos como marcadores 

citotaxonômicos, variando de forma conspícua entre as as espécies de Trachinotini e 

Carangini (Accioly et al., 2012; Jacobina et al., 2013; 2014a). Enquanto sítios Ag-

RON/DNAr 18S/MM+ apresentam loci únicos para todas as espécies, localizados em 

posição terminais de pares bibraquiais, com exceção de T. carolinus, onde se encontra 

posicionado nos braços curtos do primeiro par acrocêntrico (par 5). Sítios ribossomais 

simples são descritos para a maioria dos Carangidae, podendo esporadicamente 

ocorrer em dois pares cromossômicos (Accioly et al., 2012; Jacobina et al., 2012). 

Um cariótipo com 2n=48 com um par de cromossomos bibraquiais portadores 

de sítios 18S DNAr, encontrado com relativa frequência das espécies (83%) das 

subfamílias Carangini e Naucratini, indica um caráter simplesiomórfico para a família. 

Datações de divergência entre esses clados (Santini & Carnevale, 2015) sugerem que 

essa constituição cariotípica teve origem em torno de 75 Ma. (Figura 12). 

Trachinotus carolinus provindos de estoque cultiváveis da Flórida mostraram 

padrões cromossômicos similares aos exemplares de estoques nativos do Atlântico sul 

ocidental (Rodrigues et al., 2007; Jacobina et al., 2012).  

Para alguns grupos de peixes a barreira biogeográfica formada pela pluma de 

água doce e sedimentos da foz do Rio Amazonas parece ter influenciado variações 

citogenéticas interpopulacionais (Motta-Neto et al., 2011), bem como divergências 

cariotípicas em decorrência de processos especiativos entre o Atlântico Sul e Caribe 

(Molina et al., 2011). Por outro lado, como T. carolinus, outras espécies demonstram 

conservadorismo cariotípico interpopulacional através desta barreira no Atlântico 

(Motta-Neto et al., 2011). Isso pode indicar marcadores pouco variáveis ou 
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manutenção do fluxo gênico diferencial através desta importante barreira entre as 

faunas do Atlântico Sul e Caribe (Rocha, 2003).  

 

 

Figura 12. Diversidade cromossômica entre espécies de Naucratini (Carangidae), em 

relação à Gnathanodon speciosus (Carangini) e Trachinotus carolinus (Trachinotini), 

sob perspectiva filogenética. A barra indica datação dos processos evolutivos em 

milhões de anos (adaptado de Santini & Carnevale, 2015). 

 

 

Carangidae constitui um grupo de peixes modelo em estudos de diversificação 

cariotípica (Jacobina et al., 2016). O principal rearranjo envolvido na diversificação 

deste grupo de peixes são eventos de inversões pericêntricas.  

Um número crescente de descrições de híbridos naturais em Carangidae, 

alguns deles resultantes de espécies que divergiram entre 8-9,1 Ma. (Santos et al., 

2011) indicam um tempo elevado para aquisição de barreiras pós-zigóticas efetivas em 

algumas espécies. De fato, espécies de Carangini (Caranx) com cariótipos com mesmo 

número diploide, mas com divergência no número de cromossomos bi-braquiais, 

demonstram capacidade de formar híbridos e mesmo de introgressão genética 

(Murakami et al., 2007; Santos et al., 2007). Essa condição indica que a fixação 

interespecífica desses rearranjos não devem ser indicativos absolutos da ocorrência de 

bloqueios reprodutivos pós-zigóticos neste grupo. Indicações de conservadorismo 

cromossômico neste grupo advém da manutenção de grupos de ligação, apoiados pela 

identificação de pares portadores de cístrons ribossomais possivelmente homeólogos. 

Recentemente tem sido proposto que alto grau de similaridade citogenética pode 
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estar associado a períodos elevado de tempo para a aquisição de bloqueios pós-

zigóticos em diversos grupos de peixes marinhos (Molina et al., 2013; Getlekha et al., 

2016).  

Análises de variabilidade genética demonstram que o elevado potencial 

migratório influencia no fluxo gênico de espécies de Carangidae (Fernández et al., 

2015). Tal condição parece favorecer a manutenção de cariótipos pouco variantes, 

principalmente diferenciados por inversões pericêntricas.  

Os novos dados citogenéticos apresentados ampliam o espectro taxonômico 

disponível para a família, contribuindo com as primeiras informações cromossômicas 

para alguns gêneros. Isso amplia a possibilidade de investigar as tendências 

carioevolutivas na família e o papel evolutivo do elevado potencial dispersivo de 

algumas espécies pelágicas. Adicionalmente contribui com a identificação de uma 

mesma estrutura cariotípica entre o Caribe e Atlântico Sul para a espécie T. carolinus. 

Esses dados tem conotação aplicada em função da importância que a espécie 

representa na piscicultura marinha.  

Análises cromossômicas interpopulacionais mais extensas nas espécies 

circuntropicais S. rivoliana e E. bippinulata indicarão o nível de variabilidade 

cromossômica interpopulacional envolvendo outras grandes barreiras biogeográficas, 

estabelecendo bases mais sólidas para a compreensão do papel da dispersão no 

ambiente marinho e sua associação com a divergência citogenética. 
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Capítulo 3 

 

Sistema de cromossomos sexuais múltiplos na espécie circuntropical 

Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

Resumo 

Coryphaena hippurus e C. equiselis, espécies pelágicas com distribuição circuntropical, 
compõem os únicos representantes da família Coryphaenidae. Com grande capacidade 
migratória possuem estoques naturais estáveis. O acelerado crescimento e facilidade 
reprodutiva, destacam o grande potencial de C. hippurus na produção aquícola. 
Análises cromossômicas prévias em C. equiselis indicaram a presença de um sistema de 
cromossomos sexuais múltiplos do tipo X1X1X2X2. Com cultivos comerciais bem 
estabelecidos, o conhecimento das características citogenéticas de C. hippurus podem 
favorecer substanciais ganhos biotecnológicos para sua produção. Diante disso, foram 
realizadas análises cromossômicas convencionais (Giemsa, Ag-RON, Bandamento C), 
coloração com fluorocromos base específicos e hibridização in situ fluorescente com 
sondas DNAr 18S, DNAr 5S, Tol2 e (TTAGGG)n nos cromossomos de machos e fêmeas 
da espécie. As fêmeas, homogaméticas, apresentaram 2n=48 (2m+4sm+42a), 
enquanto os machos 2n=47 (3m+4sm+40a) cromossomos, com a presença um grande 
cromossomo metacêntrico despareado. Esse padrão indica um sistema X1X1X2X2/X1X2Y, 
originado pela fusão cêntrica de dois cromossomos acrocêntricos, caracterizando o 
cromossomo Y nos machos. Sítios Ag-RONs/DNAr 18S/MM+/DAPI- estão localizados no 
braço curto do par 2 (submetacêntrico), enquanto os genes DNAr 5S se posicionam nos 
braços curtos do menor par cromossômico. Sequências (TTAGGG)n ocorrem apenas em 
regiões terminais dos cromossomos. As sequências Tol2 estavam distribuídas nas 
regiões terminais dos cromossomos e em regiões pericentroméricas nos cromossomos 
bibraquiais, incluindo o cromossomo Y. O sistema X1X2Y é similar ao encontrado em C. 
equiselis, indicando uma origem ancestral única para o gênero, precedendo a 
divergência entre as espécies, estimada aproximadamente entre 17 e 45 milhões de 
anos atrás. A determinação do sexo masculino, contribui para o uso da manipulação 
cromossômica na produção de estoques monosexo em cultivos comerciais de C. 
hippurus.  
 

Palavras chave: Dourado, sistema X1X1X2X2/X1X2Y, fusão robertsoniana, cromossomo 

neo-Y. 

Título abreviado: Cromossomos sexuais em Coryphaena hippurus 
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Introdução 

 

Coryphaenidae, cujas espécies são conhecidas como dolphinfishes ou dourados-

do-mar, é composta por apenas duas espécies, Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 e 

Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758. Esta família é filogeneticamente relacionada a 

Carangidae, Rachycentridae, Nematistiidae, Echeneidae e Menidae que constituem 

juntas a ordem Carangiformes (Gray et al., 2009; Betancur et al., 2013; Nelson et al., 

2016). Com hábitos epipelágicos e ampla distribuição pelas regiões tropicais e 

subtropicais dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico (Collette, 1986), apresentam 

grande importância na pesca artesanal, comercial e esportiva (Oxenford & Hunte, 

1999).  

Aparentemente os estoques naturais de C. hippurus se mantêm estáveis, em 

decorrência de seu acelerado crescimento e alcance de maturidade sexual (Campos et 

al., 1993). Essas condições promovem elevadas taxas de resiliência à pesca (Marsh & 

Mazurek, 2007). Características biológicas e comerciais desta espécie, como alto valor 

de mercado, crescimento acelerado, eficiente conversão alimentar e facilidade de 

reprodução a torna especialmente propícia à produção em cativeiro (Schekter, 1982; 

Kraul, 1989; Benetti et al., 1995a; Prescod & Hunte, 1997; Lee & Ostrowski, 2001; 

Benetti, 2001).  

Entre os Carangiformes, estudos citogenéticos têm se restringido a poucas 

espécies de algumas famílias, como Carangidae, Echeneidae e Rachycentridae (e.g. Lee 

& Loh, 1975; Rodrigues et al., 2007; Jacobina et al., 2011; Costa et al., 2014; 2015). 

Sistemas sexuais não foram identificados para nenhuma outra família da Ordem além 

de Coryphaenidae, onde análises cromossômicas em Coryphaena equiselis 

identificaram um sistema de cromossomos sexuais múltiplos do tipo X1X1X2X2/X1X2Y, e 

um cariótipo homomórfico para fêmeas de C. hippurus (Soares et al., 2014).  

Dentre os vertebrados, peixes, anfíbios e répteis apresentam sistemas de 

determinação do sexo bastante diversificados, podendo ou não apresentar 

cromossomos diferenciados (Kitano & Peichel, 2012). Em Teleostei, cromossomos 

sexuais diferenciados ocorrem em aproximadamente 10% das espécies, as quais 

apresentam tanto sistemas simples XX/XY e ZZ/ZW, como múltiplos, derivados destes 

(Devlin & Nagahama, 2002).  
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Evolutivamente sistemas de cromossomos sexuais podem promover especiação 

no ambiente marinho, através do isolamento reprodutivo pós-zigótico (Kitano & 

Peichel, 2012). Com grande variedade de sistemas de cromossomos sexuais, com 

heterogametia masculina e feminina, Teleostei apresenta bons modelos para 

investigação da gênese de cromossomos sexuais diferenciados em vertebrados (Devlin 

& Nagahama, 2002; Chalopin et al., 2015).  

A origem dos cromossomos sexuais decorre de rearranjos estruturais, que 

causam bloqueios na recombinação meiótica e acúmulo de genes determinantes do 

sexo em um ou mais alossomos (Almeida-Toledo et al., 2000a; b; Devlin & Nagahama, 

2002; Charlesworth et al., 2005; Cioffi et al., 2012; Cioffi et al., 2013).  

Sistemas cromossômicos sexuais podem ocorrer como evento esporádico em 

uma espécie dentro de um gênero ou família (Mank et al., 2006), ou podem se mostrar 

filogeneticamente compartilhados (e.g. Galetti et al. 2000, Lima-Filho et al., 2015). A 

presença de um sistema múltiplo X1X1X2X2/X1X2Y em C. equiselis (Soares et al., 2014), 

estimula análises citogenéticas na espécies C. hippurus. Recentemente, mais de 300 

marcadores SNPs associados ao sexo foram identificados para essa espécie, sinalizando 

uma possível ocorrência de cromossomos sexuais em C. hippurus (Maroso et al., 2016). 

Além das implicações evolutivas, a identificação de cromossomos sexuais tem 

implicações econômicas no desenvolvimento de processos biotecnológicos voltados ao 

cultivo desta espécie.  

Assim, aqui são apresentados dados citogenéticos para machos e fêmeas de 

Coryphaena hippurus utilizando métodos convencionais (Ag-RONs, bandamento C), 

coloração com fluorocromos base-específicos e mapeamento de sequências 

ribossomais e teloméricas. 

 
 
Material e Métodos 

 
Os exemplares das espécies Coryphaena hippurus (Linnaeus, 1758) (Figura 5) 

foram coletados em diferentes pontos do litoral do Estado do Rio Grande do Norte, 

(04°47S e 36°00o; 05°71’S e 034°95’O) e no entorno do Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo (00o56’N e 029o22’O) (Figura 7). Os exemplares (n= 12, 11 fêmeas e 1 macho) 
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foram sexados por exame macroscópico das gônadas e identificados de acordo com 

Gibbs & Collette (1959).  

Para obtenção de cromossomos mitóticos, foram utilizadas suspensões 

celulares de tecido renal através da técnica de cultivo in vitro de curto termo (Gold et 

al., 1990), ou alternativamente cultivo de linfócitos a partir da coleta de sangue por 

punção cardíaca (Moorhead et al., 1960). 

As regiões organizadoras de nucléolos (RONs) foram evidenciadas pela 

impregnação com nitrato de prata (Howell & Black, 1980), enquanto as regiões 

heterocromáticas foram analisadas através do bandamento C (Sumner, 1972). Os 

cromossomos da espécie foram ainda corados com os fluorocromos base-específicos 

Mitramicina (MM) e DAPI (Schweizer, 1976). 

FISH (Fluorescence in situ Hybridization) foi realizada de acordo com a 

metodologia de Pinkel et al. (1986). Foram utilizadas sondas de DNAr 5S e DNAr 18S 

obtidas por reação em cadeia da polimerase (PCR), a partir do DNA nuclear de 

Rachycentron canadum (Carangiformes, Rachycentridae), usando os primers A 5′-TAC 

GCC CGA TCT CGT CCG ATC-3′, B 5′-CAG GCT GGT ATG GCC GTA AGC-3′ (Pendás et al., 

1994) e NS1 5′-GTA GTC ATA TGC TTG TCT C-3′/NS8 5′-TCC GCA GGT TCA CCT ACG GA-

3′ (White et al., 1990). Posteriormente a sonda DNAr 5S foi marcada por nick 

translation com biotina-14-dATP (Invitrogen) e detectada por estreptavidina-FITC 

(Vector Laboratories) e a sonda 18S por digoxigenina-11-dUTP (Roche) e detectada por 

anti-digoxigenina-rodamina (Roche, Mannheim, Germany). 

As sequências de DNA transponiveis Tol2 foram obtidas através de PCR a partir 

do DNA nuclear de Coryphaena hippurus. Foram utilizados os primers Tol2 4 F 5’ – ATA 

GCT GAA GCT GCT CTG ATC 3’ e Tol2 4 R 5’- CTC AAT ATG CTT TAG G – 3’ (Kawakami & 

Shima, 1999). A sequência teve 200pb e foi marcada com digoxigenina-11-dUTP por 

nick translation, de acordo com as recomendações do fabricante (Roche, Mannheim, 

Alemanha). As sequências teloméricas (TTAGGG)n foram mapeadas, através de FISH, 

com o kit Telomere PNA FISH/FITC kit (Dako Citomation). 

Suspensões celulares foram gotejadas sobre lâminas recobertas com um filme 

de água aquecida a 60oC. Cerca de 30 metáfases foram analisadas para cada indivíduo 

a fim de determinar o número diploide e o cariótipo da espécie. As melhores 

metáfases foram fotografadas em microscópio de epifluorescência Olympus BX51, 



Cromossomos sexuais em Coryphaena hippurus 

86 

acoplado a um sistema de captura digital de imagens Olympus DP73 utilizando o 

software cellSens versão 1.7 (Olympus Optical Co. Ltd.). As melhores metáfases foram 

escolhidas para montagem do cariótipo. Os cromossomos foram classificados com 

base na razão entre os braços dos cromossomos com modificações, onde os 

cromossomos foram definidos, quanto à posição dos centrômeros, em metacêntricos 

(m), com a razão entre o braço maior e menor (RB) variando de 1,00 a 1,70; 

submetacêntricos (sm), RB=1,71–3,00; subtelocêntricos (st), RB=3,01–7,00; e 

acrocêntricos (a), RB>7,01 (Levan et al., 1964). 

  
 

Resultados 

 

A espécie C. hippurus apresenta valores diploides distintos relacionados ao 

sexo. Enquanto as fêmeas tem 2n=48 cromossomos (2m+4sm+42a; NF=54), os machos 

apresentam 2n=47 (3m+4sm+40a; NF=54) (Figura 13). O padrão cariotípico para 

fêmeas da espécie são compatíveis aos padrões previamente descritos (Soares et al., 

2014) (Figura 13a). Os machos caracterizam-se pela presença de um grande 

cromossomo metacêntrico despareado, bem como dois cromossomos acrocêntricos, 

aqui tentativamente identificados como um homólogo do par 4 e do par 7 (Figura 13b, 

em destaque). Esse padrão cariotípico é indicativo da presença de um sistema de 

cromossomos sexuais onde o grande elemento metacêntrico, constitui o cromossomo 

Y, e os pares 4 e 7, respectivamente, correspondem aos cromossomos sexuais X1 e X2 

(Figura 15). 

Os sítios Ag-RONs se localizam exclusivamente no braço curto do par 2, em 

ambos os sexos da espécie (Figura 13a, em destaque). Estes sítios foram confirmadas 

pelo mapeamento do DNAr 18S e constituem regiões ricas em bases GC, como 

evidenciado pela dupla coloração com os fluorocromos bases-específicos Mitramicina 

(MM) e DAPI (Figura 13a, caixa superior). Os sítios DNAr 5S foram mapeados no braço 

curto do menor par cromossômico, o par 24 (Figura 13c; Figura 15). 

A heterocromatina em ambos os sexos está presente nas regiões centroméricas 

de alguns pares cromossômicos e com um padrão conspícuo colocalizado aos sítios Ag-

RONs (Figura 13a, b). 
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Figura 13. Cariótipos de fêmeas (a) e machos (b) de Coryphaena hippurus com 
cromossomos corados com Giemsa e bandamento C. Em destaque nos quadros, 
cromossomos portadores de sítios Ag-RONs e correspondente região MM+/DAPI. 
Hibridização in situ de duas cores (c) com sondas DNAr 18S (vermelho) e DNAr 5S 
(verde) em fêmea e macho respectivamente. Cromossomos X1X2Y estão destacados no 
cariótipo dos machos. Barra = 5 µm.  
 

O mapeamento de sequências teloméricas (TTAGGG)n identificou localizações 

exclusivas sobre as regiões terminais dos cromossomos (Figura 14a, b). Desta forma, 

nenhuma sequência telomérica ectópica foi identificada no cromossomo Y(Figura 14b, 

em destaque). As sequências Tol2 estão distribuídas esparsamente ao longo dos 
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cromossomos, sobre as regiões eucromáticas, contudo se acumulam de forma 

marcante sobre as regiões heterocromáticas, notadamente sobre os centrômeros e 

regiões terminais dos cromossomos (Figura 14c, d; Figura 15). Acúmulos diferenciais 

de Tol2 foram observados sobre os sítios DNAr 18S e DNAr 5S, bem como nas regiões 

pericentroméricas do cromossomo Y (Figura 14d, em destaque; Figura 15). 

 

 
Figura 14. Hibridização in situ evidenciando a distribuição de sequências teloméricas 
(TTAGGG)n (a, b) e de elementos transponíveis Tol2 (c, d), respectivamente em fêmeas 
(a, c) e machos (b, d) de C. hippurus. A seta indica o cromossomo Y. Barra = 5 µm. 
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Figura 15. Ideograma dos padrões cromossômicos de machos e fêmeas de C. hippurus, 
evidenciando as regiões 18S rDNA/Ag-RONs/GC+/AT-, DNAr 5S, sequências teloméricas 
(TTAGGG)n e distribuição de elementos transponíveis Tol2.  
 

 

Discussão 

 

Teleostei apresenta diversificados modelos para análise da origem e evolução 

de cromossomos sexuais. De fato, neste grupo a grande maioria das espécies são 

homogaméticas, com cerca de 10% das espécies apresentando uma grande variedade 

de sistemas cromossômicos sexuais, tanto com heterogametia masculina como 

feminina (Devlin & Nagahama, 2002).  

Grupos filogeneticamente próximos a Coryphaenidae, como Rachycentridae e 

Carangidae, não apresentam sistemas de cromossomos sexuais. De fato, sistemas de 

cromossomos sexuais são particularmente pouco abundantes em espécies com 

características pelágicas. 

Dados citogenéticos prévios revelaram um sistema de cromossomos sexuais do 

tipo X1X1X2X2/X1X2Y em C. equiselis, com fêmeas exibindo 2n=48 e machos 2n=47 
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(Soares et al. 2014). Esse sistema era composto por dois cromossomos acrocêntricos 

de tamanho médio (X1, X2), que juntamente com um característico cromossomo 

metacêntrico grande, o cromossomo Y, encontravam-se despareados nos machos 

desta espécie. Naquele estudo foram obtidos dados citogenéticos apenas para fêmeas 

de C. hippurus, que se mostravam homogaméticas e com valores diploide de 2n=48 

cromossomos. 

Os dados ora obtidos confirmam as características cromossômicas previamente 

descritas para fêmeas de C. hippurus (Soares et al. 2014) e adicionalmente indicam um 

número diploide de 47 cromossomos para machos da espécie. Essas características 

cromossômicas apontam a ocorrência de um sistema de cromossomos sexuais do tipo 

X1X1X2X2/X1X2Y. Neste sistema, o cromossomo Y é representado por um grande 

cromossomo metacêntrico, derivado de translocação Robertsoniana, a partir da fusão 

cêntrica de dois cromossomos acrocêntricos de tamanho médio, identificados por 

comparações de tamanho com os braços do cromossomo Y, como os cromossomos 4 

(X1) e 7 (X2). 

Sistemas de cromossomos sexuais podem ser originados por rearranjos 

cromossômicos ou pela heterocromatinização de um dos homólogos, resultando na 

redução ou ausência de recombinação nestes pares (Almeida-Toledo et al., 2000a). 

Mudancas estruturais e baixa heterocromatinização podem indicar sinais de 

diferenciação inicial de cromossomos sexuais (Ohno, 1967). De fato, a pequena 

presença de heterocromatina constitutiva e aparente homogeneidade do conteúdo de 

DNA pode denotar sistemas de cromossomos sexuais evolutivamente menos 

diferenciados (Charlesworth et al., 2005). 

Cromossomos sexuais podem ser evolutivamente bastante dinâmicos, 

aparecendo, através de eventos independentes, repetidas vezes em alguns táxons 

(Almeida-Toledo & Foresti, 2001; Cioffi et al., 2011). Por outro lado, podem se mostrar 

evolutivamente compartilhado em várias espécies filogeneticamente relacionadas 

(Galetti et al., 1995; Artoni et al., 2001; Lima-Filho et al., 2015). Em Coryphaena, as 

pormenorizadas similaridades do sistema sexual entre as espécies C. hippurus e C. 

equiselis (Soares et al., 2014) indicam que os cromossomos sexuais nestas espécies são 

simplesiomórficos, surgido uma única vez, em um ancestral comum e mantido com 

crípticas divergências nas duas espécies.  
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Um dos grupos de maior proximidade filogenética com Coryphaenidae é a 

família Rachycentidae, cuja única espécie, Rachycentron canadum, vem sendo 

exaustivamente analisada citogenomicamente e não apresenta cromossomos sexuais 

(Jacobina et al., 2011; Costa et al., 2014; 2015). Datações moleculares envolvendo as 

espécies de Coryphaena indicam que esse sistema remonta entre aproximadamente 

17 Ma. (divergência entre as espécies de Coryphaenidae) e 45 Ma. (divergência entre 

Rachycentridae e ancestrais de Coryphaenidae) (Santini & Carnevale, 2015) (Figura 16).  

 

Figura 16. Relações filogenéticas entre Coryphaenidae, Rachycentridae e Echeneidae e 
origem estimada do sistema de cromossomos sexuais múltiplos X1X1X2X2/X1X2Y em 
Coryphaena, em milhões de anos (adaptado de Santini & Carnevale, 2015).  

 

O sistema de cromossomos sexuais com determinação masculina do sexo em 

Coryphaena é a única descrição conhecida para a ordem Carangiformes (Arai, 2011). 

Padrões similares entre os sítios Ag-RONs e sequências de DNAr (18S e 5S) 

entre as espécies de Coryphaena (Soares et al., 2014; presente trabalho), demonstram 

o conservadorismo cromossômico na família. Desta forma, não diferenciam 

citotaxonomicamente essas espécies. 

As sequências de DNAr 18S e 5S localizam-se em diferentes grupos de ligação. 

Enquanto que o DNAr 18S ocupam o braço curto do par 2, os sítios de DNAr 5S estão 

posicionados na região terminal do braço curto do menor par cromossômico, o par 24. 

Genes ribossomais não co-localizado constituem uma característica ancestral, 

simplesiomórfica em espécies de Carangiformes (Aciolly et al., 2012; Jacobina et al., 

2012; 2014; Costa et al., 2015).  

A presença de sequências teloméricas internas (ITS) pode indicar 

resolutivamente a ocorrência de fusões cromossômicas (Meyne et al., 1989). Em C. 

hippurus o cromossomo Y não apresentou evidências da ocorrência de ITS em posição 
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centromérica. Esta condição não invalida a ocorrência de uma fusão cêntrica, como 

rearranjo formador do cromossomo Y, e pode ser resultado de perda das sequências 

durante o processo de fusão, ou perda ao longo do processo evolutivo, como 

observado em espécies de Teleostei com cromossomos sexuais neo-Y (Almeida-Toledo 

et al., 2000a, b; Margarido & Moreira-Filho, 2008; Getlekha et al., 2016).  

Elementos transponíveis (TEs) são responsáveis, através de eventos de 

transposição, pela dinâmica evolutiva no genoma (Lam et al., 1996; Raz et al., 1997; 

Fadool et al., 1998). Os elementos transponíveis Tol2 vêm progressivamente tendo sua 

funcionalidade e organização conhecidas para várias espécies de peixes (Costa et al., 

2013) e se caracterizam por apresentar atividade autônoma (Kawakami, 2007), o que 

favorece sua aplicação na inserção de sequências de DNA de interesse em diferentes 

espécies de peixes com vista à produção de transgênicos (Kawakami et al., 2000).  

O mapeamento de sequências repetitivas propicia qualitativamente a 

identificação de rearranjos cromossômicos e mudanças genômicas em espécies de 

peixes. Neste sentido, o mapeamento cromossômico de Tol2 pode auxiliar na 

identificação de possíveis participações em rearranjos cromossômicos, contribuindo 

para a compreensão da dinâmica evolutiva dos cromossomos das espécies (Costa et 

al., 2013). Entre outros fatores, o acúmulo de TEs pode estar envolvido na evolução 

dos sistemas determinantes de sexo, constituindo um caminho eficiente para que 

novos cromossomos sexuais adquiram diferentes funções estruturais (Chalopin et al., 

2015). Em C. hippurus, os elementos Tol2 estão preferencialmente localizados nas 

porções terminais dos cromossomos e nas regiões centroméricas de cromossomos bi-

braquiais, incluindo o cromossomo Y. Sua distribuição sobreposta à região envolvida 

no processo de fusão cêntrica não permite descartar seu possível envolvimento neste 

rearranjo que deu origem ao cromossomo Y nesta espécie. 

Devido ao dimorfismo sexual acentuado, indivíduos machos de C. hippurus são 

significativamente maiores que as fêmeas (Ditty et al., 1994; Benetti et al., 1995b). 

Diante disso, a identificação do sistema cromossômico de determinação masculina do 

sexo nesta espécie desperta grande interesse biotecnológico futuro com vistas ao 

desenvolvimento de protocolos de identificação precoce do sexo e manipulação 

cromossômica voltados para produção de progênies monossexuais.  
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Capítulo 4 

 

Caracterização citogenômica das espécies pelágicas Megalops atlanticus 

(Tarpão) e Istiophorus albicans (Agulhão-de-vela),  

alvos da pesca esportiva  

 
Resumo 
Espécies de peixes com ampla distribuição são excelentes modelos para estudos 

comparativos entre populações. Aqui são apresentados os primeiros dados 

citogenômicos em duas espécies pelágicas de grande porte, e alvos da pesca esportiva, 

Megalops atlanticus (Elopiformes, Megalopidae), o tarpão e Istiophorus albicans, o 

agulhão-de-vela (Istiophoriformes, Istiophoridae). O agulhão-de-vela é uma espécie 

com distribuição circuntropical enquanto o tarpão apresenta distribuição pelo Oceano 

Atlântico possuindo espécie cogenérica distribuída pelos Oceanos Índico e Pacífico. Os 

dados citogenéticos para Istiophorus albicans são inéditos, tendo em vista que 

nenhum representante da família possui informações cromossômicas. Dados 

citogenéticos foram obtidos a partir de métodos convencionais (Giemsa, Ag-RON e 

bandamento-C), coloração com fluorocromos base-específicos (Mitramicina/DAPI) e 

hibridização in situ com sondas DNAr 18S, DNAr 5S e sondas teloméricas (TTAGGG)n. 

Megalopidae faz parte da Ordem Elopiformes, um grupo basal de peixes, cujo 

conhecimento citogenético ainda é muito restrito. Megalops atlanticus tem 2n=50 

(50a; NF=50). Os dados cromossômicos para Istiophorus albicans, os primeiros da 

família Istiophoridae, revelaram 2n=48 (2m+2st+44a; NF=52). A partir destas 

características se discute sobre qual o padrão cromossômico basal para teleósteos 

modernos. Os padrões de do mapeamento se mostraram basais ou comuns para 

ambas espécies e apesar das grandes bandas heterocromáticas encontradas nos 

cromsosomos do Tarpão, não foram localizadas ITS nos mesmos. 

 

Palavras chave: Citogenética, peixes pelágicos, evolução cromossômica, DNAr.  

Título abreviado: Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o 

agulhão-de-vela 
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Introdução 

 
Peixes pelágicos marinhos tendem a apresentar extensa distribuição geográfica, 

essa condição tem implicações diretas sobre os padrões genéticos e citogenéticos das 

espécies (Galetti et al., 2000; 2006). Dados citogenéticos de espécies marinhas, 

sobretudo de grande porte se revestem de maiores dificultades logísticas de obtenção 

(Soares et al., 2013; 2014). Em função destes aspectos, várias famílias de peixes 

pelágicos marinhos, embora possam apresentar grande interesse ecológico, 

econômico, ao manejo ou conservação, frequentemente dispõem de poucas 

informações citogenéticas.  

Características cromossômicas podem ser ferramentas úteis na identificação 

das espécies, populações/estoques, na análise de padrões evolutivos e de forma 

aplicada, como em processos biotecnológicos voltados à produção aquícola (Molina & 

Jacobina, 2013).  

Um dos ramos da exploração de estoques pesqueiros que mais cresce é a pesca 

esportiva (Bartholomew & Bohnsack, 2005; Arlinghaus et al., 2007 ). Esse setor é 

sensivelmente menos impactante às espécies, sobretudo quando praticado no sistema 

de catch-release (Cooke & Cowx, 2004; 2006).  

Entre as espécies de peixes pelágicos marinhos que mais impulsionam a pesca 

esportiva no Atlântico, se destacam o tarpão, Megalops atlanticus (Megalopidae, 

Elopiformes) e o agulhão-de-vela, Istiophorus albicans (Istiophoridae, Istiophoriformes) 

(Adams et al., 2012; Ault & Luo 2013; Chao et al., 2015). Ambas as espécies têm 

ocorrência restrita às águas tropicais e subtropicais, sendo a espécie I. albicans 

circuntropical (Figura 17a) e a espécie M. atlanticus distribuída apenas pelo Oceano 

Atlântico (Figura 17b). Enquanto, M. atlanticus habita águas costeiras, incluindo 

estuários e lagoas, I. albicans é iminentemente oceânico (Nakamura, 1985; Riede, 

2004; Ault, 2010). A espécie M. atlanticus tem uma única espécie cogenérica localizada 

nos oceanos Índico e Pacífico, Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) (Carpenter & 

Niem, 2001; Nelson et al., 2016). 

Apesar do menor impacto da pesca esportiva, várias espécies podem ser 

capturadas pela pesca comercial como fauna acompanhante (Restrepo et al., 2003). 

De fato, no litoral nordeste do Brasil 90% das capturas do agulhão-de-vela, ocorrem de 
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forma acidental nos espinheis destinados a pesca de atuns e mekas (Hazin, 1993; 

Restrepo et al., 2003). Adicionalmente, espécies marinhas esportivas no Atlântico 

sofrem com declínio populacional, principalmente ocasionado por degradação 

ambiental de seus habitats ou sobrepesca de espécies da sua cadeia alimentar (Hazin, 

1993). 

Para alguns países as divisas da pesca esportiva representam ganhos comerciais 

e sociais importantes (Ault, 2010; Ault et al., 2013). Apesar disso, muitas espécies 

esportivas marinhas possuem hábitos migratórios, cuja pesca é regida por acordos 

internacionais, que necessitam de subsídios técnicos para balizar o manejo.  

 

 
Figura 17. Mapa de distribuição geográfica de Istiophorus albicans (a) e Megalops 
atlanticus (b) (Adaptado de Froese & Pauly, 2017). 

 

Grupos pelágicos em geral apresentam uma menor diversidade biológica 

quando comparados a grupos de ambientes recifais ou dulcícolas (Molina & Galetti, 

2004; Jaume & Duarte, 2006; Soares et al., 2013). Em algumas das mais importantes 

famílias que habitam a zona pelágica como Coryphaenidae (dourados), Scombridae 

(atuns e cavalas) e Sphyraenidae (barracudas), por exemplo, o número de espécies 

varia de 2 a 53 espécies (Nelson et al., 2016; Eschmeyer & Fong, 2017).  
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Com vistas a compreensão da evolução cromossômica em espécies do 

ambiente pelágico, e dados citogenéticos voltados ao manejo, foram realizadas 

análises citogenéticas detalhadas nas espécies M. atlanticus e I. albicans, por meio de 

técnicas citogenéticas convencionais (giemsa, Ag-RONs, bandamento C), coloração 

com fluorocromos base-específicos (MM/DAPI) e mapeamento do DNAr 18S, DNAr 5S 

e sequências (TTAGGG)n. 

 

Material e Métodos 
 

Exemplares das espécies Megalops atlanticus (Valenciennes, 1847) 

(Megalopidae, Elopiformes) (n=2) e Istiophorus albicans (Latreille, 1804) 

(Istiophoridae) (n=2) foram coletados na costa do Estado do Rio Grande do Norte, 

litoral nordeste do Brasil, com o auxílio barcos de pesca esportiva e comercial.  

Após a coleta dos espécimes, foram recolhidos fragmentos do rim anterior que 

foram mantidos em meio de cultura RPMI 1640, a temperatura ambiente, por períodos 

que variaram de 2-4 horas até a realização das preparações para obtenção de 

cromossomos mitóticos (Gold et al., 1990). As suspensões celulares obtidas foram 

gotejadas sobre lâminas e posteriormente coradas com Giemsa a 5%, diluído em 

tampão fosfato pH 6,8.  

As análises foram realizadas em microscópio óptico de epifluorescência 

Olympus™ BX51 e fotografadas sob aumento de 1.000X através de sistema digital de 

captura Olympus DP73 utilizando o software cellSens (Olympus Optical Co. Ltd.). Cerca 

de trinta metáfases foram analisadas para cada espécime. Os tipos cromossômicos 

foram definidos em relação à posição do centrômero de acordo com Levan et al. 

(1964).  

Para detecção de regiões organizadoras de nucléolos e das regiões 

heterocromáticas foram utilizadas, respectivamente, as técnicas de Howell e Black 

(1980) e Sumner (1972). Adicionalmente os cromossomos foram corados com os 

fluorocromos Mitramicina (GC-específicos) e DAPI (AT-específico) de acordo com a 

metodologia de Schweizer (1976). 

FISH (fluorescence in situ hybridization) foi realizada de acordo com a 

metodologia de Pinkel et al. (1986). Foram utilizadas sondas de DNAr 5S e DNAr 18S 

obtidas por reação em cadeia da polimerase (PCR), a partir do DNA nuclear de 
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Rachycentron canadum (Carangiformes), usando os primers A 5′-TAC GCC CGA TCT 

CGT CCG ATC-3′, B 5′-CAG GCT GGT ATG GCC GTA AGC-3′ (Pendás et al., 1994) e NS1 5′-

GTA GTC ATA TGC TTG TCT C-3′/ NS8 5′-TCC GCA GGT TCA CCT ACG GA-3′ (White et al., 

1990). As sondas DNAr 5S e DNAr 18S foram marcadas por nick translation 

respectivamente com biotina-14-dATP (Invitrogen) e por digoxigenina-11-dUTP 

(Roche). As sondas DNAr 5S foram posteriormente detectadas por streptavidina-FITC 

(Vector Laboratories), enquanto a sonda DNAr 18S por anti-digoxigenina-rhodamina 

(Roche, Mannheim, Germany). Sequências teloméricas (TTAGGG)n foram mapeadas 

pelo FISH através do kit Telomere PNA FISH/FITC (Dako Citomation). 

 
 
Resultados 
 

Megalops atlanticus apresentou 2n=50 cromossomos, todos acrocêntricos 

(NF=50), enquanto que I. albicans 2n=48, sendo 2m+2st+44a (NF=52) (Figura 18a, b). 

Não foram observadas diferenças cromossômicas associadas ao sexo nessas espécies. 

Blocos heterocromáticos foram evidenciados nas regiões centroméricas, e 

terminais dos cromossomos de M. atlanticus (Figura 18b). Em I. albicans, a 

heterocromatina está principalmente distribuída nas regiões pericentroméricas e 

regiões terminais de alguns pares (Figura 18e) Em ambas as espécies os sítios Ag-RONs 

são simples. Em M. atlanticus estes sítios estão localizados na porção intersticial do 

braço longo do menor par cromossômico, o par 25, enquanto em I. albicans ocupam a 

porção terminal do braço curto do par 2, subtelocêntrico (Figura 18, em destaque).  

Os sítios Ag-RONs se mostraram colocalizados com sinais MM+/DAPI-, 

caracterizadas como regiões GC-ricas (Figura 18, em destaque). Esses sítios foram 

confirmados como regiões organizadoras de nucléolos pela hibridização com sondas 

DNAr 18S (Figura 18a, b). 
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Figura 18. Cariótipos de Megalops atlanticus (a) e Istiophorus albicans (b). Metáfases 
coradas por Giemsa (esquerda) bandamento C (centro) e hibridização in situ com 
sondas de DNAr 18S (vermelho) e 5S (verde).Os sítios Ag-RONs e coloração MM+/DAPI- 
em destaque nos quadros. Barra = 5 µm. 

 

 

Sítios DNAr 5S estão posicionados 

nos braços do par 7, em M. atlanticus e na 

região distal do braço longo do par 9 em I. 

albicans (Figura 18c, f). Sondas teloméricas 

empregadas no mapeamento de sequências 

(TTAGGG)n em M. atlanticus hibridizaram 

exclusivamente nas regiões terminais dos 

cromossomos desta espécie (Figura 20). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 19. Mapeamento de sequências 

teloméricas (TTAGGG)n nos cromossomos 

de Megalops atlanticus. Barra = 5 µm. 
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Discussão  
 

A família Megalopidae, entre os Elopomorpha, constituem estágios basais da 

radiação dos teleósteos (Nelson et al., 2016). De fato, o valor diploide de M. atlanticus, 

2n=50 cromossomos, representa uma condição pouco frequente em grupos de 

teleósteos recentes, como Perciformes. Comparações entre populações e espécies 

nesta pequena família começam a ser possíveis com o advento das novas informações 

citogenéticas obtidos para a família.  

Os padrões cromossômicos de M. atlanticus do Atlântico Sul, são similares 

quanto à macroestrutura cariotípica aos dos indivíduos da mesma espécie 

provenientes da sul dos EUA (Doucette et al., 1988). Similaridades cariotípicas têm sido 

identificadas entre os cariótipos de várias espécies com distribuição que abrange estas 

regiões (Nirchio et al., 2008; Rocha et al., 2008; Motta-Neto et al., 2011; Calado et al., 

2013). Apesar da grande dependência de ambientes costeiros, os hábitos migratórios 

da espécie (Ault et al., 2008), e o potencial dispersivo de larvas a longas distâncias 

podem prover condições para manutenção do fluxo gênico de suas populações (Reece 

et al., 2011), o que a torna vulnerável e pode contribuir para a manutenção da 

homogeneidade cariotípica entre estas regiões. Por outro lado, seu valor diploide 

difere daquele da outra única espécie M. cyprinoides distribuída nos oceanos Índico e 

Pacífico, cujos dados cariotípicos se mostraram díspares entre duas localidades da 

Índia, apresentando 2n=46 e 2n=52, apenas com cromossomos acrocêntricos (Rishi et 

al., 1984; Khuda-Bukhsh et al., 1995). As barreiras entre esses oceanos, seja o 

fechamento do Istmo do Panamá (15 Ma.-3,1 Ma.) (Coates & Obando, 1996; Montes et 

al., 2015), separando o Atlântico do Pacífico, ou a Corrente de Benguela (2 Ma) 

(Shannon, 1985; Marlow et al., 2000), separando o Atlântico do Índico, podem auxiliar 

na datação das divergências cromossômicas entre estas espécies.  



Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o agulhão-de-vela 

106 

 

 
Tabela 3. Dados citogenéticos de espécies das Ordens Elopiformes e Istiophoriformes. 

Espécies 2n 
Fórmula 

cromossômica 
NF Referências 

ELOPIFORMES     
Elopidae 
Elops saurus 

 
48 

 
6m/st+42st/a 

 
54 

 
Doucette & Fitzsimons, 1982 

Megalopidae 
Megalops atlanticus 

 
50 

 
50a 

 
50 

 
Doucette & Fitzsimons, 1988 

Megalops atlanticus 50 50a 50 Presente estudo 
Megalops cyprinoides 46 46a 46 Khuda-Bukhsh et al., 1995 
Megalops cyprinoides 52 52a 52 Rishi et al., 1984 
 

ISTIOPHORIFORMES 
    

Sphyraenidae 
Sphyraena tome  

 
48 

 
48a 

 
48 

 
Pauls & Coutinho, 1990 

Sphyraena picudilla  48 4sm+4st+40a 56 Soares et al., 2017 
Sphyraena barracuda 48 4sm+4st+40a 56 Soares et al., 2017 
Sphyraena guachancho 48 48a 48 Soares et al., 2017 
Istiophoridae 
Istiophorus albicans 

 
48 

 
2m+2st+44a 

 
52 

 
Presente estudo 

 
 

Em M. atlanticus, os sítios Ag-RONs são simples, localizados em posição 

intersticial do braço longo do menor par cromossômico. Estes sítios estão 

colocalizados com sequências DNAr 18S e apresentam elevado conteúdo GC e se 

mostram não sintênicos com o DNAr 5S. Essa organização do DNAr, aliada a um 

conteúdo heterocromático moderado, tem sido apontada como característica basal 

para vários grupos de teleósteos (Galetti et al., 2000).  

Tendo em vista a ocorrência de grande variação de tamanho entre o maior e 

menor par cromossômico de M. atlanticus e dados variáveis do número diploide em 

M. cyprinoides (2n=48-52) foi realizado o mapeamento de sequências teloméricas na 

espécie. Nenhum sítio ITS foi identificado no cariótipo dessa espécie (Figura 19). 

Análises similares poderiam auxiliar no entendimento dos rearranjos cromossômicos 

que regem a diversificação cromossômica neste grupo. 

Dados citogenéticos para Istiophoriformes são escassos. De fato, a descrição 

cariotípica de I. albicans representa os primeiros dados cromossômicos para a família 

Istiophoridae. Esta família que sofreu uma reavaliação filogenética e tem sido 
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agrupada às famílias Sphyraenidae e Xiphiidae, na ordem Istiophoriformes (Orrell et 

al., 2006; Near et al., 2012; Betancur et al., 2013).  

Os padrões cariotípicos na Ordem Istiophoriformes, embora indiquem 

variações estruturais nos cromossomos, com uma maioria de cromossomos 

acrocêntricos, compartilham de um número diploide comum com 48 cromossomos 

(Tabela 3). Essa característica é considerada simplesiomórfica para os Clupeocephala, 

grupo mais recente e irmão mais recente dos Elopomorpha, constituído por 

Clupeomorpha e Ostariophisi (surgidas no início do Cretáceo) e Euteleostei (surgido no 

final do Jurássico) (Arratia, 2010). 

A fórmula cariotípica de I. albicans (2m+2st+44a; NF=52) exibe semelhanças 

com espécies da família Sphyraenidae (Soares et al., 2017), membro da mesma Ordem. 

De fato, I. albicans além de compartilhar um mesmo número cromossômico com 

espécies de Sphyraena, único gênero da família Sphyraenidae, apresentam ainda sítios 

DNAr 18S/Ag-RONs simples. Por outro lado, apresentam sítios DNAr 18S e DNAr 5S não 

sintênicos, enquanto nas espécies de Sphyraena estes genes são colocalizados (Soares 

et al., 2017), indicando uma condição mais derivada em relação ao padrão encontrado 

em I. albicans. Como em Sphyraenidae, inversões pericentroméricas parecem 

constituir os principais rearranjos na evolução cariotípica da espécie . 

Os aspectos citogenéticos obtidos para M. atlanticus e I. albicans são 

divergentes entre si e dão suporte a hipótese de padrões cromossômicos 

plesiomórficos (2n=48 cromossomos acrocêntricos) atribuídos ao surgimento dos 

Clupeocephala (Brum, 1997), na qual se inclui Istiophoriformes. Os dados obtidos 

propiciam futuras comparações interpopulacionais nestas espécies de difícil acesso, 

apesar do grande interesse econômico e a vulnerabilidade que apresentam, e 

contribuem com as primeiras informações citogenéticas para a família Istiophoridae.  

 

Agradecimentos 

Os autores são particularmente gratos ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (#442664/2015-0), pelo apoio 

financeiro e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pela bolsa de doutorado concedida a R.X. Soares. Agradecemos ainda ao Instituto 



Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o agulhão-de-vela 

108 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (#19135-1, #131360-1 e 

#27027-2) pelas licenças de coleta. 

 

 

Referências 

Adams, A., Guindon, K., Horodysky, A., MacDonald, T., McBride, R., Shenker, J., Ward, 
R. (2012). Megalops atlanticus. The IUCN Red List of 
 Threatened Species 2012: e.T191823A2006676. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2012.RLTS.T191823A2006676.en> Acesso 
em: 06 mar. 2017. 

Arlinghaus, R.,S.J. Cooke, J. Lyman, D. Policansky, A. Schwab, C.D. Suski, S.G. Sutton, 

Thorstad, E.B. (2007). Understanding the complexity of catch-and-release in 

recreational fishing: an integrative synthesis of global knowledge from historical, 

ethical, social, and biological perspectives. Reviews in Fisheries Science 15: 75–

167. 

Arratia, G. (2010). The Clupeocephala re-visited: Analysis of characters and 
homologies. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 45: 635-657. 

Ault, J.S. (2010). SilverKing – amost perfect and ancient sportfish:the biology, ecology 
and management of Megalops atlanticus – and its precarious future. In: Mill, A.R. 
(Ed.), A Passion for Tarpon. Mill Creek, WA: Wild River Press, 481 pp.  

Ault, J.S., Humston, R., Larkin, M.F. et al. (2008). Population dynamics and resource 
ecology of Atlantic tarpon and bonefish. In: Ault, J.S. (Ed.), Biology and 
Management of the World Tarpon and Bonefish Fisheries. Boca Raton, FL: CRC 
Press, 216 –258. 

Ault, J.S., Luo, J. (2013). A reliable game fish weight estimation model for Atlantic 
tarpon (Megalops atlanticus). Fishery Research, 139: 110–117.  

Bartholomew, A., Bohnsack, J.A. (2005). A review of catch-and-release angling 

mortality with implications for no-take reserves. Reviews in Fish Biology and 

Fisheries, 15: 129–154. 

Betancur, R.R., Broughton, R.E, Wiley, E.O., Carpenter, K., López, J.A., Chenhong, L., 
Holcroft, N.I., Arcila, D., Sanciangco, M., Cureton, J.C., Zhang, F., Buser, T., 
Campbell, M.A., Ballesteros, J.A., Roa-Varon, A., Willis, S., Borden,. A.C., Rowley, 
T., Reneau, P.C., Hough, D., Lu, G., Grande, T., Arratia, G., Orti, G. (2013). The 
Tree of Life and a New Classification of Bony Fishes. PLOS Currents Tree of Life, 
1–54.  

Brum M.J.I., Galetti Jr, P.M. (1997). Teleostei plan ground karyotype. Journal of 
Computational Biology, 2: 91–102. 



Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o agulhão-de-vela 

109 

Calado, L.L., Bertollo, L.A.C., Costa, G.W.W.F.D., Molina, W.F. (2013). Cytogenetic 

studies of Atlantic mojarras (Perciformes–Gerreidae): chromosomal mapping of 

5S and 18S ribosomal genes using double FISH. Aquaculture Research, 44: 829-

835. 

Carpenter, K.E.; Niem, V.H. (2001). FAO species identification guide for fishery 
purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Volume 5. 
Bony fishes part 3 (Menidae to Pomacentridae). Rome: FAO, 2791-3380. 

Chao, L., Collette, B.B., Espinosa-Perez, H., Vega-Cendejas, M., Tolan, J., Jelks, H. 
(2015). Megalops atlanticus. The IUCN Red List of Threatened Species 2015. 
Disponível em: <http://www.iucnredlist.org/details/191823/25>. Acesso em: 16 
out. 2016. 

Coates, A.G., Obando, J.A. (1996). The geologic evolution of the Central American 
isthmus. In: Jackson, J.B.C., Budd, A.F., Coates, A.G. (Ed.), Evolution and 
environments in tropical America. Chicago: University of Chicago Press, 21–56. 

Cooke, S.J., Cowx, I.G. (2004). The role of recreational fisheries in global fish crises. 

Bioscience, 54: 857–859. 

Cooke, S.J., Cowx, I.G. (2006). Contrasting recreational and commercial fishing: 

searching for common issues to promote unified conservation of fisheries 

resources and aquatic environments. Biological Conservation, 128: 93–108. 

Doucette Jr., A.J., Fitzsimons, J.M. (1982). Karyology of the ladyfish Elops saurus. 
Japanese Journal of Ichthyology, 29: 223–226. 

Doucette Jr., A.J., Fitzsimons, J.M. (1988). Karyologyof elopiform and clupeiform fishes. 
Copeia, 1988: 124–130. 

Eschmeyer, W.N., Fong, J.D. (2017). Species by family/subfamily in the Catalog of 
Fishes California Academy of Sciences. Disponível em: 
<http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesB
yFamily.asp> Acesso em: 22 fev. 2017. 

Froese, R., D. Pauly. (2016). FishBase. World Wide Web electronic publication. Version 
10/2016. Disponível em: <www.fishbase.org> Acesso em: 10 mar. 2017. 

Galetti Jr., P.M. , Aguilar, C.T., Molina, W.F. (2000). An overview of marine fish 

cytogenetics. Hydrobiologia, 420: 55–62. 

Galetti Jr., P.M., Molina, W.F., Affonso, P.R.A.M., Aguilar, C.T. (2006). Assessing genetic 

diversity of Brazilian reef fishes by chromosomal and DNA markers. Genetica, 

126: 161–177.  



Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o agulhão-de-vela 

110 

Gold, J.R.; Lee, C., Shipley, N.S., Powers, P.K. (1990). Improved methods for working 
with fish chromosomes with a review of metaphase chromosome banding. 
Journal of Fish Biology, 37: 563-575. 

Hazin, F.H.V. (1993). Fisheries-oceanographical study on tunas, billfishes and sharks in 
the Southwestern Equatorial Atlantic Ocean. Doctoral Thesis. Tokyo: Tokyo 
University of Fisheries, 286 pp. 

Howell, W.M., Black, D.A. (1980). Controlled Silver-staining of nucleolus organizer 
regions with a protective colloidal developper a 1-step method. Experientia, 36: 
1014-1015. 

Jaume, D., Duarte, C.M. (2006). General aspects concerning marine and terrestrial 
biodiversity. In: Duarte, C.M. (Ed.), The Exploration of Marine Biodiversity. 
Scientific and Technological Challenges. Bilbao: Fundación BBVA, 17-30. 

Khuda-Bukhsh, A.R., Rahman, A., Chanda, T., Nayak, K., Khuda-Bukhsh, A. (1995). 
Diploid numbers and chromosome formulae of some 29 species of Indian 
teleosts (Pisces). Chromosome Information Service, 58: 38–39. 

Levan, A., Fredga, K., Sandberg A. (1964). Nomenclature for centromeric position on 
chromosomes. Hereditas, 52: 201-220. 

Marlow, J.R., Lange, C.B.,Wefer, G., Rosell-Mele, A. (2000). Upwelling intensification as 
part of the Pliocene–Pleistocene climate transition. Science, 290: 2288–2291. 

Molina, W.F, Galetti, P.M. (2004). Karyotypic changes associated to the dispersive 
potential on Pomacentridae (Pisces, Perciformes). Journal of Experimental 
Marine Biology and Ecology, 309: 109–119.  

Molina, W.F., Galetti Jr., P.M. (2004). Karyotypic changes associated to the dispersive 

potential on Pomacentridae (Pisces, Perciformes). Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology, 309: 109–119. 

Molina, W.F., Jacobina, U.P. (2013). Protocolos Citogenéticos e Perspectivas 
Biotecnológicas Voltadas à Piscicultura Marinha e Conservação. Biota Amazônia, 
3: 155–168. 

Montes, C., Cardona, A., Jaramillo, C., Pardo, A., Silva, J.C., Valencia, V., Ayala, C., 
Pérez-Angel, L.C., Rodriguez-Parra, L.A., Ramirez, V., Niño, H. (2015). Middle 
Miocene closure of the Central American Seaway. Science. April 10. Disponível 
em: <www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aaa2815> Acesso em: 
25 out. 2016. 

Motta-Neto, C.C., Cioffi, M.B., Bertollo, L.A.C., Molina, W.F. (2011). Extensive 

chromosomal homologies and evidence of karyotypic stasis in Atlantic grunts of 

the genus Haemulon (Perciformes). Journal of Experimental Marine Biology and 

Ecology, 401: 75-79. 

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.aaa2815


Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o agulhão-de-vela 

111 

Nakamura, I. (1985). FAO species catalogue. Vol. 5. Billfishes of the world. An 

annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes and 

swordfishes known to date. FAO Fisheries Synopsis, 125: 1-65. 

Near, T.J., Eytan, R., Dornburg, A., Kuhn, K.L., Moore, J.A., Davis, M.P., Wainwright, 
P.C., Friedman, M., Smith, W.L. (2012). Resolution of ray-finned fish phylogeny 
and timing of diversification. Proceedings of the National Academy of Sciences, 
109: 13698–13703. 

Nelson, J.S., Grande, T.C., Wilson, M.V.H. (2016). Fishes of the world. Fifth edition. New 
Jersey: John Wiley & Sons, 707p. 

Nirchio, M., Rondón, R., Oliveira, C., Ferreira, I.A., Martins, C., Pérez, J., Sola, L., Rossi, 

A.R. (2008). Cytogenetic studies in three species of Lutjanus (Perciformes: 

Lutjanidae: Lutjaninae) from the Isla Margarita, Venezuela. Neotropical 

Ichthyology, 6: 101-108. 

Orrell, T.M., Collette, B.B., Johnson, G.D. (2006). Molecular data support separate 
scombroid and xiphioid clades. Bulletin of Marine Science, 79: 505–519. 

Pauls, E., Coutinho, I.A. (1990). Levantamento citogenético em peixes de maior valor 
econômico do litoral Fluminense (23o. Lat./S). In: XVII Congresso Brasileiro de 
Zoologia, 17, Londrina, PR, 325. 

Pendás, A.M., Morán, P., Freije, J.P., Garcia-Vásquez, E. (1994). Chromosomal location 
and nucleotide sequence of two tandem repeats of the Atlantic salmon 5S rDNA. 
Cytogenetics and Cell Genetics, 67: 31-36. 

Pinkel, D., Straume, T., Gray, J.W. (1986). Cytogenetic analysis using quantitative, high-
sensitivity, fluorescence hybridization. Proceedings of the National Academy of 
Sciences USA, 83: 2934–2938. 

Reece, J.S., Bowen, B.W., Smith, D.G., Larson, A. (2011). Comparative phylogeography 
of four Indo-Pacific moray eel species (Muraenidae) reveals comparable ocean-
wide genetic connectivity despite five-fold differences in available adult habitat. 
Marine Ecology Progress Series, 437: 269–277. 

Restrepo, V., Prince, E.D., Scott, G.P., Uozumi, Y. (2003). ICCAT stock assessments of 

Atlantic billfish. Marine Freshwater Research, 54: 361-367. 

Riede, K. (2004). Global register of migratory species - from global to regional scales. 

Final Report of the R&D-Projekt 808 05 081. Germany: Federal Agency for Nature 

Conservation, 329 p. 

Rishi, K.K., Haobam, M.S. (1984). Somatic chromosomes in a marine fish, Megalops 
cyprinoides (Broussonet) (Megalopidae: Elopiformes). Chromosome Information 
Service, 36: 22–24. 



Padrões citogenéticos de grandes peixes esportivos: o tarpão e o agulhão-de-vela 

112 

Rocha, É.C., Molina, W.F. (2008). Cytogenetic analysis in western Atlantic snappers 

(Perciformes, Lutjanidae). Genetics and Molecular Biology, 31: 461-467. 

Schweizer, D. (1976). Reverse fluorescent chromosome banding with chromomycin 
and DAPI. Chromosoma, 58: 307–324.  

Shannon, L.V., (1985). The Benguela ecosystem Part 1: Evolution of the Benguela, 
physical features and processes. Oceanography and Marine Biology, 23: 105–
182. 

Soares, R.X., Bertollo, L.A.C., Cioffi, M.B., Costa, G.W.W.F., Molina, W.F. (2014). 
Chromosomal distribution of two multigene families and the unusual occurrence 
of an X1X1X2X2/X1X2Y sex chromosome system in the dolphinfish 
(Coryphaenidae): An evolutionary perspective. Genetics and Molecular Research, 
13: 2470–2479. 

Soares, R.X., Bertollo, L.A.C., Costa, G.W.W.F., Molina, W.F. (2013). Karyotype stasis in 
four Atlantic Scombridae fishes: mapping of classic and dual-color FISH markers 
on chromosomes. Fisheries science, 79: 1–7.  

Soares, R.X., Cioffi, M.B., Bertollo, L.A.C., Borges, A.T., Costa G.W.W.F., Molina, W.F. 
(2017). Chromosomal evolution in large pelagic oceanic apex predators, the 
barracudas (Sphyraenidae, Percomorpha). Genetics and Molecular Research, In 
press. 

Sumner, A.T. (1972). A simple technique for demonstrating centromeric 
heterochromatin. Experimental Cell Research, 75: 304-306. 

White, T.J., Bruns, T., Lee, S., Taylor, J. (1990). Amplification and direct sequencing of 
fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In: Innis, M., Gelfand, D., Sninsky, 
J., White, T. (Eds). PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications, Orlando: 
Academic Press Inc, 315–322. 

 



 

113 

6. CONCLUSÕES 

 

As análises citogenéticas realizadas em diferentes famílias de peixes pelágicos, 

restritas ao Atlântico ou com distribuição circunglobal, permitiram estabelecer 

algumas conclusões, gerais ou específicas, sobre a evolução cromossômica destes 

grupos: 

 Grupos de peixes pertencentes à Clupeocephala [Euteleostei + 

(Clupeomorpha+Ostariophisi)] apresentam padrões cromossômicos gerais (2n; 

quantidade de cromossomos acrocêntricos, distribuição e frequência de sítios DNAr e 

heterocromatina com características preferencialmente basais, reforçando a hipótese 

de que um cariótipo com 2n=48 cromossomos acrocêntricos seja uma condição 

simplesiomórfica deste grupo; 

 Na família Sphyraenidae, espécies pelágicas com características ecológicas 

associadas a ambientes recifais apresentam cariótipos mais derivados que as espécies 

essencialmente neríticas, sugerindo que neste grupo o ambiente pelágico possa 

desfavorecer estratificações populacionais capazes de promover um maior nível de 

fixação de rearranjos cromossômicos. 

 A organização estável e funcional dos sítios ribossomais 18S/5S colocalizados 

em todas as espécies de Sphyraena, indicam que tais arranjos são completamente 

funcionais e antigos, uma vez que são compartilhados entre espécies que divergiram a 

mais de 45 Ma. 

 Inversões pericêntricas são os principais rearranjos responsáveis pela 

diversificação cromossômica da maioria dos grupos pelágicos analisados, como 

Sphyraenidae, mas também em Carangidae, cujas novas descrições cariotípicas para o 

gênero Gnathanodon e Elagatis, e de novas áreas de distribuição para Seriola rivoliana, 

e Trachinotus carolinus indicam diversificação por esses mecanismos. 

 O detalhamento citogenômico em Seriola rivoliana e Trachinotus carolinus 

fornece subsídio para futuros empregos biotecnológicos através da manipulação 

cromossômica destas espécies. 
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 Comparações cariotípicas, através de análises convencionais e pelo 

mapeamento de sequências repetitivas, entre os estoques de Trachinotus carolinus do 

Atlântico Sul e Caribe, sugere estase cariotípica da espécie no Atlântico. 

 O sistema de cromossomos sexuais X1X1X2X2/X1X2Y encontrado na espécie 

Coryphaena hippurus, revela uma única origem deste sistema no gênero, ocorrida 

antes da separação desta espécie com C. equiselis, que também compartilha mesmo 

sistema de cromossomos sexuais. 

 O grande cromossomo metacêntrico despareado, encontrado exclusivamente 

em machos de Coryphaena hippurus, identificado como o cromossomo Y, não 

apresenta sítios teloméricos ectópicos internos. Embora essa condição não seja 

definitiva para confirmar a ocorrência desse rearranjo, poderia confirmar sua origem 

pela fusão de dois cromossomos acrocêntricos. Contudo, a marcada presença de 

sequências do elemento transponível Tol2 nas regiões centroméricas dos pares 

acrocêntricos e de forma marcante em posição pericentromérica neste cromossomo, 

sugere sua participação neste evento. 

 A presença de cromossomos sexuais em C. hippurus além de propiciar um novo 

modelo para estudos de evolução cromossômica, contribui com dados aplicáveis ao 

desenvolvimento de práticas comerciais de manipulação cromossômica na espécie, 

com vistas à produção de estoques monossexo. 

 O cariótipo de Megalops atlanticus do Atlântico Ocidental não revelou 

diferenças na sua macroestrutura com espécimes previamente analisados do sudeste 

dos Estados Unidos. Essa condição pode estar atrelada a processos migratórios e 

ausência de influência da barreira do Amazonas na restrição ao fluxo gênico 

populacional desta espécie, que também habita regiões estuarinas do Atlântico. 

 Istiophorus albicans apresenta um cariótipo com características basais e 

algumas similaridades citogenéticas com Sphyraenidae os únicos outros cariótipos 

descritos para a ordem Istiophoriformes. 

 De forma geral, os dados citogenéticos de espécies marinhas pelágicas se 

mostram mais conservados que os de espécies recifais, o que indica o potencial 

dispersivo de larvas e adultos migradores estão associados a diversidade 

cromossômica de peixes marinhos. 

 


