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Resumo 

O beijupirá Rachycentron canadum, é um peixe pelágico marinho, migrador, 

cosmopolita que possui grande interesse comercial no mundo. O presente trabalho 

objetivou avaliar a existência de estruturação populacional interoceânica, analisar a 

diversidade genética e a conectividade entre as populações no Atlântico Sul, além 

de estimar a variabilidade e endogamia da espécie nas pisciculturas e na costa 

brasileira. Para isso foram utilizados exemplares do beijupirá ao longo de sua 

distribuição global (Atlântico, Índico e Pacífico), na costa brasileira e em quatro 

pisciculturas no Brasil analisados por meio de marcadores microssatélites e do 

DNAmt (citocromo b e D-loop). Os resultados obtidos na análise interoceânica 

indicam alta diversidade genética e moderada estruturação genético-populacional 

para o D-loop, rejeitando a hipótese de panmixia global da espécie. Na costa 

brasileira foi observada ausência de estruturação populacional, evidenciando 

conectividade e inexistência de barreiras que impeçam o fluxo gênico e a migração 

da espécie, revelando uma população panmítica intra-oceânica. Já nas pisciculturas 

do beijupirá no Brasil foi observada perda de diversidade genética e diferenciação 

genética entre as pisciculturas e os selvagens, apesar do cultivo recente da espécie. 

Diante disso, o gerenciamento da pesca tanto a nível mundial, quanto local, e o 

manejo da espécie nas estações de piscicultura devem considerar estas 

informações para a exploração sustentável e o comércio de indivíduos em termos 

regionais e globais, trazendo implicações para o manejo da espécie e sua 

conservação. 

 

Palavras-chave: Genética de populações. Citocromo b. Microssatélites. Região 

controle. 
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Abstract 

 

Cobia Rachycentron canadum, is a marine pelagic, migratory, cosmopolitan fish that 

has great commercial interest in the world. This study aimed to evaluate the 

existence of inter-oceanic population structure, analyze the genetic diversity and 

connectivity among populations in the South Atlantic, as well as to estimate the 

variability and inbreeding in cobia farms and the Brazilian coast. Specimens were 

collected throughout its global distribution (Atlantic, Indian and Pacific), the Brazilian 

coast and four aquaculture installations in Brazil using microsatellite markers and 

mtDNA (cytochrome b and D-loop). The results of the inter-oceanic analysis indicate 

high genetic diversity and moderate genetic population structure for the D-loop, 

rejecting the hypothesis of global panmixia. In the Brazilian coast the absence of 

population structure was observed, showing connectivity and lack of barriers that 

prevent gene flow and migration of species, revealing an intra-oceanic panmitic 

population. However, in the farmed cobia, a loss of genetic diversity was detected , 

besides genetic differentiation between farm and wild, despite the recent farming of 

the species. Thus, the fisheries management both globally and locally, and the 

maintenance of species in aquaculture installations should consider this information 

for the sustainable exploitation and trade of individuals in regional and global terms, 

bringing implications for the management of the species and its conservation. 

 

Key words: Population genetics. Cytochrome b. Control region. Microsatellites  
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1 Introdução 

 

A biodiversidade do planeta é estimada em cerca de 13 milhões de 

espécies, das quais apenas 1,75 milhões foram reconhecidas pelas práticas 

taxonômicas. Desse montante, 1,5 milhões são de espécies animais, e nos 

últimos 20 anos, cerca de 13.000 espécies novas têm sido descritas a cada ano. 

Por outro lado, a perda de biodiversidade vem se acentuando a cada dia, devido à 

incessante intervenção humana nos ambientes, como alterações de habitats e 

introdução de espécies exóticas em ambientes selvagens, sem o estabelecimento 

de programas de manejo e de monitoramento genético. Assim, é necessário 

conservar os recursos genéticos, tanto de espécies ameaçadas quanto de 

interesse econômico, para garantir e manter a diversidade intra e interespecífica. 

As pesquisas genéticas têm contribuído para elucidação de várias 

questões relativas à estruturação de populações de diversas espécies, da sua 

origem e suas características peculiares, tais como sucesso reprodutivo, taxas de 

divergências genéticas entre populações, migração, tamanhos da população, 

seleção natural e eventos históricos. Os marcadores moleculares são as 

principais ferramentas destes estudos e permitem a caracterização da 

variabilidade e da estrutura genética nas populações. 

A estrutura genética da população refere-se à heterogeneidade na 

distribuição dos genótipos e da variabilidade dentro e entre as populações, a fim 

de se descrever como essa informação pode ser útil para o entendimento da 

identidade genética e manejo das espécies. Além disso, se aplicam amplamente 

na mitigação de ações predatórias e/ou na orientação do manejo sustentável 

sobre espécies alvo, pela investigação do status de conservação (variabilidade 
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genética) e das suas particularidades biológicas acerca da domesticação em 

cativeiro. Tais abordagens redundam em reconhecer as implicações na 

capacidade de suporte do recurso, como é o caso de muitas espécies de peixe. 

Nesse sentido, Rachycentron canadum (beijupirá), o alvo do presente 

trabalho, tem interesse comercial no mundo inteiro e ainda poucas são as 

pesquisas relativas às feições genético-ecológicas da espécie em nível global, na 

costa brasileira, assim como relacionadas à sua produção nas pisciculturas. 

O beijupirá é um peixe pelágico marinho e está distribuído nos oceanos 

tropicais e subtropicais do globo. Devido à natureza pelágica das larvas e pela 

migração de jovens e adultos por longas distâncias, é esperado que R. canadum 

apresente alto fluxo gênico entre os oceanos, favorecendo a conectividade e 

consequentemente a ausência de estruturação populacional global. 

Em termos intra-oceânicos, estudos genéticos foram realizados para a 

espécie em diferentes localidades, identificando alta diversidade e diferentes 

níveis de estruturação populacional. Entretanto, estudos genético-populacionais 

no Atlântico Sul não foram contemplados. Nesse sentido, essa região suscinta o 

interesse em identificar possível estratificação populacional do ponto de vista 

genético, tanto para avaliar a diversidade e estruturação da espécie nas 

populações selvagens, assim como fornecer informações para as pisciculturas do 

beijupirá no Brasil, que constitui uma atividade relativamente recente. 

Além disso, os dados a serem obtidos por meio de estudos envolvendo 

métodos de biologia molecular possuem uma significativa contribuição para 

gestão da pesca em nível global, regional e para o manejo da espécie em 

cativeiro, a fim de melhor equilibrar a necessidade de desenvolvimento das 

populações humanas, simultaneamente atrelada à conservação da espécie. 
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2 Revisão da Literatura 

 

2.1 O beijupirá, Rachycentron canadum 

Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) está enquadrado na Classe 

Actinopterygii, Ordem Perciformes, sendo a única espécie integrante da família 

Rachycentridae. A espécie foi originalmente descrita, por Linnaeus em 1766, 

como Gasterosteus canadus. É internacionalmente conhecida por cobia e, no 

Brasil, é comumente chamada de beijupirá, bijupirá, pirambijú ou cação-de-

escama (Figueiredo e Menezes, 1980; Carvalho Filho, 1999). 

É um peixe marinho pelágico, migrador e ocorre nos oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico (Figura 1), exceto na costa leste do Pacífico (Briggs, 1960; 

Shaffer e Nakamura, 1989). No Atlântico ocidental, a espécie está distribuída 

desde Massachusetts, EUA, até a Argentina, ocorrendo em todo o litoral brasileiro 

(Figueiredo e Menezes, 1980). 

 

 
Figura 1. Mapa de distribuição mundial para o beijupirá Rachycentron 
canadum (Fonte: http://www.flmnh.ufl.edu/) 

 

A aparência do beijupirá é semelhante à de uma rêmora (Echeneididae), 

entretanto análises da morfologia larval indicam relação mais próxima com o 
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dourado (Coryphaenidae) (Ditty e Shaw, 1992). A cabeça é grande e achatada, o 

corpo é alongado e fusiforme e a nadadeira caudal é truncada nos jovens e 

lunada nos adultos, é amarronzado dorsalmente, e a superfície ventral branca, 

possui ainda listras nas laterais do corpo que variam de claro a escuro (Figueiredo 

e Menezes, 1980; Collete, 2002). 

 

 
Figura 2. Exemplar de beijupirá Rachycentron canadum (Fonte: NOAA). 

 

O beijupirá possuí hábito alimentar carnívoro oportunista e preda, 

principalmente, peixes, crustáceos e lulas (Knapp, 1951; Meyer e Franks, 1996; 

Kaiser e Holt, 2005). Apresenta taxas de crescimento extremamente altas, 

pesando de seis a oito quilos no primeiro ano de vida, podendo alcançar 2 metros 

e 60 kg no ambiente natural, com expectativa de vida em torno de 15 anos 

(Shaffer e Nakamura, 1989; Franks et al., 1999; Chen et al., 2001).  

A reprodução ocorre preferencialmente na primavera e verão (Brown-

Peterson et al., 2001; Domingues et al., 2007) geralmente em águas abertas, 

onde ovos e larvas podem atingir 30 milhas (~ 48 km) além da costa que, 

posteriormente, retornam para águas costeiras quando jovens (Carvalho Filho, 

1999). Os machos alcançam a maturidade sexual no segundo ano de vida (65 

cm) e as fêmeas, no terceiro (80 cm), sendo caracterizada como uma espécie 

gonocorista (só apresenta um sexo durante a vida) e com fecundação externa 
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(Richards, 1967; Franks e Brown-Peterson, 2001). A fecundidade anual de uma 

fêmea com 20 kg foi estimada em até 40 milhões de ovos (Brown-Peterson, 

2001). 

Devido a estas características biológicas, como, por exemplo, sua elevada 

capacidade dispersiva, R. canadum é considerado como uma linhagem antiga, 

sem nenhuma evidência de eventos de especiação recente, já que este táxon 

pertence a uma família e gênero monotípicos (Shaffer e Nakamura, 1989; Riginos 

et al., 2014). Essa tendência também foi observada em outras espécies marinhas 

com distribuição cosmopolita, como exemplo, famílias monotípicas do tubarão-

baleia (Rhincodon typus, Rhincodontidae) e tubarão-frade (Cetorhinus maximus, 

Cetorhinidae), e gêneros monotípicos para o peixe-rei (Elagatis bipinnulata, 

Carangidae) e a cavala (Acanthocybium solandri, Scombridae) (Gaither et al., 

2015b). 

Nesse sentido, a distribuição global parece diminuir as oportunidades de 

especiação, a qual depende de isolamento, seja pela distância (IBD - Isolation by 

distance) ou pelo ambiente (IBE - Isolation by environment) durante longos 

períodos (Wright, 1943; Rocha e Bowen 2008; Wang e Summers, 2010). A 

persistência destas linhagens advêm, principalmente, do grande potencial 

evolutivo-adaptativo, o qual é resultado do efeito combinado de uma elevada 

diversidade genética, grandes tamanhos populacionais e pelas características 

bioecológicas das espécies, não esquecendo da elevada conectividade entre as 

bacias oceânicas (Cowen et al., 2010; Díaz-Jaimes et al., 2010; Clarke et al., 

2015). 

Foi observado para peixes marinhos cosmopolitas alta diversidade 

genética, assim como diferentes níveis de estruturação populacional interoceânica 
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(Ely et al., 2005; Díaz-Jaimes et al., 2010; Menezes et al., 2012; Clarke et al., 

2015). Para o beijupirá, estudos que contemplam toda sua distribuição não foram 

ainda realizados. Apenas Gold et al. (2013) utilizou dados do oeste do Pacífico e 

Atlântico Norte em um mesmo trabalho. Entretanto, em escala local, foi indicada 

alta diversidade genética para a espécie no Atlântico Norte (Golfo do México e 

costa leste dos EUA - Pruett et al, 2005; Gold et al., 2013; Darden et al. 2014) e 

no Indo-Pacífico: Golfo da Tailândia e Mar de Andamão (Phinchongsakuldit et al. 

2013); Mar de Omã e Golfo da Pérsia (Salari-Aliabadi et al. 2008; 2009); Mar 

Arábico e Baía de Bengala (Joy et al. 2015); e em Taiwan (Gold et al., 2013). 

Contudo, dados genético-populacionais para o Atlântico Sul e ao longo de toda a 

distribuição da espécie ainda não foram contemplados. 

Baixos valores de diversidade, quando observados em populações 

naturais, podem ser associados a uma redução drástica do tamanho populacional, 

como em peixes marinhos altamente explorados e ameaçados de extinção, onde 

a pesca é um dos principais gargalos nestas espécies (Allendorf et al., 2014; 

Benevides et al., 2014; Pinsky e Palumbi, 2014). 

Como o beijupirá é uma espécie que não forma grandes cardumes e, 

normalmente é encontrado em pequenos grupos de cinco a 10 peixes (Carvalho 

Filho, 1999), esta espécie não sustenta uma pescaria intensiva, e a maioria das 

capturas de beijupirá ocorrem de forma acidental (Hamilton et al., 2013; Sampaio 

e Tesser, 2013). Em 2010, a captura mundial foi de 11.944 t. No Brasil, as 

estatísticas de pesca apontam para uma captura anual de 923 t, representando 

0,2% do total de peixes marinhos pescados no país (Hamilton et al., 2013). Pela 

pesca esportiva, a espécie é bastante apreciada, principalmente no Golfo do 

México, devido ao grande porte (Franks et al., 1999). Já no Indo-Pacífico, o 
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beijupirá é muito valorizado por sua carne branca, altamente apreciada em 

restaurantes de luxo, como sashimi (Miao et al., 2009). 

Devido ao elevado valor comercial, associado ao grande número de 

atributos zootécnicos, como por exemplo: alta taxa de crescimento, facilidade de 

se obter desovas naturais em cativeiro, a alta fecundidade e a rápida 

adaptabilidade a dietas artificiais, tornaram o beijupirá um recurso altamente 

utilizado na aquicultura marinha, sendo cultivado em diversas partes do mundo 

(Nunes, 2014). 

A primeira desova do beijupirá em cativeiro foi conseguida em Taiwan em 

1994 (Arnold et al., 2002), sendo esta a espécie cultivada de maior importância 

econômica para este país (Liao et al., 2004). China, Taiwan e Vietnã (Figura 3) 

são os principais produtores mundiais do beijupirá (Nhu et al., 2011; FAO, 2013) e 

avanços tecnológicos para os sistemas de cultivo de R. canadum estão 

acontecendo em vários países, incluindo o desenvolvimento de pesquisas nas 

mais variadas áreas da cadeia produtiva (Nhu et al., 2011). 

 

 
Figura 3. Criação de beijupirá em Vung Tàu, Sul do 
Vietnã (Crédito: Nunes, AJP) 
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Apesar do beijupirá ser considerado como uma excelente opção para o 

desenvolvimento da piscicultura marinha, aliado ao fato de já existirem 

tecnologias desenvolvidas para o cultivo desta espécie permitindo eliminar etapas 

básicas da pesquisa, pouco se conhece sobre a biologia do beijupirá na costa do 

Brasil, o que dificulta a adequação desta tecnologia à realidade brasileira 

(Hamilton et al., 2013). 

No Brasil, o financiamento de diversos projetos para a criação da espécie 

incentivou a aquicultura marinha do beijupirá (Hamilton et al., 2013). Inicialmente 

os projetos foram estruturados em São Paulo e na Bahia (Ostrensky e Boeger 

2008), posteriormente em Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte 

(Cavalli et al., 2011). Atualmente existem laboratórios de produção de alevinos no 

Rio Grande do Norte, em São Paulo e na Bahia, além de projetos de engorda em 

São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia (Hamilton et al., 2013).  

Nesse contexto, a aquicultura do beijupirá no Brasil é considerada uma 

atividade relativamente recente, sendo iniciada a apenas sete ou oito anos 

(Cavalli et al., 2011). Diante das evidências relativas à importância econômica de 

R. canadum no mundo, esta espécie merece investimentos no uso de ferramentas 

biotecnológicas voltadas ao sucesso desta atividade, atrelada ao uso sustentável 

do recurso e conservação deste na natureza. 

Apesar dos aspectos positivos, como os benefícios para a sociedade 

(alimento) e os benefícios para as populações naturais (redução da pressão de 

pesca na natureza), a aquicultura apresenta riscos quando não manejada de 

forma correta. O recente memorando técnico publicado pela National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) intitulado “Genetic Risks Associated with 

Marine Aquaculture” (Riscos genéticos associados com a aquicultura marinha), 
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com o intuito de fornecer um melhor entendimento dos efeitos genéticos da 

aquicultura marinha sobre as populações selvagens, possui uma avaliação 

detalhada dos riscos e benefícios potenciais desta atividade (Waples et al., 2012). 

Os maiores riscos genéticos nas aquiculturas incluem a perda da 

diversidade genética dentro das populações, perda de diversidade genética entre 

as populações e perda de “fitness” (Waples et al., 2012). Em adição, escapes 

generalizados de um ou de alguns indivíduos da aquicultura, além de seus ovos e 

larvas por meio da reprodução nas gaiolas, podem levar à substituição de 

padrões existentes nas populações selvagens, tanto por cruzamento entre estes, 

levando, por exemplo, à introgressão genética (Jorstad, et al., 2008; Bourret et al., 

2011; Glover et al., 2013), quanto por aspectos ecológicos através de predação e 

competição por alimento e pela disseminação de parasitas e doenças (Jonsson e 

Jonsson, 2006; Grigorakis e Rigos, 2011). 

Estudos com o salmão do Atlântico (Salmo salar) indicam que cruzamento 

com fugitivos dos cativeiros estão resultando em alteração significativa da 

integridade genética em populações naturais, incluindo possível perda de 

adaptação às condições selvagens (Bourret et al. 2011; Glover et al. 2013). Para 

o bacalhau do Atlântico cultivado na Noruega, foi observado que reprodução está 

ocorrendo nas gaiolas, levando o material genético (ovos e larvas) para o meio 

ambiente, e, como as unidades populacionais de bacalhau em águas costeiras da 

Noruega estão drasticamente reduzidas, estas são particularmente vulneráveis à 

interação genética com o bacalhau do viveiro (Jorstad et al., 2008; Glover et al., 

2011). 

Nesse contexto, pela aquicultura do beijupirá ocorrer principalmente em 

gaiolas instaladas no mar e pelo cultivo recente dessa espécie no Brasil, quando 
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comparada à criação da mesma espécie em Taiwan (em 1994), e de outras 

espécies marinhas, como o bacalhau (Gadus morhua) e salmão (Salmo salar) do 

Atlântico (Glover et al., 2009; 2011), estudos genéticos se tornam necessários 

nestes ambientes, principalmente nas fases iniciais de implantação, a fim de 

minimizar os riscos futuros associados a esta atividade. 

 

2.2 Marcadores moleculares 

A compreensão da diversidade genética e como esta encontra-se 

distribuída, juntamente com o entendimento de suas relações evolutivas, é o 

principal objetivo dos estudos genéticos, principalmente quando se refere à 

conservação das espécies, sendo os marcadores moleculares as principais 

ferramentas utilizadas nestes estudos (Solé-Cava e Cunha, 2012). 

 Os primeiros marcadores moleculares utilizados em peixes foram os 

marcadores enzimáticos, os quais se mostraram eficientes na identificação de 

bancos genéticos (Utter, 1991). Em seguida, surgiram marcadores que utilizaram 

as informações contidas no DNA e, juntamente com o desenvolvimento da técnica 

de PCR (Polimerase Chain Reaction - Reação em Cadeia da Polimerase), 

descrita por Kary Mullis em 1983, surgiu uma nova perspectiva em estudos 

biológicos (Matioli e Passos-Bueno, 2012). Assim, os marcadores moleculares 

passaram a ser amplamente utilizados para avaliar a diversidade genética e 

elucidar relações genéticas e filogeográficas das populações, principalmente no 

que se refere ao entendimento da história evolutiva das espécies (Avise, 1994; 

2000; Galtier et al., 2009; Clarke et al., 2015).  

São vários os marcadores disponíveis para pesquisas genético-

populacionais, dentre estes destacam-se os marcadores SSRs (Simple Sequence 
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Repeats), também conhecidos como microssatélites (Powell, 1996), que são 

constituintes do genoma nuclear, e os marcadores do DNA mitocondrial (DNAmt), 

como por exemplo o citocromo b e a região controle (Galtier et al., 2009). 

Os marcadores de microssatélite (SSR) são regiões de DNA repetitivo não 

codificante e com alta taxa de mutação, composto de pequenos motivos de um a 

seis pares de bases, organizados em tandem (Powell, 1996). Conhecidos também 

como regiões de sequências simples (SSR) ou sequências curtas repetidas em 

tandem (STR) eles são comuns tanto em genomas eucariotos como procariotos 

(Field e Wills, 1998; Tóth et al., 2000) e raramente podem ser encontrados no 

genoma mitocondrial (Mayer e Kerth, 2005).  

Microssatélites são caracterizados pelo seu alto polimorfismo, 

codominância e seletividade neutra (Schlõtter, 1998). Por esse motivo, este tipo 

de marcador molecular vem sendo utilizado em diversos estudos de genética 

populacional de peixes (Ludanny  et al., 2010; Tripp-Valdez et al., 2010; Montes et 

al., 2012; Liu et al., 2014; Chabot et al., 2015). Para o beijupirá, foram 

desenvolvidos mais de 20 loci microssatélites (Pruett et al., 2005; Renshaw et al., 

2005), os quais já foram utilizados em abordagens populacionais de diferentes 

localidades (Salari-Aliabadi et al., 2008; 2009; Gold et al., 2013; 

Phinchongsakuldit et al., 2013; Darden et al., 2014), indicando a eficiência deste 

marcador nos estudos genético-populacionais desta espécie. 

Os marcadores de DNA mitocondrial (DNAmt) são ótimas ferramentas para 

a análise genética das espécies e populações (Brown, 1985; Galtier, 2009; Cunha 

e Solé-Cava, 2012). Este marcador tem sido utilizado em diversos estudos 

evolutivos e populacionais em distintas espécies de peixes, gerando a construção 

de muitos primers universais para diferentes regiões do DNAmt (Apostolidis et al., 



 

27 

 

2009; Galtier et al., 2009; Mandal et al., 2012; Prioli et al., 2012; Chiesa et al., 

2013; Rabone et al., 2015). As vantagens da utilização do DNAmt como marcador 

são amplas e devidas principalmente à facilidade de manipulação e isolamento, 

grande número de cópias por células, taxa de mutação relativamente rápida, 

assim como são extremamente úteis em análises filogeográficas, devido ao fato 

destas sequências possuírem informação genealógica (Galtier et al., 2009; Cunha 

e Solé-Cava, 2012). Uma das desvantagens do DNAmt é que sua herança 

uniparental pode indicar uma história populacional não completamente correta, 

uma vez que padrões de dispersão da espécie podem variar entre os sexos 

(Freeland, 2005; Daly-Engel et al., 2012a). 

O citocromo b (Cyt b) é provavelmente o gene mitocondrial mais bem 

estudado entre os peixes, permitindo inferências tanto em história evolutiva, por 

meio de filogenias no nível de espécies, quanto em estruturas ou divergências 

populacionais (Durand et al., 2012; Damerau et al., 2012; Chiesa et al., 2013). Já 

a região controle (D-loop) devido à sua elevada taxa de mutação, pode gerar um 

sinal sobre a história das populações em um curto espaço de tempo, sendo 

sensível para detectar eventos demográficos que podem afetar a variação 

genética, tais como redução no tamanho da população, isolamento geográfico e 

fluxo gênico histórico e atual (Galtier et al., 2009; Díaz-Jaimes et al., 2010; Mandal 

et al., 2012; Kunal et al., 2013; González-Wevar et al., 2015). 

Estudos utilizando o DNAmt em R. canadum são escassos (Gold et al., 

2013; Joy et al., 2015). Gold et al. (2013) observaram diferenças entre populações 

do Atlântico Norte e Pacífico Oeste utilizando o citocromo b, enquanto Joy et al. 

(2015) observaram elevada diversidade genética para o beijupirá em genes da 

ATPase 6 e 8 do DNAmt, com baixa diferenciação entre populações do oceano 
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Índico. Aliado a isso, o genoma mitocondrial completo da espécie encontra-se 

disponível no banco de dados do GenBank (Musika et al., 2014), sendo útil no 

desenho de marcadores para análises genéticas em outras regiões do DNAmt, 

como a região controle, para o beijupirá. 

Portanto, perante todas as evidências apresentadas e tendo em vista a 

importância do conhecimento sobre a diversidade genética intraespecífica, e as 

particularidades na distribuição populacional das espécies, o presente trabalho 

pretendeu analisar as informações genéticas de Rachycentron canadum, ao longo 

da distribuição global da espécie, bem como na costa Atlântica da América do 

Sul, visando entender as relações genético-evolutivas da espécie, os possíveis 

padrões diferenciais e, o que tais fenômenos podem auxiliar na gestão pesqueira, 

bem como no incremento de uma aquicultura sustentável no Brasil. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral 

Analisar a diversidade genética e estruturação populacional do beijupirá 

Rachycentron canadum entre as bacias oceânicas, no Atlântico Sul ocidental e 

nas pisciculturas do Brasil utilizando marcadores nucleares e mitocondriais. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar o nível de variabilidade genética da espécie em nível global, 

regional (Atlântico Sul) e nas pisciculturas para os diferentes marcadores 

moleculares; 

2. Analisar a estruturação populacional de R. canadum entre as diferentes 

bacias oceânicas, identificando possíveis padrões filogeográficos que 

influenciaram na distribuição atual da espécie; 

3. Determinar o grau de conexão genética entre as localidades amostradas no 

Atlântico Sul ocidental utilizando uma abordagem multiloci. 

4. Avaliar as possíveis diferenças na composição gênica entre as pisciculturas 

do beijupirá no Brasil, e entre os indivíduos cultivados e os selvagens. 

5. Indicar estratégias para a gestão da pesca e aquicultura do beijupirá na região 

estudada que permita a exploração sustentável deste importante recurso. 
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4 Capítulo I 

 

Título: Diversidade e estruturação genético-populacional interoceânica de 

Rachycentron canadum (Perciformes: Rachycentridae): Filogeografia global de 

um peixe marinho com distribuição cosmopolita. 
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RESUMO 

 

Este trabalho utilizou sequências da região controle do DNAmt a fim de 

determinar a diversidade e conectividade populacional interoceânica (Atlântico, 

Índico e Pacífico) do beijupirá Rachycentron canadum. Análises genéticas 

indicaram alta diversidade genética e moderada estruturação populacional ao 

longo da distribuição estudada, rejeitando a hipótese de panmixia global da 

espécie e indicando que fluxo-gênico histórico e contemporâneo foram os 

principais responsáveis pelos padrões filogeográficos atuais observados na 

distribuição e estruturação populacional do beijupirá. 

 

Palavras-chave: beijupirá, D-loop, Expansão populacional, Pleistoceno 
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INTRODUÇÃO 

Os oceanos estão interconectados, e organismos marinhos possuem grande 

capacidade de dispersão por longas distâncias, seja pelas características de ovos 

e larvas planctônicos e/ou pela vagilidade de jovens e adultos (Cowen & 

Sponaugle, 2009; Cowen et al., 2010). Diante disso, é possível que estes 

organismos exibam pequenas taxas de mudanças evolutivas, tanto pelas 

características biológicas, quanto pelo ambiente marinho favorecer a dispersão 

por correntes oceânicas e aparentemente não possuir barreiras ao fluxo gênico 

(Craig et al., 2007; Damerau et al., 2012). Por outro lado, o fato de existirem 

poucas espécies marinhas de invertebrados e vertebrados cosmopolitas, 

comparada a imensa biodiversidade nos oceanos, significa assumir que este 

ambiente apresenta barreiras históricas e contemporâneas ao fluxo gênico 

(Lessions et al., 2001; Bowen et al., 2013; Gaither et al., 2015a).  

As glaciações do Pleistoceno são consideradas como os eventos mais 

significativos que moldaram os padrões filogeográficos e a estrutura populacional 

em diversas espécies e populações de peixes marinhos (Avise & Walker, 1998; 

Gaither et al., 2011; Menezes et al., 2012; Horne et al., 2013; González-Wevar et 

al., 2015). Atualmente o isolamento espacial entre as populações, avaliado pela 

distância (IBD – Isolation by distance – Wright, 1943) e, mais recente, pelo 

ambiente (IBE – Isolation by environment – Wang & Summers, 2010), é 

reconhecido como o principal modelo que explica a divergência genética entre 

populações (Alberto et al., 2011; Sexton et al 2013; Nanninga et al., 2014). O IBE 

considera os efeitos da heterogeneidade ambiental, como por exemplo, 

gradientes ambientais, barreiras físicas, e adaptação genética local, os fatores 
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que influenciam os padrões de fluxo gênico e conectividade em sistemas 

marinhos (Unmack et al., 2009; Butlin, 2010; Nanninga et al., 2014) 

Nesse contexto, os estudos genéticos buscam avaliar e quantificar a 

variabilidade e estrutura genética entre indivíduos, dentro e entre espécies 

relacionadas ou populações, além de permitirem identificar os processos 

responsáveis por estes padrões, sendo os marcadores moleculares fundamentais 

nestes estudos (Solé-Cava & Cunha, 2012; Nanninga et al., 2014). 

O DNA mitocondrial (DNAmt) é altamente variável em populações naturais, 

especialmente na região controle (D-loop) devido à sua elevada taxa de mutação 

(Meyer, 1993; Avise, 2004; Galtier et al., 2009). Tal atributo permite observar um 

sinal sobre a história das populações em um curto espaço de tempo, pois são 

sensíveis na detecção de eventos demográficos que podem afetar a variação 

genética, tais como a redução no tamanho efetivo populacional, isolamento 

geográfico, fluxo gênico histórico e atual (Díaz-Jaimes et al., 2010; Viñas et al., 

2010; Mandal et al., 2012; Kunal et al., 2013; González-Wevar et al., 2015).  

Nos últimos anos foram realizados diversos estudos genéticos, utilizando 

diferentes marcadores moleculares em espécies de peixes cosmopolitas foram 

realizados (Díaz-Jaimes et al., 2010; Daly-Engel et al., 2012; Geraghty et al., 

2013; Aguila  et al., 2015; Chabot, 2015; DiBattista et al., 2015; Gaither et al., 

2015a). Os resultados obtidos nestes estudos encontram tanto baixos níveis de 

estruturação genética, quanto níveis muito significativos de diferenciação, 

enfatizando também o isolamento genético entre populações localizadas no 

Oceano Atlântico, Índico e Pacífico, ratificando que o ambiente marinho apresenta 

barreiras ao fluxo gênico. 
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Assim como as espécies estudadas nos trabalhos supracitados, o beijupirá 

Rachycentron canadum, única espécie pertencente a família Rachycentridae 

(Actinopterygii: Perciformes), é um peixe marinho pelágico, migrador, que possui 

distribuição cosmopolita, ocorrendo em águas tropicais e subtropicais dos 

oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, com exceção do Pacífico oriental (Shaffer & 

Nakamura, 1989). A reprodução da espécie ocorre preferencialmente na 

primavera e verão (Brown-Peterson et al., 2001) geralmente em águas abertas, 

onde ovos e larvas podem atingir aproximadamente 48 km além da costa, 

podendo dispersar por meio de correntes oceânicas, e, posteriormente, retornam 

quando jovens para águas costeiras (Carvalho Filho, 1999). 

Devido à natureza pelágica e migradora da espécie, a desova em águas 

abertas, e por possuir distribuição transoceânica, é esperado que R. canadum 

apresente grande potencial para dispersão por longas distâncias e um elevado 

fluxo gênico entre as populações nos diferentes oceanos, favorecendo a 

conectividade e consequentemente a ausência de estruturação populacional 

(Gaither et al., 2015a). 

Estudos genéticos para R. canadum foram realizados com diversos 

marcadores moleculares, porém em escala local (Salari-Aliabadi et al. 2008; 2009; 

Phinchongsakuldit et al. 2013; Darden et al. 2014; Joy et al. 2015). Gold et al. 

(2013) observaram estruturação populacional para R. canadum no nível global, 

entretanto sua amostragem era limitada aos extremos de distribuição da espécie: 

Atlântico Norte (costa oeste dos EUA e Golfo do México) e Pacífico (Taiwan – 

Sudeste Asiático), não contemplando o Atlântico Sul e Índico. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva testar se R. canadum constitui 

uma população panmítica, avaliando a sua estruturação genético-populacional e a 
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efetividade das barreiras históricas e atuais para o fluxo gênico entre os diferentes 

oceanos onde a espécie está distribuída. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram amostrados 304 exemplares do beijupirá oriundo dos três oceanos onde a 

espécie está distribuída, sendo três localidades no Oceano Atlântico: Atlântico 

Norte (AT, n=26), Golfo do México (G, n=30), Atlântico Sul (BR, n=106); 4 no 

Índico: Sudoeste da África (Afr, n=11), Oeste da Índia (IND, n=24), Mar de 

Andaman (Na, n=24) e Sul de Java (SJ, n=29); e duas no Pacífico: Golfo da 

Tailândia (Tr, n=24) e Oeste da Austrália (AUS, n=30) (Fig. 1; Tabela I). Os 

tecidos obtidos foram retirados da região da nadadeira caudal/dorsal e frações 

musculares e armazenados em Etanol 96% com pureza para biologia molecular 

em temperatura de -20 °C. 

 

 

Fig. 1 Mapa mundial destacando as localidades e a quantidade de indivíduos 
amostrados para R. canadum. 
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Tabela I. Siglas e número de indivíduos de R. canadum nas localidades amostradas.  

Oceano Localidade Siglas N 

Atlântico Norte (Sudoeste dos Estados Unidos) AT 26 

 Golfo do México G 30 

 Sul (Nordeste do Brasil) BR 106 
Índico Sudoeste da África AFR 11 

 Oeste da Índia IND 24 

 Mar de Andamão AN 24 

 Sul de Java SJ 29 
Pacífico Golfo da Tailândia TR 24 

 Oeste da Austrália AUS 30 

  TOTAL 304 

N = número de individuos amostrados 

 

As extrações de DNA foram realizadas utilizando o kit de extração DNAEasy 

(QIAGEN). Após a extração, os DNAs foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 1% para verificar a integridade do material genético extraído. A 

concentração de DNA foi estimada em espectrofotômetro (Nanovue Plus GE). O 

DNA extraído, após quantificado, foi diluído a uma concentração padrão de 20 

ng/μL para utilização em reações de PCR. 

A amplificação da região controle do DNAmt foi realizada utilizando os 

primers CRF 5'-GCGAATCCTCCGATGTATCCC-3' e CRR 5'-

ATAGAGGGTATGTACTATAAG-3' (J. Phinchongsakuldit, dados não publicados). 

A PCR foi conduzida utilizando as seguintes condições: desnaturação inicial a 

94°C por 3 min; 30 ciclos sucessivos de desnaturação a 94°C por 1 min, 

anelamento dos primers (55°C) por 45 s, extensão a 72 °C por 90 s e extensão 

final a 72 °C por 7 min. A reação de PCR foi realizada usando 2X Taq Master Mix 

da Vivantis®. O produto da PCR foi submetido a eletroforese em gel de agarose 

1,8%, para verificar a reprodutibilidade dos amplicons, e posteriormente 

purificado, através da enzima ExoSap-IT®. O DNA purificado foi sequenciado em 



 

38 

 

um sequenciador Modelo ABI 3130 – Applied Biosystems, utilizando do Kit “Big 

DyeTM Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction” (Applied 

Biosystems).  

As sequências obtidas foram editadas no software CodonCode v.5.1.5 e 

alinhadas no MEGA v.5.2 (Tamura et al., 2011) com a ferramenta Clustal W 

(Thompson et al., 1994). Estimativas do número e frequências dos haplótipos nas 

localidades, assim como valores de diversidade genética (haplotípica e 

nucleotídica) foram obtidos no programa DNAsp v.5.10.00 (Librado & Rozas, 

2009).  

A rede de haplótipos foi construída no programa Network 4.5.6 (Bandelt et 

al., 1999), calculada pelo algoritmo Median-Joining. Os gráficos de distribuição 

mismatch foram obtidos no programa DNAsp v.5.10.00 (Librado & Rozas, 2009). 

Para determinar se o número de diferenças dos pares entre todas as sequências 

de DNA reflete expansão ou estabilidade populacional (Harpending, 1994), foram 

calculados a frequência de distribuição do número de diferenças mutacionais 

entre os haplótipos (distribuição mismatch) no Arlequin v.3.5 (Excoffier & Lischer, 

2010). Para determinar intervalos de confiança em torno deste valor foi calculado 

o índice Harpending raggedness, r (Harpending, 1994), que testa a hipótese nula 

de uma população em expansão. Esta estatística quantifica a diferenças dos 

pares na distribuição observada e um resultado não significativo indica uma 

população em expansão. 

Os testes de neutralidade Fs de Fu e D de Tajima, altamente sensíveis à 

expansão populacional foram calculados utilizando 10.000 permutações. Valores 

negativos e significativos indicam um excesso de haplótipos de baixa frequência, 
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como evidência de seleção ou expansão populacional recente (Tajima, 1989; Fu, 

1997).  

Também foram calculados, para dois grupos (Atlântico e Indo-Pacífico), 

três parâmetros através do modelo de Rogers & Harpending (1992): θ0, tamanho 

da população antes da expansão; θ1, tamanho da população depois da expansão; 

τ, unidade de tempo mutacional. Foram estimados, ainda, os parâmetros da soma 

dos quadrados mínimos (SSD) (Schneider & Excoffier 1999), realizados com 

10.000 permutações (Rogers & Harpending, 1992) no software Arlequin v.3.5.  

Análise dos parâmetros populacionais (AMOVA e Փst) e os testes de 

neutralidade Tajima D e Fs de Fu foram mensurados por meio do uso do software 

Arlequin v.3.5. A AMOVA foi realizada testando a hipótese de panmixia (global) e 

estruturação entre os oceanos (três grupos).  

Os alinhamentos também foram utilizados para obter uma topologia de 

similaridade por Neighbor-Joining (NJ) por meio do uso dos softwares Paup* 

v.4.0b10 (Swofford, 2000) e PaupUp (Calendinni & Martin, 2005). Uma topologia 

de Inferência Bayesiana (IB) foi computada no BEAST v1.7.5 (Bayesian 

Evolutionary Analysis Sampling Trees - Drummond et al., 2012), utilizando o 

modelo de substituição TN93+G+I estimado no MEGA 5.2. Foram utilizadas 10 

milhões de gerações MCMC amostradas a cada 1.000 gerações. 

A estruturação genético-populacional para as sequências do D-loop foi 

investigada utilizando o software Bayesian Analysis of Population Structure - 

BAPS 6 (Corander et al., 2008) pelos parâmetros "análise de mistura genética 

com as sequências ou loci ligados" e “mistura de população” em 10.000 gerações. 
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RESULTADOS 

As reações de PCR para o D-loop amplificaram uma região de aproximadamente 

700 bp. A análise das 304 sequências revelou um total de 101 haplótipos (h=101) 

considerando todas as localidades amostradas. A diversidade haplotípica (hd) 

total foi de 0,94374 e a diversidade de nucleótidos (π) de 0,00674 (Tabela II). Em 

relação aos oceanos, o maior número de haplótipos (~50% do total) foi observado 

no oceano Índico (h=47), assim como as maiores diversidades genéticas, tanto 

haplotípica (hd=0,96) quanto nucleotídica (π=0,00794). Os menores valores foram 

encontrados para as populações do Atlântico (hd=0,84; π=0,00287). Ver Tabela II. 

Tabela II. Parâmetros de diversidade genética e testes de neutralidade realizados para 

as populações de R. canadum baseados na região controle do DNAmt. 
Oceano Localidade N h hd π Tajima D Fs de Fu 

Atlântico AT 26 8 0,74769 0,00468 -1.35811  0.09725 

 G 30 13 0,74943 0,00333 -1.96910** -6.23759** 

 BR 106 18 0,71069 0,00181 -1.84841** -13.35234** 

 Total 162 35 0,84426 0,00287   
Índico AFR 11 8 0,89091 0,01247  0.92215 -0.20728 

 IND 24 15 0,93116 0,00833 -0.89919 -4.03720* 

 RN 24 17 0,96377 0,00489 -1.56504* -11.09338** 

 SJ 29 14 0,92118 0,00445 -1.48876* -5.76826** 

 Total 88 47 0,96630 0,00794   
Pacífico TR 24 13 0,88406 0,00448 -1.92482* -5.55289** 

 AUS 30 17 0,92874 0,00321 -1.93545** -13.32203** 

 Total 54 29 0,95108 0,00425   

 TOTAL 304 101 0,94374 0,00674 -1.34075 -6.60819 

(n) = número de amostras, (h) = número de haplótipos, (hd) = diversidade haplotípica e (π) = diversidade nucleotídica; * p<0.05 ** p<0.01 

(AT) Atlântico Norte; (G) Golfo do México; (BR) Atlântico Sul; (AFR) Sudoeste da África; (IND) Oeste da Índia; (RN) Mar de Andamão; (SJ) 

Sul de Java; (TR) Golfo da Tailândia; (AUS) Oeste da Austrália. 

 

 
Dados de distribuição dos haplótipos nas populações podem ser 

observados na Tabela III, na rede haplotípica (Fig. 2) e nos gráficos de 

distribuição das frequências mismatch (Fig. 5). O haplótipo 1 é exclusivo do 

Atlântico, ocorrendo em todas as localidades (AT, G e BR), enquanto que o 
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haplótipo 43 ocorre quase que exclusivamente em todas as populações do Indo-

Pacífico (exceto na AFR). 

Pela rede haplotípica é possível observar a formação de quatro 

agrupamentos com diferentes graus de divergência/compartilhamento. O 

haplogrupo III é representado exclusivamente pelas populações do Atlântico, mas 

compartilha um dos 35 haplótipos que possui com a costa oeste da África 

(Hap_20). Esta região por sua vez compartilha similaridade com populações do 

Índico, formando o Haplogrupo II. O Haplogrupo I compreende todas as 

localidades do Índico e do Pacífico, onde ainda contém um subgrupo (Haplogrupo 

III) com indivíduos da Austrália (Fig. 2). Foram ainda observados haplótipos 

exclusivos em todas as localidades. 

 

 

Fig. 2 Rede de haplótipos de R. canadum baseada na região controle. Círculos 
numerados representam os haplótipos (H_), diâmetro do círculo correspondente à 
frequência do haplótipos e comprimento dos ramos é proporcional ao número de 
mutações. 
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Tabela III. Distribuição dos haplótipos para R. canadum nas localidades estudadas 
utilizando a região controle do DNAmt. 

 
AT G BR AFR IND RN SJ TR AUS TOTAL N° de acesso 

Hap_1 12 15 1             28  
Hap_2 1       6 1       8  
Hap_3 5 3               8  
Hap_4 4 2               6  
Hap_5 1                 1  
Hap_6 1                 1  
Hap_7 1                 1  
Hap_8 1                 1  
Hap_9   1               1  
Hap_10   1               1  
Hap_11   1               1  
Hap_12   1               1  
Hap_13   1               1  
Hap_14   1               1  
Hap_15   1               1  
Hap_16   1               1  
Hap_17   1               1  
Hap_18   1               1  
Hap_19     12             12  
Hap_20     55 4           59  
Hap_21     8             8  
Hap_22     3             3  
Hap_23     6             6  
Hap_24     2             2  
Hap_25     1             1  
Hap_26     4             4  
Hap_27     2             2  
Hap_28     1             1  
Hap_29     2             2  
Hap_30     2             2  
Hap_31     3             3  
Hap_32     1             1  
Hap_33     1             1  
Hap_34     1             1  
Hap_35     1             1  
Hap_36       1           1  
Hap_37       1           1  
Hap_38       1           1  
Hap_39       1           1  
Hap_40       1           1  
Hap_41       1           1  
Hap_42       1           1  
Hap_43         2 4 7 7 1 21  
Hap_44         1 1   2   4  
Hap_45         1 1       2  
Hap_46         1 2     1 4  
Hap_47         2         2  
Hap_48         2       1 3  
Hap_49         1         1  
Hap_50         2         2  
Hap_51         1         1  
Hap_52         1         1  
Hap_53         1         1  
Hap_54         1         1  
Hap_55         1     1   2  
Hap_56         1         1  
Hap_57           2       2  
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AT G BR AFR IND RN SJ TR AUS TOTAL N° de acesso 

Hap_58           2       2  
Hap_59           2       2  
Hap_60           1       1  
Hap_61           1       1  
Hap_62           1       1  
Hap_63           1   1   2  
Hap_64           1       1  
Hap_65           1       1  
Hap_66           1       1  
Hap_67           1 2     3  
Hap_68           1       1  
Hap_69             2   7 9  
Hap_70             1 5   6  
Hap_71             3     3  
Hap_72             1     1  
Hap_73             2     2  
Hap_74             1     1  
Hap_75             3     3  
Hap_76             1     1  
Hap_77             1     1  
Hap_78             2     2  
Hap_79             1     1  
Hap_80             2     2  
Hap_81               1   1  
Hap_82               1   1  
Hap_83               1   1  
Hap_84               1   1  
Hap_85               1   1  
Hap_86               1   1  
Hap_87               1   1  
Hap_88               1   1  
Hap_89                 1 1  
Hap_90                 3 3  
Hap_91                 1 1  
Hap_92                 1 1  
Hap_93                 2 2  
Hap_94                 3 3  
Hap_95                 3 3  
Hap_96                 1 1  
Hap_97                 1 1  
Hap_98                 1 1  
Hap_99                 1 1  
Hap_100                 1 1  
Hap_101                 1 1  

TOTAL                   304  

(AT) Atlântico Norte; (G) Golfo do México; (BR) Atlântico Sul; (AFR) Sudoeste da África; (IND) Oeste da Índia; (RN) Mar de Andamão; (SJ) 

Sul de Java; (TR) Golfo da Tailândia; (AUS) Oeste da Austrália. 

 

A AMOVA global indicou a maior fonte de variação dentro das populações, 

com índice de diferenciação moderado ΦST = 0,15 (p < 0.001; Tabela IV). Já na 

AMOVA que testou a estrutura para os três oceanos (1 = AT, G, BR; 2 = AFR, 

IND, RN, SJ; 3 = TR, AUS) a maior fonte de variação foi entre os indivíduos 
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dentro das populações e o valor de ΦST observado  (0,16; p < 0.001) foi similiar ao 

ΦST global. O indice de fixação da variação entre os grupos (ΦCT) foi baixo 

(0,016), e estatisticamente não significativo (p = 0.45; Tabela IV).  

 

Tabela IV. Resultados obtidos das AMOVAs realizadas para R. canadum para a região 
controle do DNAmt. 

Fontes de variação 
Graus de 
liberdade 

Soma dos 
quadrados 

Componentes 
da variância 

Porcentagem 
da variação 

Global     

Entre as 
populações 

8 22.677 0.07764 Va 15.99 

Dentro das 
populações 

295 120.300 0.40780 Vb 84.01 

Total 303 142.977 0.48544  
Indice de fixação ΦST:             0,15994 p < 0.001  

Interoceânica     

Entre os grupos 2 7.776 0.00806 Va 1.65 
Entre as 

populações dentro 
dos grupos 

6 14.901 0.07176 Vb 14.72 

Entre os 
individuos Dentro 
das populações 

295 120.300 0.40780 Vc 83.46 

Total 303 142.977 0.48860  
Indices de fixação ΦSC: 0,14963 p = 0.000  

 ΦST: 0,16369 p = 0.000  
 ΦCT: 0,01653 p = 0.450  

 
 

A topologia de neighbor-joinning (NJ) e a obtida pela inferência bayesiana 

(IB) foram semelhantes. Por este motivo apresentamos apenas uma delas (IB). 

Em ambas é possível observar dois grandes agrupamentos genéticos (Fig. 3): um 

compreende os indivíduos provenientes do Indo-Pacífico e o outro todas as 

populações do Atlântico. Ainda é possível observar dois agrupamentos 

subestruturados dentro do Indo-Pacífico: um engloba a maioria dos indivíduos da 

África (bootstrap>80%) e o outro a maioria dos exemplares da Austrália (AUS). 
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Fig. 3 Inferência Bayesiana obtida entre os exemplares de R. canadum oriundos de todas 
as localidades amostradas utilizando a região controle do DNAmt. Os numerais sobre os 
ramos indicam os valores de bootstrap. Cores indicam as localidades. 

 

Na estruturação analisada pelo BAPS, assim como na topologia, foi 

possível observar dois grandes agrupamentos que possuem três perfis genéticos 

(K=3) em diferentes proporções (P < 0,001 – Fig. 4). O Atlântico possui um K=2 e 

o Indo-Pacífico K=3. 

Os gráficos de mismatch obtidos foram unimodais (Fig. 5A e 5B)  e com 

duas modas discretas na análise para todas as localidades (Fig. 5C) apoiando o 

modelo de expansão recente. Os testes de SSD e o índice de Harpending 

Raggedness (Tabela V) não rejeitam a hipótese nula de expansão dado os 

valores não significativos (p>0,05). Os testes de neutralidade globais 

apresentaram valores negativos (Tajima D=-1,34075 e Fs de Fu=-0,60819), mas 

estatisticamente não significativos (p>0,10 – Tabela II). Entretanto significância foi 

observada para a maioria das localidades amostradas quando analisadas 

isoladamente, ver Tabela II. 

Fig. 4 Análise de estruturação populacional (Baps) para R. canadum usando sequências 
da região d-loop do DNAmt. (AT) Atlântico Norte; (G) Golfo do México; (BR) Atlântico Sul; 
(AFR) Sudoeste da África; (IND) Oeste da Índia; (RN) Mar de Andamão; (SJ) Sul de Java; 
(TR) Golfo da Tailândia; (AUS) Oeste da Austrália. 

 

As estimativas de θ0 e θ1 (tabela V) indicaram que as populações tiveram 

um aumento a partir de um valor muito pequeno de θ0 (θ0 = 0,0) e expandiram a 
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valores θ1 infinitos (θ1 = ∞). Um tamanho diferente de zero antes da expansão foi 

observado para o Indo-Pacífico (θ0= 0,45), assim como o maior valor de tempo 

mutacional (𝝉 = 3,1) em comparação com o Atlântico (θ0= 0,00; 𝝉 = 1,6 - Tabela 

V). 

 

Tabela V. Parâmetros do modelo de expansão populacional mismatch entre as 
populações de R. canadum do Atlântico e do Indo-Pacífico.  

θ0, tamanho da população antes da expansão; θ1, tamanho da população depois da expansão; τ, unidade de tempo 

mutacional; SSD, soma dos desvios quadrados; p, valores de significância (p<0,05); IC, intervalo de confiança; r = índice de 

Harpending Raggedness. 

 

 

 
Fig. 5 Gráficos da frequência de distribuições mismatch observada para os 
exemplares de R. canadum analisados. (A) Atlântico;(B) Indo-Pacífico; (C) 
Distribuição total. 

 

 

DISCUSSÃO 

 Atlântico Indo-Pacífico 

𝝦0 (95% IC) 0,00 (0,0 - 0,29)   0,45 (0,0 - 0,82) 
𝝦1 (95% IC)  ∞ (12,03 - ∞) 111,40 (28,47 - ∞) 
𝝉 (95% IC)   1,6 (1,37 - 1,92) 3,1 (2,23 – 4,15)     
SSD (p) 0,005 (0,02) 0,001 (0,20) 
r (p) 0,077 (0,99) 0,024 (0,48) 
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Em geral, a diversidade haplotípica (hd) é um dos índices mais usados para 

estimar a diversidade genética das espécies. Os dados aqui obtidos mostraram 

uma elevada diversidade haplotípica (hdtotal=0,943) nas populações de R. 

canadum. Bons níveis de diversidade genética também foram observados para o 

beijupirá utilizando outros marcadores, incluindo loci microssatélites (Pruett et al., 

2005; Salari-Aliabadi et al., 2008; 2009; Gold et al., 2013; Phinchongsakuldit et al., 

2013), e genes mitocondriais da ATPase 6/8 (Joy et al., 2015).  

Elevada diversidade haplotípica pode ser resultado de características 

biológicas, como grandes tamanhos populacionais e ampla distribuição 

geográfica. Esses atributos biológicos vêm sendo associados a evidências de alta 

diversidade genética em outras espécies marinhas cosmopolitas, como no atum-

gaiado, atum-albacora, dourado e tubarão-seda (Ely et al., 2005; Díaz-Jaimes et 

al., 2010; Menezes et al., 2012; Clarke et al., 2015). 

As evidências de alta diversidade genética sugerem que nem sempre 

espécies exploradas apresentam redução de potencial evolutivo como 

argumentado pela literatura atual (Allendorf et al., 2014; Pinsky & Palumbi, 2014). 

Portanto, todas as evidências combinadas sugerem um excelente potencial 

evolutivo de R. canadum em termos globais, mesmo em uma realidade de 

exploração em termos mundiais. 

Em relação a diversidade observada entre os oceanos, os dados aqui 

obtidos mostraram que as populações do Indo-Pacífico apresentaram maior 

variabilidade genética do que as populações do Atlântico. O mesmo padrão 

também foi observado por Gold et al. (2013) utilizando marcadores 

microssatélites, onde as populações de R. canadum do Pacífico ocidental 

apresentaram maior diversidade do que as do Atlântico Norte. Segundo Rocha et 
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al. (2008), em espécies amplamente distribuídas, elevadas taxas de diversidade 

haplotípica e nucleotídica geralmente são observadas nos prováveis centros de 

origem e diversificação das espécies. Aliado a isso, os valores das análises de 

mismatch de θ antes da expansão (θ0 > 0,0), maior tempo mutacional (𝝉), e um 

haplogrupo central na rede haplotípica (Haplogrupo I), sugerem o Indo-Pacífico 

como provável centro de origem e diversificação de R. canadum, assim como 

discutido para outras espécies marinhas (Daly-Engel et al., 2012; Bowen et al., 

2013; Dornburg et al., 2015). 

 Pelas análises de estruturação genética foi possível observar aqui que 

existem diferenças na distribuição dos haplótipos nas populações de R. canadum 

entre os oceanos amostrados. Isso sugere um particionamento espacial da 

variação genética, onde tanto as populações do Atlântico quanto do Indo-Pacífico 

apresentam um número significativos de haplótipos exclusivos. Essa diferença 

observada na distribuição dos haplótipos, sugere a hipótese de diferenças 

genéticas entre as populações dos oceanos amostrados. Tal hipótese é reforçada 

pela AMOVA que indicou uma estruturação genético-evolutiva incipiente 

(Φst=0,15; p<0,05) enquanto as análises bayesianas, de estruturação 

populacional e a topologia, mostraram a existência de perfis genéticos claramente 

diferentes entre as populações do Atlântico e Indo-Pacífico. Evidências genéticas 

(msats) recentes também mostraram alta estruturação genético-populacional de 

R. canadum entre áreas do Atlântico e Pacífico (Gold et al., 2013).  

 Diferenciação genética entre populações do Oceano Atlântico e Indo-

Pacífico também tem sido observada para outros peixes marinhos amplamente 

distribuídos em diferentes níveis, como a “albacora” (Thunnus alalunga; Montes et 

al., 2012), o “dourado” (Coryphaena hippurus; Diaz-James et al., 2010), o “marlin 
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branco” e “marlin azul” (Tetrapturus albidus, Makaira nigricans; Graves & 

Mcdowell, 2003), o “espadarte” (Xiphias gladius; Smith et al., 2015), o “olho de 

vidro” (Heteropriacanthus cruentatus; Gaither et al., 2015b), a “cavala” 

(Acanthocybium solandri; Theisen et al., 2008) e a “barracuda” (Daly-Engel et al., 

2012). Nesse sentido, o presente estudo inclui mais uma espécie cosmopolita que 

reforça a hipótese de barreiras entre as grandes províncias biogeográficas 

marinhas propostas por Briggs (1974) (Gaither et al., 2010). 

As barreiras, históricas e atuais, são frequentemente discutidas nos 

trabalhos supracitados como os fatores limitantes para dispersão interoceânica. 

Exemplos incluem a temperatura da água, já que estas espécies pelágicas estão 

restritas a águas mornas entre 18° e 24°C, as pontas dos continentes ou massas 

de terra ao Sul da África e da América do Sul, assim como correntes oceânicas 

frias e redemoinhos, como fatores que influenciam na conectividade entre o 

Atlântico, Índico e Pacífico (Chow et al., 2000; Hutchings et al., 2009; Unmack et 

al., 2009; Ceballos et al., 2015; Gaither et al., 2015a; 2015b). 

A hipótese para explicar como a maioria das espécies pelágicas 

circumtropicais estão distribuídas e atingiram os padrões filogeográficos atuais 

advém de processos históricos e contemporâneos. A divergência entre as 

linhagens do Atlântico e do Indo-Pacífico assume que o isolamento das 

populações foi originado por eventos vicariantes recentes, que ocorreram durante 

as glaciações do Pleistoceno (Graves & Mcdowell, 2003; Diaz-James et al., 2010). 

Nesse período os oceanos Atlântico e Índico ficaram isolados, devido à baixa 

temperatura da água para a migração de peixes circumtropicais em torno do Sul 

da África, enquanto que os oceanos Índico e Pacífico permaneceram em parte 

conectados (Durand et al. 2005; Gaither et al., 2011).  
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Nesse contexto, e baseado nos resultados obtidos para estruturação 

genético-populacional, a hipótese do isolamento entre os oceanos durante o 

Pleistoceno se ajusta, em parte, aos resultados obtidos para estruturação 

moderada no beijupirá, indicando que as populações de R. canadum do Atlântico 

e do Indo-Pacífico podem ter sido isoladas nesse período, assim como explica 

também a conectividade entre as populações do oceano Índico e do Pacífico. Mas 

como explicar o compartilhamento de haplótipos entre Atlântico e Indo-Pacífico 

observado na população do Oeste da África (AFR)?  

Durante os períodos interglaciais, o aquecimento da superfície do mar 

permitiu o restabelecimento do fluxo gênico entre as populações do Atlântico e 

Indo-Pacífico através do Sul da África (Chow et al., 2000; Durand et al., 2005; 

Diaz-James et al., 2010; Gaither et al., 2015a). Este fato indica que o Sul da África 

foi uma importante zona de contato entre as linhagens que estavam até então, 

isoladas. Esta mesma zona de contato (ou de mistura) também foi observada 

para o cosmopolita Thunnus obesus (Chow et al., 2000; Durand et al., 2005) 

corroborando com os dados aqui observados para R. canadum.  

Em adição, o sistema de correntes no Sul da África constitui uma 

importante barreira contemporânea entre as linhagens do Atlântico e Índico. A 

Corrente de Benguela fluindo para o norte com temperaturas mais frias é 

desfavorável para muitos taxa tropicais e subtropicais, mas algumas espécies 

pelágicas conseguem transpor essa barreira fria com frequência suficiente para 

impedir estruturação populacional significativa (Ely et al, 2005; Theisen et al, 

2008; Diaz-Jaimes et al, 2010; Montes et al, 2012). Estudos indicam que a 

dispersão nesta barreira ocorre predominantemente do Índico para o Atlântico 

(Rocha et al, 2005; Gaither et al, 2015b), mas em casos raros a dispersão na 
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direção oposta (do Atlântico para o Índico) foi observada (Durand et al, 2005; 

Gaither et al., 2015b). Perante esta evidência, e baseado no compartilhamento de 

alguns haplótipos entre as populações de R. canadum do Atlântico e Indo-

Pacífico, na zona de contato no oeste da África, bem como nas características 

bioecológicas dessa espécie, essas barreiras oceanográficas atuais parecem não 

ser tão efetivas para garantir a estruturação entre as populações do beijupirá do 

Atlântico e Indo-Pacífico, que provavelmente ocorreram no Pleistoceno, e desta 

forma, corroboram a moderada estruturação observada reforçando a hipótese do 

reestabelecimento de fluxo gênico histórico e contemporâneo entre essas bacias 

oceânicas. 

Aliado a essas evidências, o perfil do gráfico de mismatch discretamente 

bimodal para todas as populações, pode ser resultado da presença de dois 

haplogrupos estreitamente relacionados, já que apenas uma mutação separa o 

clado III e I na rede haplotípica, e juntamente com os dados de demografia 

histórica obtidos para R. canadum (perfil em estrela da rede haplotípica, 

haplótipos exclusivos em alta frequência, testes de neutralidade negativos e 

análises mismatch não significativas) indicam ainda expansão populacional 

recente para a espécie em termos globais, assim como intra-oceânicos. 

Como conclusões, os resultados aqui apresentados para R.canadum são 

semelhantes aos relatados para outros peixes marinhos cosmopolitas: Alta 

diversidade genética e moderada estruturação genético-populacional, juntamente 

com evidências de fluxo gênico histórico e atual como responsáveis pelos 

padrões filogeográficos observados. 
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Resumo 

Rachycentron canadum é uma espécie oceânica, migratória, cosmopolita e reúne interesse 

comercial mundial. Estudos recentes indicam possível estruturação local para a espécie em 

populações localizadas próximo à costa, apesar da moderada estruturação observada ao 

longo da distribuição global da espécie. Objetivou-se então avaliar a diversidade genética 

do beijupirá na costa brasileira a fim de testar a conectividade genética da espécie, 

fornecendo informações adicionais para gestão da pesca e aquicultura deste recurso, já que 

sua exploração/produção é incipiente. Amostras de nadadeiras foram recolhidas de 147 

exemplares em seis localidades na costa brasileira utilizando marcadores microssatélites e 

regiões do DNAmt (citocromo b e D-loop). A diversidade genética foi de moderada a alta, 

semelhante aos resultados em outros estudos para a espécie. A maior diversidade, dentre as 

localidades amostradas foi observada para a costa do Piauí. Análises populacionais 

revelam ausência de estruturação genética entre as localidades, evidenciando conectividade 

e inexistência de barreiras físicas ou comportamentais que impeçam o fluxo gênico e 

migração da espécie. Neste sentido, R. canadum constitui uma única população panmítica 

com expansão populacional recente no Atlântico Sul. Estes resultados devem ser 

considerados no gerenciamento da pesca e a aquicultura da espécie para a exploração 

sustentável do beijupirá na costa brasileira. 

 

Palavras-chave: Citocromo b, D-loop, genética de populações, Microssatélites, Panmixia.
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Introdução 

 

A conectividade populacional no ambiente marinho geralmente se refere à “ligação 

demográfica entre populações, impulsionada pela dispersão de larvas, juvenis ou adultos” 

(Sale et al. 2005; Cowen et al. 2010). Esta é determinada principalmente pela mobilidade 

do organismo, presença de barreiras físicas ou ecológicas, características comportamentais, 

padrões de dispersão e eventos demográficos que podem impedir/favorecer o fluxo gênico, 

além da deriva por distância geográfica e pelo ambiente entre as populações (Cowen and 

Sponaugle 2009; Unmack et al. 2009; Butlin 2010; Nanninga et al. 2014).  

Estudos de conectividade populacional apresentam-se como ferramentas úteis para 

investigação da variabilidade e do fluxo genético, permitindo uma percepção da história 

demográfica das populações, de pressões seletivas agindo na variação genética e processos 

mutacionais que geram diversidade, possuindo um papel crucial no desenvolvimento de 

planos de manejo e na gestão de pesca em espécies economicamente importantes 

(Gonzalez-Wevar et al. 2015; Merten et al. 2015; Ovenden et al. 2015; Von Der Heyden et 

al. 2015). 

Rachycentron canadum pertence à ordem Perciformes, sendo a única espécie da 

família Rachycentridae. No Brasil, a espécie é comumente conhecida como beijupirá, 

bijupirá, pirambijú ou cação-de-escama, sendo internacionalmente conhecido como cobia 

(Figueiredo and Menezes 1980; Carvalho Filho 1999). É um peixe pelágico costeiro que 

ocorre nos oceanos tropicais e subtropicais do globo (Briggs 1960; Shaffer and Nakamura 

1989). Na costa do Atlântico ocidental, a espécie está distribuída desde Massachusetts, 

EUA, até a Argentina (Figueiredo and Menezes 1980). Possui um hábito alimentar 

carnívoro, sendo caracterizado como predador oportunista (Knapp 1951; Meyer and 

Franks, 1996), e apresenta taxas de crescimento extremamente altas, quando adulto pode 

atingir 2 metros e pesar 60 kg no ambiente natural (Franks et al. 1999; Chen et al. 2001). 
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A reprodução da espécie ocorre preferencialmente na primavera e verão (Brown-

Peterson et al. 2001; Carvalho Filho 2006; Cavalli et al. 2011) geralmente em águas 

abertas, onde ovos e larvas podem atingir 30 milhas (~ 48 km) além da costa, retornando 

posteriormente para águas costeiras quando jovens (Carvalho Filho 1999). 

Devido a estas características bioecológicas, a espécie é um importante recurso 

econômico, sendo cultivado em diversas partes do mundo, onde sua carne possui um 

elevado valor comercial (Nhu et al. 2011; FAO 2013). No Brasil, a aquicultura do beijupirá 

é uma atividade recente e apesar da espécie ser considerada como uma excelente opção 

para o desenvolvimento da piscicultura marinha brasileira, pouco se conhece sobre a sua 

biologia na costa do Brasil (Hamilton et al. 2013). 

Diversos estudos genéticos desenvolvidos com R. canadum demonstram a 

eficiência de marcadores moleculares auxiliando no entendimento da história populacional, 

conectividade, diversidade e estruturação genética. Gold et al. (2013) avaliaram as relações 

genéticas de R. canadum oriundos do oceano Pacífico (Taiwan) e Atlântico Norte (Golfo 

do México e EUA) com base em marcadores nucleares e mitocondrial. Esses autores 

verificaram a ocorrência de estruturação entre o Atlântico e Pacífico, entretanto não houve 

estruturação entre as populações analisadas no Atlântico Norte. Um padrão similar foi 

observado por Benevides et al. (ver capítulo I), identificando estruturação interoceânica 

moderada para a espécie, porém um alto relacionamento genético nas populações em 

termos intra-oceânicos. 

Por outro lado, estudos no oceano Índico, utilizando marcadores microssatélites, 

revelaram um certo grau de estruturação entre as populações de águas iranianas e também 

no Golfo da Tailândia (Salari-Aliabadi et al. 2008; 2009; Phinchongsakuldit et al. 2013). 

Este mesmo padrão foi corroborado em um estudo recente por Darden et al. (2014) no 

Atlântico Norte. Os autores indicaram que essa estruturação era devido a agregações 
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reprodutivas próximas aos estuários com um provável comportamento filopátrico em 

comparação com outras agregações que ocorriam em alto mar, as quais foram 

geneticamente homogêneas. 

Apesar de R. canadum se caracterizar simultaneamente como uma espécie de ampla 

distribuição geográfica, com apelo para exploração pesqueira e um recurso bastante 

cultivado em diversas partes do mundo, além da evidência de estruturação populacional em 

algumas regiões, não existem estudos sobre a estrutura genético-populacional no Atlântico 

Sul. Assim, testar a possível estruturação populacional para a espécie nessa região se torna 

necessário para a elaboração de um plano de gestão de pesca diferenciado para estas 

populações em relação àquelas do resto do mundo. Além disso, para uma melhor conduta 

na aquicultura da espécie, é igualmente importante determinar os locais que apresentam 

maior diversidade genética, para a identificação das melhores áreas para seleção de 

matrizes para os ambientes de cativeiros. 

Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar a diversidade genética por meio 

de uma estratégia multiloci e testar eventuais fenômenos de estruturação genético-

populacionais em diferentes localidades da costa brasileira, tal como já detectado em 

outras regiões do mundo. Além disso, fornecer informações adicionais sobre o perfil 

genético de R. canadum na costa brasileira e implicações para gestão deste recurso já que 

sua exploração/produção é incipiente. 

 

Material e métodos 

Amostragem 

A amostragem de R. canadum foi realizada no desembarque do pescado, com o 

auxílio de pescadores, em seis localidades da costa brasileira (Figura 1): Piauí (n=32), 

Ceará (n=26), Rio Grande do Norte (n=25), Paraíba (n=16), Bahia (n=19) e Espírito Santo 

(n=30), totalizando 148 exemplares. Os tecidos obtidos foram retirados da região da 
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nadadeira e músculo, armazenados em etanol 96% com pureza para biologia molecular em 

temperatura de -80°C.  

 

Fig. 1 Mapa indicando as localidades de desembarque das amostras de R. 

canadum. (PI) Piauí; (CE) Ceará; (RN) Rio Grande do Norte; (PB) 

Paraíba; (BA) Bahia; (ES) Espírito Santo. 

 

Procedimentos moleculares 

As extrações de DNA foram realizadas utilizando kit de extração DNAEasy 

(QIAGEN). Após a extração, as amostras de DNA genômico foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose 1% para verificar a integridade do material genético. A 

concentração de DNA foi estimada por espectrofotometria (Nanovue Plus GE) e, em 

seguida, ajustada para uma concentração padrão de 20 ng/μL para utilização em reações de 

PCR. 

 Os marcadores microssatélites utilizados neste estudo foram propostos para R. 

canadum por Pruett et al. (2005) e Renshaw et al. (2005). Vinte e cinco marcadores 

(primers foward e reverse) foram testados e, destes, doze foram selecionados com base na 

definição e reprodutibilidade dos alelos (Tabela 1). Os testes foram realizados inicialmente 
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em géis de poliacrilamida 5% e visualizados utilizando protocolo padrão de coloração em 

nitrato de prata, onde os tamanhos dos alelos foram estimados a partir de um marcador de 

peso molecular de 10 bp (Invitrogen).  Após a seleção na acrilamida, os primers senso 

foram marcados com diferentes fluorescências para genotipagem. 

 

Tabela 1 Microssatélites utilizados para R. canadum 

Locus Sequência (5’→3’) Repetição TA Tamanho 

Rca1-D04 F: GCTGAACTTGTCGCCGCT 

R: GGACTGAACCTCCCTATCCTC 

(TG)9AC (TG)5 65°C 121-131 

Rca1-H04A F: GGGAGCCATGTGGTACAGACT 

R: GGGCTTTACGAAAGATAGCTGA 

(GT)18 65°C 146-160 

Rca1B-A10 F: GCAGCCCAATGCTAACAAGCC 

R: CATGTAGTCAAGCGAGCCACG 

(GTT)6 65°C 174-186 

Rca1B-H09 F: CATGTTATTCTCCAACTCATGG 

R: GTGTATCCGCATACTTTCAG 

(GATA)31 65°C 164-220 

Rca1-A11 F: CTACAGTGGTGTTCCCTGTTAG 

R: CAGTACATAGAGAAACAGGAGG 

(GT)24 64°C 164-196 

Rca1-B12 F: GCTTCAGGCAAGTGAGACC 

R: GGGAGGTAATTATGTCCTGT 

(AC)9 64°C 170-186 

Rca1-G05 F: GGGCTGTCTGCTGGCTGTAA 

R: GCATCTGTGTCCTGGTGAGAGTC 

(GT)17 62°C 265-291 

Rca1B-F06 F: CAAGCAAATGCGTGGCCGA 

R: CGTTAGCAACCACACGAGCTTG 

(CTAT)15 60°C 254-310 

Rca1B-C06 F: CCAGCATATCTCCTCTCAAGA 

R:GGCTTGAACTTAACTACAGCTCCT 

(GATA)29 63°C 320-388 

Rca1-C04 F: GACATCAAGTGGCACTTTG 

R: CACTAAACTTGTTCCTCCTG 

(GT)17 60°C 217-251 

Rca1-A04 F: CACGCACATGCACTACTTTAACC 

R: GCTGTTGATGTGGCGAAGCAAC 

(CA)9(CACT)4 62°C 192-206 

Rca1-D11 F: CGTAACACCTTTGGAAGACATC 

R: CTCCATTGAGGCTGACTAGTG 

(GT)8 60°C 200-206 

TA = Temperatura de anelamento 

 

As reações de PCR foram conduzidas utilizando-se as seguintes condições: 

desnaturação inicial a 94°C por 4 min; 35 ciclos sucessivos de desnaturação a 94°C por 30 

s, anelamento na temperatura específica do primer (Tabela 2) por 45 s, extensão a 72° C 

por 1 min e extensão final a 72° por 40 min. Cada reação continha 1U de Taq polimerase, 

1X Buffer, 200 µM de cada dNTP, 2,5 mM de MgCl2, 10 pmoles de cada primer e 20 ng 

de DNA, com volume final de 10 µl por reação. 

Para a genotipagem, foi realizada a PCR dos exemplares de todas as populações 

com os pares de marcadores selecionados. O produto da PCR foi desnaturado por 5 min a 
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95°C em formamida e submetidos para análise por eletroforese no sequenciador 

automático ABI 3500. O tamanho dos fragmentos foi estimado com marcador interno 

GS600LIZ (Applied Biosystems) e no Software GeneMapper 3.7 (Applied Biosystems). 

 O Citocromo b foi amplificado utilizando os primers L14725 5’-

CGAAACTAATGACTTGAAAAACCACCGTTG-3’ (Santos et al. 2003) e HMVZ16 5’ 

AAATAGGAARTATCAYTCTGGTTTRAT 3’ (Smith and Patton 1993). Já a 

amplificação da região controle do DNAmt foi realizada utilizando os primers CRF 5'-

GCGAATCCTCCGATGTATCCC-3' e CRR 5'-ATAGAGGGTATGTACTATAAG-3' (J. 

Phinchongsakuldit, dados não publicados). 

A PCR para tais marcadores seguiu as seguintes condições: desnaturação inicial a 

94°C por 3 min; 30 ciclos sucessivos de desnaturação a 94°C por 1 min, anelamento na 

temperatura específica do primer (45°C para o CytB e 55°C para o D-loop) por 45 s, 

extensão a 72°C por 90 s e extensão final a 72°C por 7 min. A reação de PCR foi realizada 

usando 2X Taq Master Mix (Vivantis®). Os produtos da PCR foram purificados, através 

da enzima ExoSap-IT® e, sequenciados em um sequenciador Modelo ABI 3500 – Applied 

Biosystems, utilizando do Kit “Big DyeTM Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Ready 

Reaction” (Applied Biosystems).  

 

Análise dos dados  

Microssatélites 

Os parâmetros genéticos de número de alelos (Na), heterozigosidades esperada (He) 

e observada (Ho), coeficiente de endocruzamento (FIS), desvios do desequilíbrio de ligação 

e do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) foram obtidos por meio do software Genepop 

4.0 (Raymond and Rousset 1995). Os desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg e o 

desequilíbrio de ligação foram corrigidos pelo método de Bonferroni (Rice 1989). 
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O número de alelos efetivos (Ae), ou seja, aqueles que efetivamente passarão à 

geração seguinte, assim como o número de alelos privados (Np), únicos de cada população 

e a existência de alelos raros, que são os que apresentam frequência menor que 5% na 

população, foram obtidos pelo programa GenAlEx 6.1 (Peakall and Smouse 2006). Para 

testar a ocorrência de alelos nulos (An) foi utilizado o software Micro-checker (Oosterhout 

et al. 2004). 

A análise de variância molecular (AMOVA), o coeficiente de diferenciação 

genética global FST, e também os índices par-a-par de FST e RST, foram estimados usando o 

software Arlequin 3.5 (Excoffier and Lischer 2010). O RST, análogo às estatísticas de FST, 

incorpora um modelo de mutação gradual para estimar diferenciação populacional (Slatkin 

1995). 

O Structure versão 2.3.4 (Pritchard et al. 2000) foi utilizado para identificar a 

quantidade e o padrão de miscigenação perfis genéticos (K) entre as populações de R. 

canadum. Para tal os parâmetros utilizados foram os de modelo admixture, período burnin 

igual a 10.000, número de repetições das cadeias de Markov depois do período burnin 

igual a 100.000, além de dez réplicas para cada valor de K estimado (K=1, 2, 3,..., 8). O 

valor de K foi obtido pelo método proposto por Evanno et al. (2005), utilizando a webpage 

“Structure Harvester” (Earl and vonHoldt, 2012). 

O tamanho efetivo populacional (Ne) foi obtido a partir do método indireto baseado 

no desequilíbrio de ligação através do software NeEstimator v1.3 (Do et al. 2014). 

 

Marcadores mitocondriais 

Para os marcadores mitocondriais citocromo b e D-loop, foram utilizadas as 

mesmas análises moleculares. As sequências obtidas foram editadas no software 

CodonCode v.5.1.5 e alinhadas no MEGA v.5.2 (Tamura et al. 2011) usando o Clustal W 

(Thompson et al. 1994). Já as estimativas do número e frequências dos haplótipos nas 
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localidades, assim como valores de diversidade genética (haplotípica e nucleotídica), bem 

como o gráfico “mismatch distribution” foram realizados no programa DNAsp v.5.10.00 

(Librado and Rozas 2009). A rede de haplótipos foi construída no programa Network 4.5.6 

calculado pelo algoritmo Median-Joining (Bandelt et al. 1999).  

Análise dos parâmetros populacionais (AMOVA e ΦST) e os testes de neutralidade 

D de Tajima e Fs de Fu foram mensurados pelo software Arlequim v.3.5 (Excoffier and 

Lischer 2010). 

A estruturação genético-populacional para as sequências do D-loop e Cytb foi 

investigada através da designação probabilística dos perfis genéticos utilizando o software 

Bayesian Analysis of Population Structure - BAPS 6 (Corander et al. 2008) pelos 

parâmetros "análise de mistura genética com as sequências ou loci ligados" e “mistura de 

população” em 10.000 gerações. 

 

Resultados 

Microssatélites 

A variabilidade genética nos loci microssatélites para 146 indivíduos das seis 

populações analisadas podem ser visualizados na Tabela 2. O número de alelos por locus 

variou de 2 a 16 em todas as populações, com uma média de 6,5 alelos. Os alelos que 

efetivamente passarão à geração seguinte (Ae) variaram de 1,26 a 11,16 com valor médio 

de 3,7. Alelos nulos não foram observados. 

Para todas as amostras foi obtido um número total de 120 alelos, sendo o locus 

D11, o que apresentou o menor número de alelos (Na=4), e C06 o maior Na, igual a 19 

alelos. Os tamanhos dos alelos para todos os loci e suas respectivas frequências nas 

populações podem ser observados na Tabela S1 (material suplementar), assim como os 

alelos privados e raros que ocorreram em todas as populações. 
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Tabela 2 Variabilidade genética nas populações de R. canadum para os loci analisados.  

  D04  H04  A10  H09  A11  B12  G05  F06  C06  C04  D11  A04  Média 

Piauí         
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Na 3 4 5 10 11 2 6 13 11 11 3 4 6,9 

Ae 1,998 3,087 2,748 7,86 4,176 1,301 2,49 8,072 9,326 3,509 2,048 1,544 4,1 

Ho 0,567 0,767 0,733 0,767 0,7 0,267 0,6 0,9 0,833 0,8 0,5 0,267 0,641 

He 0,499 0,676 0,636 0,873 0,761 0,231 0,598 0,876 0,893 0,715 0,512 0,352 0,635 

Fis  -0,12 -0,12 -0,14 0,14 0,09 -0,14 0,02 -0,02 0,09 -0,11 0,04 0,25 -0,01 

HWE  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns   

Ceará          
N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Na 3 3 5 11 8 3 6 11 14 10 3 4 6,7 

Ae 2,039 2,384 2,272 6,898 2,467 1,262 1,729 6,563 7,116 3,766 1,918 1,589 3,3 

Ho 0,462 0,462 0,577 0,846 0,577 0,231 0,423 0,923 0,885 0,692 0,423 0,462 0,581 

He 0,51 0,581 0,56 0,855 0,595 0,208 0,422 0,848 0,859 0,734 0,479 0,371 0,586 

Fis  0,12 0,23 -0,01 0,03 0,05 -0,09 0,01 -0,07 -0,01 0,08 0,13 -0,23 0,02 

HWE  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns   

Rio Grande do Norte          
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Na 3 4 4 11 7 2 5 10 15 8 4 4 6,4 

Ae 1,758 2,495 2,166 8,224 3,005 1,676 1,849 7,813 11,16 3,189 1,972 1,676 3,9 

Ho 0,44 0,56 0,4 0,84 0,56 0,56 0,44 0,92 0,92 0,6 0,68 0,52 0,620 

He 0,431 0,599 0,538 0,878 0,667 0,403 0,459 0,872 0,91 0,686 0,493 0,403 0,611 

Fis  -0,01 0,08 0,27 0,64 0,18 -0,37 0,062 -0,04 0,01 0,15 -0,36 -0,27 0,028 

HWE  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns   

Paraíba           
N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

Na 2 3 4 11 8 3 4 8 13 8 3 2 5,7 

Ae 1,679 2,599 2,197 8,828 3,261 1,459 1,962 5,885 7,111 2,798 1,373 1,6 3,4 

Ho 0,438 0,688 0,75 1 0,625 0,25 0,563 0,875 0,938 0,625 0,313 0,25 0,609 

He 0,404 0,615 0,545 0,887 0,693 0,314 0,49 0,83 0,859 0,643 0,271 0,375 0,577 

Fis  -0,05 -0,08 -0,35 -0,09 0,13 0,24 -0,12 -0,02 -0,06 0,06 -0,12 0,37 -0,01 

HWE  ns  ns  *  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns   

Bahia           
N 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Na 3 4 3 9 7 3 6 10 12 9 2 5 6,1 

Ae 1,875 2,516 1,81 7,01 3,861 1,375 2,136 8,112 9,256 3,945 1,819 2,136 3,8 

Ho 0,579 0,789 0,421 1 0,895 0,316 0,526 0,947 0,895 0,789 0,368 0,632 0,679 

He 0,467 0,602 0,447 0,857 0,741 0,273 0,532 0,877 0,892 0,747 0,45 0,532 0,618 

Fis  -0,26 -0,29 0,09 -0,14 -0,19 -0,14 0,04 -0,06 0,023 -0,04 0,21 -0,17 -0,07 

HWE  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns   

Espírito Santo          
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Na 2 3 3 15 9 3 5 10 16 9 3 6 7 

Ae 1,642 2,02 2,135 8,491 3,232 1,439 2,479 5,389 10,84 4,675 1,394 1,586 3,8 

Ho 0,4 0,6 0,667 0,867 0,567 0,3 0,567 0,867 0,933 0,867 0,333 0,4 0,614 

He 0,391 0,505 0,532 0,882 0,691 0,305 0,597 0,814 0,908 0,786 0,283 0,369 0,588 

Fis  -0,01 -0,18 -0,24 0,04 0,20 0,03 0,07 -0,05 -0,02 -0,09 -0,17 -0,07 -0,04 

HWE  ns  ns  ns  ns  * ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns   

TOTAL             

N 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 

Na 6 5 5 16 13 6 9 15 19 14 4 8 6,55 

Ae 1,8 2,5 2,2 8,1 3,2 1,4 2,1 7,2 9,3 3,7 1,9 1,6 3,8 

Ho 0,451 0,644 0,622 0,856 0,601 0,283 0,544 0,910 0,907 0,741 0,395 0,431 0,617 

He 0,449 0,601 0,541 0,875 0,692 0,289 0,511 0,860 0,892 0,724 0,464 0,373 0,600 

Fis  -0,03 -0,10 -0,07 0,035 0,11 -0,11 0,03 -0,04 0,00 0,01 -0,04 -0,12 -0,01 

N=número amostral; Na=número de alelos; Ae= alelos efetivos; Ho = heterozigosidade observada; He = heterozigosidade esperada; 

FIS=Coeficiente de endogamia; HWE = Equilíbrio de Hardy-Weinberg, ns = não significante; * p<0,05. 
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As heterozigosidades esperadas variaram de 0,2 (locus B12 - CE) a 0,91 (locus C06 

– RN), com valor médio de 0,6. Já as heterozigosidades observadas variaram de 0,23 

(locus B12 - CE) a 0,93 (locus C06 - PB) com média de 0,63. A maior média de 

heterozigosidade esperada para todos os loci foi na costa do Piauí (0,635), enquanto que o 

menor valor foi 0,577 na costa da Paraíba.  

Os valor médio de FIS foi de -0,01 para todos os loci em todas as populações. O 

desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) pela correção de Bonferroni (Rice 1989) 

foi significativo em apenas um locus em duas populações: no locus A10 na população da 

costa da Paraíba e no locus A11 na população da costa do Espírito Santo (Tabela 2). As 

análises de desequilíbrio de ligação, também corrigidas pelo teste de Bonferroni (Rice 

1989) não foram significativas em nenhum loci nas populações estudadas. 

Pela análise de variância molecular (AMOVA – Tabela 3), a maior porcentagem de 

variação foi atribuída a diferenças intrapopulacionais (99,05%). O índice de fixação FST 

global obtido foi igual 0,009. Valores de FST e RST par-a-par foram similares. O FST variou 

de 0,00298 a 0,01455, sendo significativo apenas para a populações do ES em relação as 

demais. O RST variou de 0,00299 a 0,01476, porém com nenhum valor sendo 

estatisticamente significativo (Tabela 4). 

O resultado relativo ao teste de estruturação populacional, pela análise 

Bayesiana, revelou um K=2 perfis genéticos com igual particionamento da variação 

nas populações (Figura 2A).  

O tamanho efetivo populacional para todas as populações como uma só 

(Atlântico Sul) foi Ne = 396 (IC 95% = 152 - ∞). Nas populações isoladas Ne foi maior 

para o Piauí (Ne = ∞ / IC 95% = 272 - ∞) e menor para a Paraíba (Ne = 51,6 / IC 95% 

= 30,8 - 134,7) (Tabela 5).  

 



 

71 

 

Tabela 3 Resultados obtidos nas AMOVAs em todas as populações R. canadum estudadas para todos 

marcadores analisados. g.l.=graus de liberdade 

Fontes de variação g.l. 
Soma dos 

quadrados 
Componentes 

da variância 
% da variação 

Microssatélites     
Entre as populações 5 27.021 0.03536 Va 0.95 

Dentro das populações 286 1058.058 3.69959 Vb 99.05 
Total 291 1085.079 3.73486  

Indice de fixação      FST:           0,00947   p=0,0000  
Citocromo b     

Entre as populações 5 4.007 0.01043 Va 1.84 

Dentro das populações 137 76.063 0.55521 Vb 98.16 

Total 142 80.070 0.56563  

Indice de fixação      ՓST:        0,01843   p=0,007  
D-loop     

Entre as populações 5 6.079 0.02695 Va 4.43 
Dentro das populações 137 79.557 0.58071 Vb 95.57 

Total 142 85.636 0.60766  

Indice de fixação       ՓST:        0,04435 p=0,001  

 

 

 

 
Tabela 4 Índices FST e RST par-à-par obtidos para as populações de R. canadum pelos loci 

microssatéilites.  FST - abaixo da diagonal; RST - acima da diagonal; * p<0,05 

 
PI CE RN PB BA ES 

PI - 0.00675 0.00299 0.00904 0.00749 0.01402 

CE 0.00671 - 0.00497 0.01184 0.00650 0.01476 

RN 0.00298 0.00494 - 0.00661 0.00458 0.01423 

PB 0.00896 0.01170 0.00656 - 0.00775 0.01403 

BA 0.00743 0.00646 0.00455 0.00769 - 0.01459 

ES 0.01383* 0.01455* 0.01403* 0.01384* 0.01438* - 

 

 

 

 
Tabela 5 Número efetivo populacional (Ne) pelo método do desequilíbrio de ligação para as 

populações de R. canadum. 

Populações Ne IC 95% 

PI ∞ 272 - ∞ 
CE 160.7 78.7 - 4528.6 
RN 95.5 56.1 - 269.9 
PB 51.6 30.8 - 134.7 
BA 1000.1 94.6 - ∞ 
ES 203.5 96.8 - ∞ 

Atlântico sul 396 152 - ∞ 
IC95% = interval de confiança 95%; ∞ = infinito. 
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Fig. 2 Simulações do número de K perfis genéticos para R. canadum (A) 

Microssatélites - Structure K=2; (B) Citocromo b – BAPS K=2; (C) D-loop – 

BAPS K=3. 

 

 

 

Marcadores mitocondriais 

 

Foram obtidas 143 sequências tanto para citocromo b (cytb), como para a região 

controle (D-loop) de aproximadamente 600 e 700 bp, respectivamente (Tabela 6). Tais 

sequências revelaram um total de 24 haplótipos (h=24) de citb e 22 haplótipos (h=22) para 

a região controle. A diversidade haplotípica total para o Cytb (hdcytb) foi de 0,539 e a 

diversidade de nucletídeos (π) de 0,00193. A população que apresentou maior diversidade 

foi a Bahia (hdcytb=0,699; h=8), enquanto que o menor valor foi encontrado para o Ceará 

(hdcytb=0,344; h=4). 
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Para o D-loop, o hdD-loop total foi de 0,699 com π = 0,00179 (Tabela 6). A 

população com maior diversidade foi o Piauí (hdD-loop=0,763; h=9), enquanto que na Bahia 

foi observado o menor valor (hdD-loop=0,588; h= 6). 

 

Tabela 6 Parâmetros genéticos nas populações de R. canadum para o DNAmt 

Populações n h hd π Tajima D Fs de Fu 

Citocromo b 
 

    583bp 

PI 30 7 0,46437 0,00113 -2.04875** -4.37699** 
CE 26 4 0,34462 0,00142 -2.08580** -0.18361 
RN 24 8 0,61232 0,00364 -2.28018** -1.54767 
PB 16 5 0,45000 0,00086 -1.83088* -3.31435** 
BA 18 8 0,69935 0,00293 -1.70319* -3.08081* 
ES 29 7 0,63547 0,00166 -1.81235* -2.92952* 

Total 143 24 0,53935 0,00193 -1.96019* -2.57216 
D-loop      663bp 

PI 30 9 0,76322 0,00192 -1.33089 -4.04498** 
CE 26 9 0,66769 0,00174 -1.80475* -4.94074** 
RN 24 10 0,71014 0,00178 -1.84220* -6.65475** 
PB 16 8 0,75833 0,00233 -1.98307* -3.77799** 
BA 17 6 0,58824 0,00135 -1.63094* -2.84819** 
ES 30 4 0,62529 0,00134   0.46145   0.16247 

Total 143 22 0,69999 0,00179 -1.35507 -3.68403 
(n) = número de amostras, (h) = número de haplótipos, (hd) = diversidade haplotípica e (π) = diversidade nucleotídica  

* p<0.05 ** p<0.01 

 

Dados de distribuição dos haplótipos nas populações para os dois marcadores 

podem ser observados na Tabela 7 e nas redes haplotípicas (Figura 3). e no gráficos de 

frequência de distribuição mismtach (Figura 4). As redes foram similares para os dois 

marcadores, apresentando um haplótipo central, em alta frequência, compartilhado por 

todas as populações (Tabela 7). Para o citb, o haplótipo central foi o Haplótipo 1 (H_1 – 

Figura 3A) e para o D-loop foi o Haplótipo 2 (H_2 – Figura 3B).  Ainda foram observados 

haplótipos exclusivos em todas as populações para os dois marcadores. 

Os testes de neutralidade D de Tajima e Fs de Fu globais foram negativos, tanto 

para o citb, quanto para o D-loop. Entretanto apenas o D de Tajima para o citocromo b foi 

significativo. Os valores para os testes de neutralidade dentro de cada população podem ser 

visualizados na Tabela 6, assim como os níveis de significância. 
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Fig. 3 Redes de haplótipo de R. canadum por meio do método de Median-Joinning. (A) Citocromo 

b; (B) D-loop. Os círculos numerados representam os haplótipos (H_) e o um maior diâmetro do 

círculo correspondente a maior frequência dos haplótipos. Os numerais em vermelho indicam a 

posição onde foram observadas as mutações entre os haplótipos. 

 

 
Fig. 4 Gráficos da frequência das distribuições 

mismatch observada para os exemplares de R. 

canadum analisados (A) Citocromo b; (B) D-loop 



 

75 

 

 

Tabela 7 Distribuição dos haplótipos nas populações de R. canadum para os 

marcadores mitocondriais 

 PI CE RN PB BA ES TOTAL 

Citocromo b        
H_1 22 21 15 12 10 16 96 
H_2 2   1 1  4 

H_3 1      1 

H_4 1      1 

H_5 2    2 1 5 

H_6 1  2 1 1  5 

H_7 1      1 

H_8  1     1 

H_9  3 2  1 8 14 

H_10  1     1 

H_11   1    1 

H_12   1    1 

H_13   1    1 

H_14   1    1 

H_15   1    1 

H_16    1   1 

H_17    1   1 

H_18     1  1 

H_19     1  1 

H_20     1  1 

H_21      1 1 

H_22      1 1 

H_23      1 1 

H_24      1 1 

D-loop        
H_1 4 2  1 1 3 11 

H_2 14 15 13 8 11 15 76 
H_3 2 1     3 

H_4 2 2 2    6 

H_5 2   1 1  4 

H_6 1      1 

H_7 3  1 2 2  8 

H_8 1 1     2 

H_9 1      1 

H_10  2   1  3 

H_11  1  1  11 13 

H_12  1 1    2 

H_13  1 2 1   4 

H_14  1     1 

H_15   1    1 

H_16   1    1 

H_17   1    1 

H_18   1    1 

H_19    1   1 

H_20    1   1 

H_21     1  1 
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H_22      1 1 

 

 

A AMOVA global revelou baixos valores de ΦST (Citb: ΦST = 0,01; D-loop: ΦST = 

0,04), porém estatisticamente significativos (p<0,01), com maior fonte de variação dentro 

das populações (98,16% para Citb; 95,57% para D-loop), tal como apresentado na Tabela 

3. Pela análise de estruturação bayesiana (BAPS), foi observado um K=2 de perfis 

genéticos para o citocromo b e um K=3 para o D-loop para todas as populações (Figura 2B 

e 2C). 

 

Discussão 

Diversidade genética 

A diversidade genética, tanto em termos de riqueza alélica, heterozigosidade, 

quanto diversidade haplotípica, foi similar para todos os marcadores moleculares aqui 

utilizados em R. canadum [hdcytb=0,53; He=0,60 (msats); hdD-loop=0,69] no Atlântico Sul. 

Estes resultados são semelhantes aos encontrados em outros estudos com R. canadum 

utilizando loci microssatélites (msats) e regiões do DNAmt (cytb; D-loop) do Atlântico 

Norte (Pruett et al. 2005; Gold et al. 2013; Darden et al. 2014; Benevides et al. capítulo I). 

Por outro lado, a diversidade aqui observada foi menor do que aquela observada em 

populações do Indo-Pacífico (Salari-Aliabadi et al. 2008; 2009; Gold et al. 2013; 

Phinchongsakuldit et al. 2013; Joy et al. 2015; Benevides et al. capítulo I) assim como para 

os valores médios de diversidade para peixes marinhos em geral, como descrito por 

Dewoody and Avise (2000). 

Também foi aqui observado um número de alelos (Na) maior ou igual àqueles 

observados em R. canadum do Golfo do México (Pruett et al. 2005; Renshaw et al. 2005) e 

do Atlântico Norte (Gold et al. 2013; Darden et al. 2014). Já uma quantidade menor de 
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alelos msats foram observados em comparação àqueles de populações do Indo-Pacífico, no 

Golfo da Pérsia e Mar de Omã (Salari-Aliabadi et al. 2008; 2009), em Taiwan (Gold et al. 

2013) e no Golfo da Tailândia e Mar de Andamão (Phinchongsakuldit et al. 2013).  

A comparação destes dados sustentam as hipóteses de que (a) a população do 

Atlântico Sul apresenta um status de conservação melhor do que aquelas analisadas no 

Atlântico Norte e Golfo do México e que (b) as populações do Indo-Pacífico retém mais 

potencial evolutivo do que as do Atlântico. Uma possível explicação é a origem da espécie 

cujas evidências indicam o Indo-Pacífico com sendo seu centro de origem, devido à maior 

diversidade genética apresentada (Gold et al. 2013; Benevides et al. capítulo I). 

Ao analisar as localidades amostradas no Atlântico Sul, valores de diversidade 

genética mais elevados foram observados em algumas destas localidades. Pela região D-

loop a maior diversidade haplotípica foi no Piauí (hdD-loop= 0,76) com uma maior 

quantidade de haplótipos exclusivos, alelos privados e boa heterozigosidade pelos loci 

msats, além de baixo índice de endogamia (Fis). Diante desses atributos e devido à 

comparação com as outras regiões amostradas, pode-se sugerir que na costa do estado do 

Piauí existe muita retenção da variabilidade genética de R. canadum no Atlântico Sul, fato 

corroborado também pelo alto tamanho efetivo populacional (Ne) nesta localidade 

(Frankham et al. 2014). Um fator importante a ser mencionado é que esta região do Brasil 

parece possuir uma pesca direcionada a R. canadum, tendo em vista a forte aceitação deste 

pescado no mercado consumidor daquele estado. Já em outras regiões a exploração parece 

ser incidental (depoimento dos pescadores). A união de tais informações permite sugerir a 

necessidade de estudos de estatística pesqueira a fim de criar regulamentação sobre 

tonelagem e tamanho mínimo do exemplar capturado, uma vez que exploração sem 

gerenciamento das pescarias pode conduzir a uma redução na variação genética (resiliência 

potencial) das espécies no ambiente (Pinsky and Palumbi 2014; Allendorf et al. 2014). 
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A amostragem da Bahia também merece destaque neste sentido, uma vez que a 

maioria dos parâmetros de diversidade genética (hdcytb ~0,7/ He ~0,58/ Ne~1000) 

observados indicam a maior resiliência potencial da espécie devido a um número reduzido 

de exemplares avaliados. Contudo, a falta de informações sobre as particularidades dessa 

pescaria na Bahia inviabiliza a sugestão de medidas de exploração que mantenham 

tamanha diversidade. Portanto, um diagnóstico genético completo que prediga qual o 

prognóstico dos efeitos da pesca sobre o estoque explorado pela frota baiana necessita de 

pelo menos uma caracterização geral destas pescarias naquele estado. 

O outro extremo a ser avaliado acerca da variação genética observada de R. 

canadum no Atlântico Sul é o seu patamar inferior. Pelas feições dos parâmetros de 

diversidade observados sugere-se que a costa dos estados do Ceará (He=0,58; hdcytb=0,34; 

hdD-loop=0,66) e Paraíba (He=0,58; hdcytb=0,45; hdD-loop=0,75) se tornem prementes na 

conservação da espécie, principalmente pelos baixos valores de tamanho efetivo 

populacional nestas localidades (Ne<200). Populações naturais precisam ser mantidas com 

um tamanho suficiente para reter diversidade genética e minimizar os riscos de extinção 

(Frankham et al. 2014). Nestes casos e, independente das características destas pescarias, 

os valores de moderada a baixa diversidade observados e o baixo Ne argumentam em favor 

da interrupção das capturas. Restrição às perturbações antrópicas ao ecossistema devido à 

exploração pesqueira vem sendo uma estratégia radical, porém de efeitos altamente 

positivos na recuperação de estoques pesqueiros em geral (Munguía-Vega et al. 2015), 

inclusive em peixes marinhos (Van Der Meer et al. 2015; Jackson et al. 2015). É possível 

sugerir, portanto, a necessidade de algum nível de proteção das áreas de exploração 

marinha nos estados do Ceará e Paraíba, sobretudo para garantir maior produtividade das 

pescarias em médio prazo, perante o cenário de variação genética observado em R. 

canadum nestas regiões.  
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Conectividade populacional e Demografia histórica 

O conjunto de análises de estruturação populacional aplicados a todos os 

marcadores genéticos revelaram ausência de diferenciação genética entre as localidades 

estudadas. Tal evidência indica alto nível de conectividade entre elas e reforça a hipótese 

de uma única população panmítica para R. canadum no Atlântico Sul perante os três 

marcadores utilizados. Essa condição panmítica, observada pelos dados dos genomas 

nuclear e mitocondrial, pode ser explicada pela alta vagilidade da espécie associada à 

desova em águas abertas e distante da costa (Shaffer and Nakamura 1989) aliado ao grande 

tamanho efetivo populacional (Diaz-Jaimes et al. 2010; Frankham et al. 2014).  

Evidências bem recentes também observaram ausência de estruturação 

populacional no oceano Índico (Joy et al. 2015). Entretanto, vários outros estudos vêm 

indicando fenômenos de sub-estruturação para o beijupirá (Salari-Aliabadi et al. 2008; 

2009; Darder et al. 2013; Phinchongsakuldit et al. 2013). Estes autores sustentaram tais 

sub-estruturações como resultado de um possível comportamento de homing e/ou eventuais 

barreiras que impeçam fluxo gênico suficiente para manter uma população tipicamente 

panmítica como a encontrada no Atlântico Sul. O confronto dessas evidências permite 

assumir que: (a) R. canadum do Atlântico Sul parece não apresentar comportamento de 

homing e nem existem barreiras ao fluxo gênico e, sobretudo, (b) que parecem existir 

populações com características ecológicas bem diferentes ao longo da distribuição global 

de R. canadum. Tais conclusões podem inspirar o desenvolvimento de estudos ecológicos 

tradicionais (i.e, idade-crescimento e reprodução), além daqueles mais atuais de natureza 

genômica (RAD-Seq), a fim de melhor entender a natureza desses estoques diferenciados 

em termos de estruturação genético-populacional.  
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Redes haplotípicas, gráficos das distribuições mismatch e testes de neutralidade, de 

forma combinada, indicam padrões de demografia histórica das espécies. Evidências 

recentes têm mostrado em geral, regional ou globalmente, fenômenos de expansão 

populacional recente (Joy et al. 2015; Benevides et al. capítulo I). As redes haplotípicas 

aqui obtidas com perfil em estrela e os gráficos de distribuição mismatch, sugerem que R. 

canadum experimentou um gargalo populacional seguido de uma expansão populacional 

recente. Esta evidência é reforçada pela existência de haplótipos exclusivos e em baixa 

frequência, e pelos valores negativos e significativos dos testes de neutralidade. Vale 

salientar ainda que alelos msats privados e raros e um k=3 pelo BAPs (D-loop) revelam 

uma fonte de variação recente, e são congruentes com a ideia de possível radiação 

adaptativa recente em R. canadum para o Atlântico Sul. 

 

Implicações para gestão da pesca e exploração sustentável da espécie  

Os resultados aqui apresentados são importantes para auxiliar na gestão da pesca e 

exploração do recurso, fornecendo informações na formação de plantéis para aquicultura 

do beijupirá na costa brasileira, já que se trata de uma espécie comercialmente importante.  

Dada a natureza panmítica de R. canadum, esta espécie pode ser gerenciada como 

um único estoque na costa brasileira. Entretanto, vale ressaltar que em espécies panmíticas 

a sobrepesca em uma área marítima pode afetar a contribuição genética para outras áreas. 

No entanto, devido ao mercado interno pequeno e desvalorizado para o beijupirá, é fácil 

afirmar que R. canadum no Brasil não é considerada uma espécie sobreexplorada, em 

comparação com outras partes do mundo 

A produção de beijupirá no Brasil por meio da aquicultura já existe, apesar de ser 

considerada recente (Cavalli et al. 2011). Nesse sentido, os dados aqui obtidos podem 

sugerir que as matrizes utilizadas na aquicultura sejam retiradas dos locais que retêm maior 
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variabilidade genética para uma melhor conduta na criação da espécie. Neste caso, os 

estoques localizados na costa do estado do Piauí são promissores. 

É importante ressaltar também que este estudo pode contribuir para avaliar os 

níveis de endogamia, a perda de variabilidade genética e possível diferenciação genética 

nos cativeiros já existentes no Brasil, assim como em comparação com as populações 

selvagens aqui estudadas. Medidas de manejo nos cultivos orientadas pelas evidências 

genéticas aqui observadas facilitariam o aumento da diversidade genética dos mesmos, a 

diminuição da endogamia e ganho em peso devido à heterose. 

Além disso, os marcadores aqui utilizados podem auxiliar na identificação de 

introgressão genética do cativeiro em populações selvagens, já que uma estrutura de 

criação no mar pode favorecer escapes de juvenis e adultos e a dispersão de larvas para a 

natureza resultado do cruzamento de indivíduos nestes locais (Jorstad et al. 2008; Glover et 

al. 2011). 

 

Conclusões 

As populações de beijupirá no Atlântico Sul ocidental possuem moderada 

diversidade genética perante três marcadores moleculares com diferentes taxas de 

evolução. A maior diversidade foi encontrada nos exemplares desembarcados na costa do 

Piauí. A ausência de estruturação populacional evidenciou conectividade entre as áreas 

amostradas e a inexistência de barreiras físicas ou comportamentais (filopatria) que 

impeçam o fluxo gênico e a migração da espécie. Neste sentido, R. canadum constitui uma 

única população panmítica com expansão populacional recente que deve ser gerenciada 

como tal. As iniciativas em aquicultura devem se beneficiar dessa informação na aquisição 

de matrizes, e no auxílio dos cruzamentos em cativeiro por estudos genéticos, sem que isso 

represente risco à ruptura de adaptações locais. 



 

82 

 

 

Referências 

 

Allendorf FW, Berry O, Ryman N (2014). So long to genetic diversity, and thanks for all 

the fish. Mol Ecol 23(1): 23–25. doi:10.1111/mec.12574 

Bandelt HJ, Forster P, Rohl A (1999) Median-joining networks for inferring intraspecific 

phylogenies. Mol Biol Evol 16:37-48. 

Briggs JC (1960) Fishes of worldwide (Circumtropical) distribution. Copeia 3: 171-180. 

Brown-Peterson NJ, Overstreet RM, Lotz JM, Franks JS, Burns KM (2001) Reproductive 

biology of cobia, Rachycentron canadum, from coastal waters of the southern United 

States. Fish Bull 99: 15-28. 

Butlin RK (2010). Population genomics and speciation. Genetica 138(4):409–418. 

Carvalho Filho J (2006) O êxito da primeira desova do bijupirá. Panorama da Aquicultura 

16(97): 40-45.  

Carvalho Filho A (1999) Peixes da Costa brasileira. 3rd edn. Melro, São Paulo, 320p.  

Cavalli RO, Domingues EDC, Hamilton S (2011) Development of open ocean marine fish 

farming in Brazil : possibilities and constraints. Rev Bras Zootec 40:155–164. 

Chen YH, Su MS, Liao IC (2001) Challenges and strategies of cage aquaculture 

development in Taiwan. Book of Abstracts, Aquaculture 2001. World Aquaculture 

Society, Baton Rouge, Louisiana, USA. 

Corander J, Marttinen P, Sirén J, Tang J (2008) Enhanced Bayesian modelling in BAPS 

software for learning genetic structures of populations. BMC Bioinformatics 9:539. 

Cowen RK, Cowen RK, Lwiza KMM, Sponaugle S, Paris CB, Olson DB (2010) 

Connectivity of Marine Populations : Open or Closed ?, Science 287 , 857 (2000): 

10-13. doi.org/10.1126/science.287.5454.857 

Cowen RK, Sponaugle S (2009) Larval Dispersal and Marine Population Connectivity. 

doi:10.1146/annurev.marine.010908.163757 

Darden TL, Walker MJ, Brenkert K, Yost JR, Denson MR (2014) Population genetics of 

Cobia (Rachycentron canadum): implications for fishery management along the 

coast of the southeastern United States. Fish Bull 112(1): 24–35. 

DeWoody JA, Avise JC (2000) Microsatellite variation in marine, freshwater and 

anadromous fishes compared with other animals. J Fish Biol 56:461–473. 

Díaz-Jaimes P, Uribe-Alcocer M, Rocha-Olivares A, García-de-León FJ, Nortmoon P, 

Durand JD (2010) Global phylogeography of the dolphinfish (Coryphaena 

hippurus): The influence of large effective population size and recent dispersal on 

the divergence of a marine pelagic cosmopolitan species. Mol Phylogenet Evol 

57(3): 1209–1218. doi:10.1016/j.ympev.2010.10.005 

Do C, Waples RS, Peel D, Macbeth GM, Tillet BJ, Ovenden JR (2014) NeEstimator v2.0: 

reimplementation of software for the estimation of contemporary effective 

population size (Ne) from genetic data. Mol Ecol Resour 14: 209–214. 

Earl DA, vonHoldt BM (2012) STRUCTURE HARVESTER: a website and program for 

visualizing STRUCTURE output and implementing the Evanno method. Conserv 

Genet Resour 4(2): 359-361. doi: 10.1007/s12686-011-9548-7 

Evanno G, Regnaut S, Goudet J (2005) Detecting the number of clusters of individuals 

using the software STRUCTURE: a simulation study. Mol Ecol 14: 2611–2620. 

Excoffier L, Lischer HEL (2010) Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to 

perform population genetics analyses under Linux and Windows. Mol Ecol Resour 

10:564-567. 



 

83 

 

FAO (2013) Cultured Aquatic Species Information Programme – Rachycentron canadum. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Rachycentroncanadum/en. Accessed 26 

June 2013. 

Figueiredo JL, Menezes NA (1980) Manual de peixes marinhos do sudeste do Brasil. III. 

Teleostei (2). Museu de Zoologia da USP, São Paulo, 90p 

Frankham R, Bradshaw CJA, Brook BW (2014) Genetics in conservation management: 

Revised recommendations for the 50/500 rules, Red List criteria and population 

viability analyses. Biol Conserv 170:56–63. doi:10.1016/j.biocon.2013.12.036 

Franks JS, Warren JR, Buchanan MV (1999) Age and growth of cobia, Rachycentron 

canadum, from the northeastern Gulf of Mexico. Fish Bull 97: 459-471. 

Franks JS, Ogle JT, Lotz JM, Nicholson LC, Barnes DN, Larsen KM (2001) Spontaneous 

spawning of cobia, Rachycentron canadum, induced by human chorionic 

gonadotropin (HCG), with comments on fertilization, hatching, and larval 

development. Proc Annu Gulf Caribb Fish Inst 52: 598-609. 

Glover KA, Dahle G, Jorstad KE (2011) Genetic identification of farmed and wild Atlantic 

cod, Gadus morhua, in coastal Norway.  ICES J Mar Sci 68: 901-910. 

Gold JR, Giresi MM, Renshaw MA, Gwo JC (2013) Population Genetic Comparisons 

among Cobia from the Northern Gulf of Mexico, U.S. Western Atlantic, and 

Southeast Asia, North American. J Aquacult 75(1): 57-63 

González-Wevar C, Salinas P, Hüne M, Segovia N, Vargas-Chacoff L, Oda E, Poulin E 

(2015) Contrasting Genetic Structure and Diversity of Galaxias maculatus (Jenyns, 

1848) Along the Chilean Coast: Stock Identification for Fishery Management. J 

Hered 106: 439–447. doi:10.1093/jhered/esv005 

Hamilton S, Severi W, Cavalli RO (2013) Biologia e aquicultura do beijupirá: uma revisão. 

Bol Inst Pesca, 39: 461–477. 

Jackson AM, Munguía-Vega A, Beldade R, Erisman BE, Bernardi G (2015) Incorporating 

historical and ecological genetic data for leopard grouper (Mycteroperca 

rosacea) into marine reserve design in the Gulf of California. Conserv Genet 16(4): 

811–822. doi:10.1007/s10592-015-0702-8 

Jorstad KE, Van Der Meeren T, Paulsen OI, Thomsen T, Thorsen A, Svasand T (2008) 

“Escapes” of eggs from farmed cod spawning in net pens: Recruitment to wild 

stocks. Rev Fish Sci 16(1-3): 285–295. doi:Doi 10.1080/10641260701678017 

Joy L, Mohitha C, Divya PR, Gopalakrishnan A, Basheer VS, Jena JK (2015) Weak 

genetic differentiation in cobia, Rachycentron canadum from Indian waters as 

inferred from mitochondrial DNA ATPase 6 and 8 genes. Mitochondrial DNA 1–3. 

Knapp FT (1951) Food habits of the sergeantfish, Rachycentron canadus. Copeia 1: 101-

102. 

Librado P, Rozas J (2009) DnaSP v5: A software for comprehensive analysis of DNA 

polymorphism data. Bioinformatics 25: 1451-1452. 

Merten WB, Schizas NV, Craig MT, Appeldoorn RS, Hammond DL (2015) Genetic 

structure and dispersal capabilities of dolphinfish (Coryphaena hippurus) in the 

western central Atlantic. Fish Bull  113(4): 419–429. doi:10.7755/FB.113.4.5 

Meyer GH, Franks JS (1996) Food of cobia Rachycentron canadum from the northcentral 

Gulf of Mexico. Gulf Res Rep 9: 161-167. 

Munguía-Vega A, Sáenz-Arroyo A, Greenley AP, Espinoza-Montes JA, Palumbi SR, 

Rossetto M, Micheli F (2015) Marine reserves help preserve genetic diversity after 

impacts derived from climate variability: Lessons from the pink abalone in Baja 

California. Glob Ecol Conserv 4: 264–276. doi:10.1016/j.gecco.2015.07.005 



 

84 

 

Nanninga GB, Saenz-Agudelo P, Manica A, Berumen ML (2014) Environmental gradients 

predict the genetic population structure of a coral reef fish in the Red Sea. Mol Ecol 

23(3): 591–602. doi.org/10.1111/mec.12623 

Nhu VC, Nguyen HQ, Le TL, Tran MT, Sorgeloos P, Dierckens K, Reinertsen H, Kjørsvik 

E, Svennevig N. (2011) Cobia Rachycentron canadum aquaculture in Vietnam: 

recent developments and prospects. Aquaculture 315(1-2): 20-25. 

Oosterhout CV, Hutchinson WF, Wills DPM, Shipley P (2004) MICRO-CHECKER: 

software for identifying and correcting genotyping errors in microsatellite data. Mol 

Ecol Notes 4:535-538. 

Ovenden JR, Berry O, Welch DJ, Buckworth RC, Dichmont CM (2015) Ocean’s eleven: a 

critical evaluation of the role of population, evolutionary and molecular genetics in 

the management of wild fisheries. Fish Fish 16(1): 125–159. doi:10.1111/faf.12052 

Peakall R, Smouse PE (2006) GenAlEx 6: Genetic Analysiz in Excel Population genetics 

software for teaching and research. Mol Ecol Notes 6: 288-295. 

Phinchongsakuldit J, Chaipakdee P, Collins JF, Jaroensutasinee M, Brookfield JFY (2013) 

Population genetics of cobia (Rachycentron canadum) in the Gulf of Thailand and 

Andaman Sea: fisheries management implications. Aquacult Int, 21:197–217. 

Pinsky ML, Palumbi SR (2014) Meta-analysis reveals lower genetic diversity in overfished 

populations. Mol Ecol 23(1): 29–39. doi:10.1111/mec.12509 

Pritchard JK, Stephens M, Donnelly P (2000) Inference of population structure using 

multilocus genotype data. Genetics, 155: 945–959. 

Pruett CL, Saillant E, Renshaw MA, Patton JC, Rexroad CE, Gold JR (2005) 

Microsatellite DNA markers for population genetic studies and parentage assignment 

in cobia, Rachycentron canadum. Mol Ecol Notes 5: 84–86. 

Raymond M, Rousset F (1995) GENEPOP (Version 1.2): population genetics software for 

exact tests and ecumenicism. J Hered 86: 248-249 

Renshaw MA, Pruett CL, Saillant E, Patton JC, Rexroad III CE, Gold JR (2005) 

Microsatellite markers for Cobia, Rachycentron canadum. Gulf Mex Sci 23:248–

251. 

Rice WR (1989) Analyzing Tabbles of Statistical Tests. Evolution 43: 223-225 

Salari-Aliabadi MA, Rezvani Gilkolaei S, Savari A, Nabavi SMB (2008) Microsatellite 

polymorphism in Iranian populations of cobia (Rachycentron canadum G.). 

Biotechnology 7:775–780. 

Salari-Aliabadi MA, Gilkolaei SR, Savari A, Zolgharnein H, Nabavi B, Mohammad S. 

(2009) Population genetic structure of cobia, Rachycentron canadum revealed by 

microsatellite markers. JABS 3:103–7. 

Sale PF, Cowen RK, Danilowicz BS, Jones GP, Kritzer JP, Lindeman KC, Planes S, 

Polunin NVC, Russ GR, Sadovy YJ, Steneck RS (2005) Critical science gaps impede 

use of no-take fishery reserves. Trends Ecol Evol 20: 74–80. 

Santos S, Schneider H, Sampaio I (2003) Genetic differentiation of Macrodon ancylodon 

(Sciaenidae, Perciformes) populations in Atlantic coastal waters of South America as 

revealed by mtDNA analysis. Genet Mol Biol 26(2). 

Shaffer RV, Nakamura EL (1989) Synopsis of biological data on the cobia Rachycentron 

canadum (Pisces: Rachycentridae). OAA Tech Rep NMFS 82, FAO Fisheries 

Synopsis 153. 

Slatkin M (1995) A measure of population subdivision based on microsatellite allele 

frequencies. Genetics 139: 457–462. 

Smith MF, Patton JL (1993). The diversification of South American murid rodents: 

evidence from mitochondrial DNA sequence data for the Akodontine tribe. 

Biological Journal of the Linnean Society, 50: 149–177 



 

85 

 

Souza Filho JJ, Tosta GAM (2008) Bijupirá: As primeiras desovas da geração F1. 

Panorama da Aquicultura, 18(110): 50-53. 

Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M, Kumar S (2011) MEGA5: 

Molecular Evolutionary Genetics Analysis using maximum likelihood, evolutionary 

distance, and maximum parsimony methods. Mol Biol Evol 28: 2731–2739. 

Thompson JD, Higgins DG, Gibson TJ (1994) CLUSTAL W: improving the sensitivity of 

progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position-

specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Res 22: 4673-4680. 

Unmack PJ, Bennin A, Habit EM, Victoriano PF, Johnson JB (2009) Impact of ocean 

barriers, topogra- phy, and glaciation on phylogeography of the catfish 

Trichomycterus areolatus (Teleostei: Trichomycteridae) in Chile. Biol J Linn Soc 97: 

876–892. 

Von Der Heyden S, Beger M, Toonen RJ, Van Herwerden L, Juinio-Meñez MA, Ravago-

Gotanco R, Fauvelot C, Bernardi G (2014) The application of genetics to marine 

management and conservation: Examples from the Indo-Pacific. Bull Mar Sci 90(1): 

123–158. doi:10.5343/bms.2012.1079 
 



 

86 

 

MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela S1 Tamanho dos alelos e suas frequências por loci analisados em R. canadum. 
Locus Alelos/N PI CE RN PB BA ES 

D04 121 0,583 0,558 0,700 0,719 0,658 0,733 

 
124 

    
0,026* 

 

 
125 0,400 0,423 0,280 0,281 0,316 0,267 

 
127 0,017* 

     

 
129 

 
0,019* 

    

 
131 

  
0,020* 

   
H04 146 0,200 0,096 0,120 0,156 0,105 0,1 

 
152 0,383 0,423 0,520 0,469 0,368 0,25 

 
154 0,050* 

 
0,020* 

   

 
156 

    
0,026* 

 

 
160 0,367 0,481 0,34 0,375 0,5 0,65 

A10 174 0,067 0,038* 
 

0,063 
  

 
177 0,367 0,538 0,48 0,594 0,684 0,483 

 
180 0,017* 0,019* 0,020* 

  
0,033* 

 
183 0,467 0,385 0,48 0,313 0,289 0,483 

 
186 0,083 0,019* 0,020* 0,031* 0,026* 

 
H09 164 

  
0,020* 0,031* 

 
0,017* 

 
168 0,033* 0,019* 

   
0,017* 

 
172 0,05 0,019* 0,040* 0,094 0,079 0,017* 

 
176 0,083 0,038* 0,18 0,094 0,158 0,117 

 
180 0,1 0,077 0,06 0,063 0,079 0,083 

 
184 0,117 0,115 0,08 0,156 0,184 0,067 

 
188 0,183 0,154 0,12 0,094 0,184 0,183 

 
192 0,133 0,192 0,16 0,188 0,105 0,067 

 
196 0,117 0,231 0,16 0,094 0,158 0,167 

 
198 

     
0,017* 

 
200 0,167 0,077 0,040* 0,094 0,026* 0,15 

 
204 

 
0,058 0,06 

  
0,05 

 
208 

 
0,019 

 
0,063 

 
0,017* 

 
212 

  
0,08 0,031* 0,026* 0,017* 

 
216 0,017* 

     

 
220 

     
0,017* 

A11 164 0,017* 
  

0,031* 0,026* 
 

 
174 0,017* 

   
0,211 0,017* 

 
176 0,417 0,615 0,52 0,5 0,421 0,517 

 
178 0,1 0,058 0,1 0,063 

 
0,083 

 
180 0,1 0,077 0,04 0,156 0,053 0,067 

 
182 0,017* 0,019* 

  
0,053 

 

 
184 

 
0,019* 

    

 
186 0,033* 

  
0,031* 

 
0,05 

 
188 0,2 0,096 0,2 0,156 0,158 0,15 

 
190 0,033* 0,077 0,1 

  
0,033 

 
192 0,05 0,038* 0,020* 0,031* 0,079 0,067 

 
194 0,017* 

 
0,020* 

   

 
196 

   
0,031* 

 
0,017* 

B12 170 
 

0,019* 
    

 
172 0,133 0,096 0,28 0,156 0,132 0,167 

 
174 

     
0,017* 

 
176 0,867 0,885 0,72 0,813 0,842 0,817 

 
182 

   
0,031* 

  

 
186 

    
0,026* 

 
G05 265 

    
0,053 

 

 
267 

 
0,038* 

    

 
273 0,6 0,75 0,7 0,688 0,658 0,6 

 
275 0,1 0,019* 0,040* 

 
0,026* 0,083 

 
277 0,033* 

     

 
279 0,033* 0,038* 0,020* 0,063 0,079 0,083 

 
281 0,15 0,096 0,22 0,156 0,158 0,15 

 
283 0,083 0,058 0,020* 0,094 0,026* 0,083 

 
291 

      
F06 254 0,017* 

     

 
262 0,067 0,038* 0,08 0,094 

 
0,033* 
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266 0,067 0,038* 0,1 0,063 0,158 0,05 

 
270 0,117 0,077 0,12 0,156 0,132 0,3 

 
274 0,217 0,25 0,16 0,063 0,132 0,25 

 
278 0,183 0,231 0,06 0,281 0,132 0,1 

 
280 0,017* 

     

 
282 0,083 0,115 0,2 0,156 0,105 0,083 

 
286 0,083 0,058 0,14 

 
0,158 0,033* 

 
288 0,033* 

 
0,020* 

   

 
290 0,05 0,058 0,08 0,031 0,079 0,1 

 
294 0,05 0,077 

 
0,156 0,053 0,017* 

 
298 0,017* 0,038* 0,040* 

 
0,026* 0,033* 

 
302 

    
0,026* 

 

 
310 

 
0,019* 

    
C06 320 

 
0,019* 

  
0,026* 

 

 
324 

  
0,040* 

  
0,017* 

 
328 

 
0,019* 0,020* 

  
0,033* 

 
332 0,017* 0,019* 0,040* 0,031* 0,105 0,033* 

 
336 0,083 

 
0,020* 0,156 

 
0,1 

 
340 0,033* 0,038* 0,06 0,031* 0,079 0,033* 

 
344 0,1 0,077 0,12 0,094 0,079 0,167 

 
348 0,133 0,096 0,08 0,094 0,158 0,083 

 
352 0,1 0,192 0,12 0,281 0,132 0,133 

 
356 0,083 0,25 0,12 0,031* 0,053 0,05 

 
360 0,133 0,135 0,14 0,094 0,079 0,1 

 
364 0,083 0,038* 0,06 0,031* 0,158 0,05 

 
368 0,15 0,038* 0,06 0,031* 0,079 0,083 

 
372 0,083 0,019* 0,06 0,031* 

 
0,05 

 
376 

 
0,038* 0,040* 0,063 

 
0,033* 

 
378 

 
0,019* 

    

 
380 

    
0,026* 0,017* 

 
384 

  
0,020* 0,031* 

  

 
388 

    
0,026* 0,017* 

C04 217 0,017* 
     

 
219 

   
0,031* 

  

 
223 0,267 0,423 0,38 0,156 0,342 0,267 

 
225 0,033* 0,038 0,040* 0,031* 0,053 0,067 

 
227 0,45 0,269 0,4 0,563 0,342 0,3 

 
229 0,05 0,058 0,020* 0,031* 0,053 0,117 

 
231 0,017* 0,038* 

 
0,063 0,026* 

 

 
233 0,033* 0,019* 0,040* 

 
0,026* 

 

 
241 

     
0,017* 

 
243 0,017* 0,019* 

 
0,031* 

 
0,017* 

 
245 0,067 0,058 0,040* 0,094 0,105 0,183 

 
247 0,033* 0,058 0,020* 

   

 
249 

 
0,019* 

  
0,026* 0,017* 

 
251 0,017* 

 
0,06 

 
0,026* 0,017* 

D11 200 0,033* 
 

0,020* 
   

 
202 0,383 0,25 0,26 0,125 0,342 0,15 

 
204 

 
0,077 0,06 0,031* 

 
0,017* 

 
206 0,583 0,673 0,66 0,844 0,658 0,833 

A04 192 0,017* 0,019* 0,020* 
 

0,026* 0,05 

 
194 

  
0,020* 

   

 
196 

     
0,017* 

 
198 

 
0,019* 

  
0,026* 0,017* 

 
200 0,783 0,769 0,74 0,75 0,605 0,783 

 
202 0,183 0,192 0,22 0,25 0,316 0,117 

 
204 0,017* 

   
0,026* 

 

 
206 

     
0,017* 

_ alelos privados * alelos raros (frequência<0,05) 
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RESUMO 

 

 

Rachycentron canadum é um peixe marinho que possui ampla distribuição 

geográfica e devido às suas características biológicas apresenta grande valor 

comercial. O objetivo deste trabalho é acessar a variabilidade genética do 

beijupirá em quatro pisciculturas da espécie utilizando marcadores microssatélites 

e mitocondriais (citocromo b e D-loop). Os resultados obtidos revelam perda de 

diversidade genética nos cativeiros, apesar do cultivo recente da espécie no país. 

Aliado a isso, os diferentes métodos de cruzamento nos centros de produção 

foram responsáveis pela diferenciação genética dentro das pisciculturas e 

também entre estas e as populações selvagens. Nesse sentido torna-se 

necessário um maior controle nos cruzamentos dos reprodutores, com matrizes 

identificadas geneticamente e que representem o pool gênico das populações 

naturais. Dessa forma, o aumento da diversidade genética nestes ambientes e a 

diminuição da divergência entre as pisciculturas e as populações selvagens, 

podem gerar benefícios potenciais, reduzindo o risco de introgressão genética 

com a manutenção do pool gênico em cativeiro. 

 

Palavras-chave: Estruturação populacional, Peixes cultivados, Perda de 

diversidade genética. 
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INTRODUÇÃO 

 

O beijupirá Rachycentron canadum, conhecido internacionalmente como 

cobia, pertence à ordem Perciformes, sendo a única espécie da família 

Rachycentridae. É um peixe pelágico costeiro que ocorre nos oceanos tropicais e 

subtropicais (Briggs 1960; Shaffer & Nakamura 1989) e apresenta taxas de 

crescimento extremamente altas podendo alcançar até oito kg no final do primeiro 

ano de vida, e atingir até 2 metros e 68 kg no ambiente natural (Franks et al. 

1999; Chen et al., 2001; Benetti, 2008). Possui um hábito alimentar carnívoro 

(Knapp 1951; Meyer & Franks 1996) e a reprodução ocorre preferencialmente na 

primavera e verão (Brown-Peterson et al. 2001), geralmente em águas abertas, 

onde ovos e larvas podem atingir 30 milhas (~ 48 km) além da costa que, 

posteriormente, retornam para águas costeiras quando jovens (Carvalho Filho 

1999). 

Pelas características biológicas, o beijupirá é a espécie de peixe nativa 

brasileira que reúne o maior número de atributos zootécnicos que favorecem sua 

produção, levando o Ministério da Pesca e Aquicultura a financiar diversos 

projetos para a criação da espécie (Hamilton et al. 2013). Inicialmente os projetos 

foram estruturados em São Paulo e na Bahia (Ostrensky & Boeger 2008), 

posteriormente em Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte (Cavalli et 

al. 2011). Atualmente existem laboratórios de produção de alevinos no Rio 

Grande do Norte, em São Paulo e na Bahia, além de projetos de engorda em São 

Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia (Hamilton et al. 2013). 

R. canadum já é um recurso bastante cultivado em diversas outras partes 

do mundo. Desde 1994 a desova em cativeiro ocorre com sucesso em Taiwan 

(Liao et al. 2004) e China, Taiwan, Vietnã e Filipinas são os principais produtores 
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do beijupirá do mundo (Nhu et al. 2011; FAO 2013). A carne possui um elevado 

valor comercial e é bastante apreciada no mundo todo, tornando a espécie um 

importante recurso econômico. 

Em comparação com estes países, a aquicultura de beijupirá no Brasil é 

uma atividade incipiente, iniciada a apenas sete ou oito anos (Cavalli et al. 2011). 

Contudo, diante das evidências relativas à importância econômica de R. canadum 

no mundo, esta espécie merece investimentos no uso de ferramentas 

biotecnológicas voltadas à obtenção de matrizes mais apropriadas e à geração de 

políticas públicas de conservação. 

Os maiores riscos genéticos nas aquiculturas incluem a perda da 

diversidade genética dentro das populações, perda de diversidade genética entre 

as populações e perda de “fitness” (Waples et al. 2012). Além disso, os escapes 

de indivíduos da aquicultura podem afetar as populações selvagens, tanto por 

cruzamento entre estes, levando, por exemplo, à introgressão genética (Jorstad et 

al. 2008; Bourret et al. 2011; Glover et al. 2013), quanto por aspectos ecológicos 

através de predação e competição por alimento e pela disseminação de parasitas 

e doenças (Jonsson & Jonsson 2006; Grigorakis & Rigos 2011). 

Neste contexto, o presente trabalho busca avaliar a variabilidade e 

estruturação genética em quatro centros de produção de beijupirá no Brasil, a fim 

de quantificar a dimensão da perda de diversidade genética nos indivíduos 

cultivados em um curto espaço de tempo (cultivo recente), assim como avaliar as 

possíveis diferenças na composição gênica entre as pisciculturas, podendo 

revelar manejos distintos nos métodos de cruzamento e na seleção de matrizes. 

Adicionalmente, o conhecimento aqui obtido pode auxiliar na otimização 

dos acasalamentos em cativeiro visando um maior controle sobre os níveis de 
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endogamia e aumento da diversidade dos indivíduos cultivados, visando 

minimizar o impacto negativo de possíveis escapes nas populações selvagens. 

Esse controle é de suma importância no planejamento de programas de 

conservação para a espécie, assim como em programas de melhoramento que 

visem o ganho animal a longo prazo. 

 

Material e métodos 

Amostragem 

Foram amostrados 97 exemplares de R. canadum oriundos de quatro 

centros de produção: Aqualíder (Pernambuco), Bahia Pesca (Bahia), Redemar 

(São Paulo) e Pousada do Kazu (Rio de Janeiro) em diferentes gerações e 

métodos de cruzamento (Tabela 1). Os tecidos obtidos foram retirados da região 

da nadadeira e músculo, armazenados em Etanol 96% com pureza para biologia 

molecular em temperatura de -80°C. 

 

Tabela 1 Localidades, siglas, número de indivíduos e geração obtida dos 

exemplares amostradas nos cultivos de R. canadum. 

Empresa Sigla n Geração 

Bahia Pesca BAC 30 F3 = derivado de um cruzamento F2 com 
selvagens 

Aqualíder PE 28 F2 = derivado de um cruzamento F1 com 
selvagens 

Pousada do Kazu RJ 12 F1 =  reprodutores da BAC 

Redemar SP 27 F2? 
 

Total  97  
 

 
Procedimentos moleculares 

As extrações de DNA foram realizadas utilizando kit de extração DNAEasy 

(QIAGEN). Após a extração, os DNAs foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 1% para verificar a integridade e pureza do material genético extraído. A 
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concentração de DNA foi estimada em Nanovue Plus GE. O DNA extraído, após 

quantificado, foi diluído a uma concentração padrão de 20 ng/μL para utilização 

em reações de PCR. 

 

Marcadores Microssatélites 

Os marcadores microssatélites utilizados neste estudo foram os mesmos 

amplificados por Benevides et al. (ver capítulo II) para R. canadum no Atlântico 

Sul. As reações de PCR foram conduzidas utilizando-se as seguintes condições: 

desnaturação inicial a 94°C por 4 min; 35 ciclos sucessivos de desnaturação a 

94°C por 30 s, anelamento na temperatura específica do primer por 45 s, 

extensão a 72° C por 1 min e extensão final a 72° por 40 min. Cada reação 

continha 1U de Taq polimerase, 1X Buffer, 200 µM de cada dNTP, 2,5 mM de 

MgCl2, 10 pmoles de cada primer e 20 ng de DNA, com volume final de 10 µl de 

reação. 

Para a genotipagem, foi realizada PCR dos exemplares de todas as 

populações. O produto da PCR foi desnaturado por 5 min a 95°C em formamida e 

submetidos para análise por eletroforese no sequenciador automático ABI 3500. 

O tamanho dos fragmentos foi estimado com marcador interno GS600LIZ (Applied 

Biosystems) e no Software GeneMapper 3.7 (Applied Biosystems). 

 

Marcadores mitocondriais 

O Citocromo b foi amplificado utilizando-se os primers L14725 5’-

CGAAACTAATGACTTGAAAAACCACCGTTG-3’ (Santos et al. 2003) e HMVZ16 

5’ AAATAGGAARTATCAYTCTGGTTTRAT 3’ (Smith & Patton 1993). Já a 

amplificação da região controle foi realizada utilizando os primers CRF 5'-
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GCGAATCCTCCGATGTATCCC-3' e CRR 5'-ATAGAGGGTATGTACTATAAG-3' 

(J. Phinchongsakuldit, dados não publicados). 

A PCR foi conduzida para os dois marcadores utilizando-se as seguintes 

condições: desnaturação inicial a 94°C por 3 min; 30 ciclos sucessivos de 

desnaturação a 94°C por 1 min, anelamento na temperatura específica do primer 

(45°C para o CytB e 55°C para o D-loop) por 45 s, extensão a 72°C por 90 s e 

extensão final a 72°C por 7 min. A reação de PCR foi realizada usando 2X Taq 

Master Mix (Vivantis®). Os produtos da PCR foram purificados, através da enzima 

ExoSap-IT® e, sequenciados em um sequenciador Modelo ABI 3500 – Applied 

Biosystems, utilizando do Kit “Big DyeTM Terminator v 3.1 Cycle Sequencing 

Ready Reaction” (Applied Biosystems).  

 

Análise dos dados moleculares 

Microssatélites 

Os diversos parâmetros genéticos foram obtidos por meio do software 

Genepop 4.0 (Raymond & Rousset 1995), como: número de alelos (Na), 

heterozigosidades esperada (He) e observada (Ho), coeficiente de 

endocruzamento (FIS), desvios do desequilíbrio de ligação e do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE). Os desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg e o 

desequilíbrio de ligação foram corrigidos pelo método de Bonferroni (Rice 1989). 

O número de alelos efetivos (Ae), ou seja, aqueles que efetivamente 

passarão à geração seguinte, assim como o número de alelos privados, únicos de 

cada população, foram obtidos pelo programa GenAlEx 6.1 (Peakall & Smouse 

2006), também foi observada a existência de alelos raros, que são os que 

apresentam frequência menor que 5% na população. Para testar a ocorrência de 
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alelos nulos (An) foi utilizado o software Micro-checker (Oosterhout et al. 2004). O 

tamanho efetivo populacional (Ne) foi obtido a partir do método indireto baseado 

no desequilíbrio de ligação através do software NeEstimator v1.3 (Do et al. 2014). 

A análise de variância molecular (AMOVA), o coeficiente de diferenciação 

genética global FST, e também os índices par-a-par de FST e RST, foram estimados 

usando o software Arlequin 3.5 (Excoffier & Lischer 2010). O RST, análogo às 

estatísticas de FST, incorpora um modelo de mutação gradual para estimar 

diferenciação populacional (Slatkin 1995). 

O Structure versão 2.3.4 (Pritchard et al. 2000) foi utilizado para identificar 

os perfis (K) de estruturação genética entre as populações de beijupirá por meio 

de um algoritmo baseado em agrupamento, pelos parâmetros: Admixture Model, 

Length of Burnin Period: 10.000, Number of MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 

Reps after Burnin: 100.000 e dez réplicas para cada valor de K estimado (K=1, 2, 

3,..., 12).  O valor de K foi obtido pelo método proposto por Evanno et al. (2005), 

utilizando a webpage “Structure Harvester” (Earl & Vonholdt 2012). 

Os dados obtidos por Benevides et al. (capítulo II) nas populações 

selvagens de beijupirá para os mesmos loci microssatélites, foram utilizados na 

construção de um gráfico comparativo com as heterozigosidades médias e tabela 

de frequências dos alelos (GenAlEx 6.1), nos índices de diferenciação FST e RST 

par a par (Arlequin) e no Structure, em nível de comparação com as pisciculturas 

aqui analisadas.  

 

Marcadores mitocondriais 

Para os marcadores mitocondriais, citocromo b e D-loop, foram utilizadas 

as mesmas análises moleculares. As sequências obtidas foram editadas no 
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software CodonCode v.5.1.5, e alinhadas no MEGA v.5.2 (Tamura et al. 2011) 

usando o Clustal W (Thompson et al. 1994). Já as estimativas do número e 

frequências dos haplótipos nas localidades, assim como valores de diversidade 

genética (haplotípica e nucleotídica), bem como o gráfico “mismatch distribution” 

foram realizados no programa DNAsp v.5.10.00 (Librado & Rozas 2009). A rede 

de haplótipos foi construída no programa Network 4.5.6 calculada pelo algoritmo 

Median-Joining (Bandelt et al. 1999).  

Análise dos parâmetros populacionais (AMOVA, ՓST global e FST par a par) 

e os testes de neutralidade Tajima D e Fs de Fu foram mensurados por meio do 

uso do software Arlequim v.3.5 (Excoffier & Lischer 2010). 

A estruturação genético-populacional para as sequências do D-loop e CytB 

foi investigada através da designação probabilística dos perfis genéticos utilizando 

o software Bayesian Analysis of Population Structure - BAPS 6 (Corander et al. 

2008) pelos parâmetros "análise de mistura genética com as sequências ou loci 

ligados" e “mistura de população” em 10.000 gerações. 

Foram utilizados no FST par a par, BAPs, e em uma rede haplotípica extra 

para cada marcador (material suplementar) os dados obtidos por Benevides et al. 

(capítulo II) para as populações selvagens de beijupirá, como comparação com as 

pisciculturas aqui analisadas. 

 

RESULTADOS 

Microssatélites 

A variabilidade genética nos loci microssatélites para os quatro centros de 

produção (97 indivíduos) podem ser visualizados na Tabela 2. O número de alelos 

por locus variou de 2 a 14, com uma média de 3,8 alelos em todos as 
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pisciculturas analisadas e média de 6,6 em todos os loci. Os alelos que 

efetivamente passarão à geração seguinte (Ae) variaram de 1 a 7,86 com valor 

médio de 2,0. Alelos nulos foram observados na Bahia Pesca (BAC) e Aqualíder 

(PE) no locus A11. 

 

Tabela 2 Síntese dos dados da variabilidade genética observados nas populações de R. 
canadum para os loci microssatélites analisados. 

  Loci microssatélites 

D04  H04  A10  H09  A11  B12  G05  F06  C06  C04  D11  A04  Média 

Bahia Pesca – BAC         
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Na 2 4 3 8 7 2 2 11 7 6 2 3 4,75 
Ae 1,6 2,773 2,095 6,569 3,529 1,6 1,18 7,86 5,217 3,879 1,514 1,265 3,25 
Ho 0,500 0,800 0,500 0,933 0,567 0,367 0,100 0,900 0,667 0,733 0,433 0,233 0,561 
He 0,375 0,639 0,523 0,848 0,717 0,375 0,153 0,873 0,808 0,742 0,339 0,209 0,550 
Fis -0,31 -0,24 0,06 -0,09 0,22 0,04 0,37 -0,02 0,19 0,03 -0,26 -0,10 -0,009 

HWE  ns  *  ns  *  ns  ns  ns  *  *  ns  ns  ns   
Aqualíder – PE          

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
Na 2 3 3 8 4 2 2 6 7 6 2 2 3,92 
Ae 1,036 2,649 2,099 4,261 2,477 1,938 1,074 4,041 2,975 3,621 1,882 1,036 2,42 
Ho 0,036 0,714 0,571 0,714 0,393 0,679 0,071 0,821 0,75 0,929 0,464 0,036 0,515 
He 0,035 0,622 0,524 0,765 0,596 0,484 0,069 0,753 0,664 0,724 0,469 0,035 0,478 
Fis 0,00 -0,13 -0,08 0,08 0,35 -0,39 -0,02 -0,08 -0,12 -0,27 0,02 0,00 -0,053 

HWE  *  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  *  ns  *   
Pousada do Cazu – RJ          

N 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Na 2 4 2 8 3 2 5 6 5 4 2 2 3,75 
Ae 1,087 1,419 1,28 5,538 2,642 1,8 2,504 3,84 2,25 3,789 1,704 1,6 2,45 
Ho 0,083 0,25 0,25 0,917 0,667 0,333 0,833 0,750 0,667 0,833 0,583 0,333 0,542 
He 0,08 0,295 0,219 0,819 0,622 0,444 0,601 0,740 0,556 0,736 0,413 0,375 0,492 
Fis 0,00 0,20 -0,11 -0,08 -0,02 0,29 -0,35 0,03 -0,16 -0,09 -0,38 0,16 -0,043 

HWE  *  ns  ns  *  *  ns  ns  *  ns  ns  ns  ns   
Redemar – SP           

N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
Na 1 2 2 4 3 2 2 6 3 5 3 2 2,92 
Ae 1 1,976 1,715 2,922 1,874 1,934 1,117 3,089 1,119 2,536 1,597 1,077 1,83 
Ho 0,000 0,889 0,593 0,667 0,667 0,667 0,111 0,741 0,111 1,000 0,481 0,074 0,500 
He 0,000 0,494 0,417 0,658 0,466 0,483 0,105 0,676 0,106 0,606 0,374 0,071 0,371 
Fis - -0,8 -0,42 -0,01 -0,43 -0,38 -0,06 -0,1 -0,04 -0,65 -0,29 -0,04 -0,268 

HWE  *  *  ns  ns  ns  ns  ns  ns  ns  *  ns  ns   
TOTAL 

           
 

N 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 
Na 2 6 4 14 8 2 7 12 10 8 3 3 6,6 
Ho 0,154 0,663 0,478 0,807 0,573 0,511 0,278 0,803 0,548 0,873 0,490 0,169 0,529 
He 0,122 0,512 0,420 0,772 0,600 0,446 0,232 0,760 0,533 0,702 0,398 0,172 0,472 
Fis - -0,24 -0,14 -0,02 0,03 -0,11 -0,01 -0,04 -0,03 -0,24 -0,23 0,005 -0,09 

 

Para todas as amostras foi obtido um número total de 79 alelos, sendo os 

loci D04 e B12, que apresentaram o menor número de alelos (Na=2), e H09 o 
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maior Na = 14 alelos. Os tamanhos dos alelos para todos os loci e suas 

respectivas frequências nas populações estão representados na Tabela S1 do 

material suplementar, onde também podem ser observados os alelos privados e 

raros que ocorreram nas pisciculturas amostradas. 

As heterozigosidades esperadas variaram de 0,000 (RJ, locus D04) a 0,873 

(BAC, locus F06), com valor médio de 0,47. Já as observadas variaram de 0,000 

(RJ, locus D04) a 0,933 (BAC, locus H09), com média de 0,52 (Tabela 2). A maior 

média de heterozigosidade esperada para todos os loci foi na BAC (0,550), 

enquanto que o menor valor foi 0,371 em SP. É possível observar no gráfico da 

Figura 1 uma comparação das heterozigosidades médias e número de alelos 

entre as pisciculturas aqui analisadas e as populações selvagens analisadas por 

Benevides et. al. (capítulo II). 

Figura 1 Média do número de alelos e heterozigosidade nas populações de 
R. canadum. PI, RN, CE, PB, BA, ES = selvagens (dados obtidos de 
Benevides et al. capitulo II); BAC, PE, RJ, SP = pisciculturas. 

 

O desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) pela correção de 

Bonferroni (Rice 1989) foi significativo em pelo menos três loci em todas as 

pisciculturas analisadas (p<0,05) (Tabela 2). As análises de desequilíbrio de 

ligação, também corrigidas por Bonferroni (Rice 1989), não foram significativas 
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em nenhum loci. O valor médio de FIS foi de -0,09 para todos em loci em todas as 

localidades, valores de FIS para cada loci nas pisciculturas podem ser visualizados 

na Tabela 2. 

Pela análise de variância molecular (AMOVA – Tabela 3), a maior 

porcentagem de variação foi atribuída a diferenças intrapopulacionais (96%). O 

índice de fixação FST global obtido foi de 0,12, indicando um moderado grau de 

diferenciação. Os valores de FST e RST par-a-par (Tabela 4) foram similares, com 

menor valor entre os selvagens e a Bahia Pesca (BAC) e maior entre as demais 

comparações (selvagens e as pisciculturas, e entre as pisciculturas). 

 

 
Tabela 3 Resultados obtidos de estruturação genética global nas pisciculturas de R. 
canadum.  

Fontes de variação g.l. 
Soma dos 
quadrados 

Componentes 
da variância 

% da 
variação 

Entre as populações 3 65.578 0.40883 Va 12.40 
Entre os indivíduos 

dentro das 
populações 

93 242.371        -0.28198 Vb -8.55 

Dentro dos 
indivíduos 

97 307.500 3.17010 Vc 96.15 

Total 193 615.448 3.29695  
Indice de fixação FIS: -0.09764 p=0.99  

 FST: 0.12400 p=0.00  
 FSC: 0.03847 p=0.44  

g.l.= graus de liberdade 
 
 
 
Tabela 4 Índices FST e RST par a par obtidos para as populações de R. 
canadum pelos loci microssatéilites.  

 
Selvagens BAC PE RJ SP 

Selvagens - 0.03372 0.12894 0.12855 0.22553 

BAC 0.03262** - 0.09056 0.13121 0.17608 

PE 0.11421** 0.08304** - 0.19555 0.08715 

RJ 0.11391** 0.11599** 0.16356** - 0.26214 

SP 0.18402** 0.14972** 0.08017** 0.20769** - 

FST - abaixo da diagonal; RST - acima da diagonal; * p<0,05; ** p<0,01. BAC, PE, RJ, SP = 
pisciculturas. 
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O resultado relativo ao teste de estruturação populacional, pela análise 

Bayesiana, revelou um K=2 populações genéticas com particionamento 

diferenciado da variação nas pisciculturas (Figura 2A). 

 

 
Figura 2 Simulações do número de K perfis genéticos para R. canadum (A) 
Microssatélites - Structure K=2; (B) Citocromo b – BAPS K=3; (C) D-loop – 
BAPS K=4. BAC, PE, RJ, SP = pisciculturas. 

 

 

O tamanho efetivo populacional total para as pisciculturas foi Ne = 3,4 

(IC 95% = 2,9  - 4,1). Em cada piscicultura valores de Ne foi maior para BAC 

(Ne = 40,5) e menor para SP  (Ne = Ind) (Tabela 5). Os selvagens 

incorporados a Tabela 5 (Benevides et al. capítulo II) indicam um Ne = 396 

(IC95% = 152 - ∞). 
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Tabela 5 Número efetivo populacional (Ne) pelo método do desequilíbrio de ligação 
para as populações de R. canadum. 

Populações Desequilíbrio de ligação IC 95% 

BAC  40.5 26.9 - 72.4 

PE 10.8 9.3 - 12.6 

SP Ind Ind 

RJ 3.5 2.9 - 4.1 

Pisciculturas (total) 3,4 2,9 - 4,1 

Selvagens* 396 152 - ∞ 

IC=intervalo de confiança; Ind=indeterminado; ∞=infinito. *Benevides et al. (capítulo II). 

 

Marcadores Mitocondriais 

As reações de PCR para o cytb amplificaram uma região de 

aproximadamente 600 bp e a análise das 95 sequências revelou um total de oito 

haplótipos (h=8) nas pisciculturas amostradas (Tabela 6). Enquanto que para o D-

loop a região amplificada foi de aproximadamente 700 bp com um total de cinco 

haplótipos (h=5).  

 
Tabela 6 Parâmetros genéticos nas populações de R. canadum para o DNAmt. 

Populações N h hd π Tajima D Fs de Fu 

Citocromo b 
 

    583 bp 

BAC 30  4  0,46897  0,00150  -0.03982 0.96975 

PE 27  4  0,27920  0,00115  -2.31761** -1.53589  

RJ 11  1  0,00000  0,00000  0.00000 0.00000 

SP 27  2  0,07407  0,00013  -1.15354 -1.12456     

Total 95  8  0,53684  0,00198  -0.87774 -0.42267      

D-loop      663 bp 

BAC 29  3  0,58867  0,00586  1.76616 7.59645 

PE 27  1  0,00000  0,00000  0.00000 0.00000 

RJ 12  2  0,48485  0,00144  1.35640 2.32787 

SP 27  2  0,07407  0,00011  -1.15354 -1.12456* 

Total 95  5  0,53281  0,00616  0.49226 2.19994 
(n) = número de amostras, (h) = número de haplótipos, (hd) = diversidade haplotípica e (π) = diversidade 

nucleotídica; * p<0.05 ** p<0.01 

 

 
A diversidade haplotípica total para o Citocromo b (hdcytb) foi de 0,536 e a 

diversidade de nucleótidos (π) de 0,00198. A piscicultura que apresentou maior 

diversidade foi BAC (hdcytb=0,468; h=4), enquanto que o menor valor foi 
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encontrado para o RJ (hdcytb=0,000; h=1). Para o D-loop, hdD-loop total foi de 0,532 

com π = 0,00616 (Tabela 6). A maior diversidade genética foi observada para 

BAC (hdD-loop=0,588; h=3), enquanto que para PE foi observado o menor valor 

(hdD-loop=0,000; h=1). 

Os testes de neutralidade Tajima D e Fs de Fu globais foram negativos 

para o citocromo b, e positivos para o D-loop, entretanto não foram significativos 

para ambos marcadores. Os valores para os testes de neutralidade dentro de 

cada piscicultura podem ser visualizados na Tabela 6, assim como os níveis de 

significância. 

Dados de distribuição dos haplótipos nas populações para os dois 

marcadores podem ser observados na Tabela 7, nas redes haplotípicas (Figura 3) 

e nos gráficos de frequência de distribuição mismtach (Figura 4). As redes foram 

similares para os dois marcadores, com dois haplótipos em maior frequência: o 

H_3 compartilhado por BAC, PE e SP e H_1 por BAC e RJ (Tabela 7, Figura 3A e 

3B). Foram observados poucos haplótipos exclusivos nas pisciculturas para os 

dois marcadores. 

 
Tabela 7 Distribuição dos haplótipos nas populações de 
R. canadum para os marcadores mitocondriais 

 BAC PE RJ SP TOTAL 

Citocromo B    

H_1 21 1 11  33 

H_2 1    1 

H_3 7 23  26 56 

H_4 1    1 

H_5  1   1 

H_6  1   1 

H_7  1   1 

H_8    1 1 

D-loop    

H_1 17  8  25 

H_2 5    5 

H_3 7 27  26 60 

H_4   4  4 

H_5    1 1 
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Figura 3 Redes de haplótipo nas pisciculturas de R. canadum por meio do método de 
Median-Joinning. (A) Citocromo b; (B) D-loop. Os círculos numerados representam os 
haplótipos (H_) e o diâmetro do círculo correspondente à frequência do haplótipos. 
 
 

 

A AMOVA revelou altos valores de ՓST nas pisciculturas (Cytb: ՓST = 0,60; 

D-loop: ՓST = 0,58), indicando alta diferenciação genética. Os valores foram 

altamente significativos (p<0.01), com maior fonte de variação entre as 

populações, como observado nas Tabela 8. A alta estruturação também pode ser 

obervada nas análises de FST par-a-par para os dois marcadores, com maior valor 

entre RJ e SP (0,94; p<0,01) para o citocromo b e entre PE e RJ para o D-loop 

(0,84; p<0,01). Os menores valores foram observados entre os selvagens com 

BAC e RJ nos dois marcadores (Tabelas 9 e 10). 

Pela análise de estruturação do BAPS, foi observado um número K=3 de 

perfis genéticos para o citocromo b quando analisadas as populações selvagens 

em relação às pisciculturas, mas apenas dois perfis estão compreendidos dentro 

das pisciculturas. Para o D-loop, o mesmo padrão foi observado, com um K=4 ao 
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analisar as pisciculturas juntamente com os selvagens e um K=3 dentro das 

pisciculturas (Figura 2B e 2C). 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 Gráficos da frequência das distribuições mismatch observada para os 
exemplares das pisciculturas de R. canadum analisadas. 
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Tabela 8 Resultados obtidos de estruturação genética global para R. canadum pelo 
DNAmt.  

Fontes de variação g.l. 
Soma dos 
quadrados 

Componentes 
da variância 

% da variação 

Citocromo b     
Entre as populações 3 13.839 0.19539 Va 60.95 

Dentro das 
populações 

91 11.393 0.12519 Vb 39.05 

Total 94 25.232 0.32058  
Indice de fixação ՓST:        0,60948   p=0.000  

D-loop    
Entre as populações 3 13.171 0.18445 Va 58.57 

Dentro das 
populações 

91 11.871 0.13045 Vb 41.43 

Total 94 25.042 0.31490  
Indice de fixação ՓST:        0,58575   p=0.000  

g.l.=graus de liberdade 

 
 
 
 
 
Tabela 9. Índice FST par-a-par obtido para as populações de R. 
canadum pelo citocromo b. 

 
Selvagens BAC PE RJ SP 

Selvagens - 
    

BAC 0.04522* - 
   

PE 0.52961** 0.51385** - 
  

RJ 0.06706 0.12905 0.80178** - 
 

SP 0.59488** 0.64055** 0.01703 0.94726** - 
* p<0.05 ** p<0.01 

 
 
 
 
 
Tabela 10 Índice FST par-à-par obtido para as populações de R. 

canadum pelo D-loop. 

 
Selvagens BAC PE RJ SP 

Selvagens - 
    

BAC 0.29170** - 
   

PE 0.50636** 0.60295** - 
  

RJ 0.19536** 0.11099* 0.84216** - 
 

SP 0.48703** 0.56093** 0.00000 0.78824** - 
* p<0.05 ** p<0.01 
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Discussão 

Diversidade genética 

A diversidade genética para todas as pisciculturas, tanto em termos de 

heterozigosidade (He, Ho) quanto diversidade alélica (Na) e haplotípica (hd), foi 

similar para todos os marcadores moleculares utilizados e indica valores de baixa 

a moderada variabilidade para os indivíduos do cativeiro, sendo menor do que os 

valores obtidos nas populações selvagens, tanto no Brasil (Benevides et al. 

capítulo II), quanto em outras partes do mundo (Salari-Aliabadi et al. 2008; 2009; 

Gold et al. 2013; Phinchongsakuldit et al. 2013; Joy et al. 2015; Benevides et al. 

capítulo I). Segundo Moreira et al. (2007), a perda de diversidade nas populações 

cultivadas quando comparadas com populações selvagens é esperada, e ocorre 

principalmente pelos efeitos de deriva genética e seleção intencional. Nesse 

sentido, os resultados apontam para perda de variabilidade no cativeiro da 

espécie apesar do pouco tempo de cultivo. 

Ao analisarmos a diversidade genética em cada piscicultura isoladamente 

pode-se perceber diferentes níveis de variação, número de alelos e de haplótipos. 

A piscicultura da Bahia Pesca, apresentou os melhores níveis de variabilidade 

genética para todos os marcadores analisados, sendo similares aos valores 

observados nas populações selvagens brasileiras por Benevides et. al. (capítulo 

I). Essa maior variabilidade observada é devida principalmente ao cruzamento de 

indivíduos cultivados com matrizes selvagens realizado pela Bahia Pesca. A 

mesma estratégia de BAC parece ter sido realizada em PE (cruzamento de uma 

geração do cativeiro com selvagens), entretanto não foram observados melhores 

níveis de diversidade. Provavelmente, os selvagens utilizados não se 

apresentavam geneticamente distintos dos indivíduos do cativeiro utilizados no 
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cruzamento. Já para a Redemar (SP), foram observados os piores níveis de 

diversidade genética, com ausência desta para alguns loci msat (He/Ho=0,00) e 

valores de apenas 0,07 para hd nos marcadores de DNAmt. 

Segundo Petersen et al. (2012), diferenças entre os níveis de diversidade 

em centros de aquicultura podem ser devidas aos diferentes históricos de manejo 

que aconteceram na reprodução, como o número efetivo de reprodutores 

utilizados em cada geração, assim como a ausência de um sistema de registro de 

pedigrees. Tal afirmação corrobora com os resultados obtidos e indica a 

necessidade de estudos genéticos para seleção das matrizes e 

consequentemente para o aumento do tamanho efetivo populacional (Ne), já que 

um baixíssimo Ne foi observado para as pisciculturas. 

A introdução controlada da variação pela incorporação de novas matrizes 

oriunda de populações selvagens, assim como maiores cuidados na formação 

dos estoques reprodutivos e cruzamentos, podem ajudar no aumento da 

diversidade genética nas pisciculturas, maximizando o tamanho efetivo 

populacional no cativeiro e favorecendo o ganho genético em longo prazo. De 

acordo com Benevides et al. (capítulo II), a costa do Piauí apresenta os melhores 

níveis de diversidade genética entre as outras localidades do Brasil analisadas 

neste trabalho, indicando que as matrizes utilizadas no cativeiro poderiam ser 

retiradas desta região. 

 

Diferenciação entre as pisciculturas 

As análises interpopulacionais e de estruturação revelaram diferenciação 

genética entre as pisciculturas amostradas. As AMOVAs, tanto para os Msats 

quanto para o DNAmt, revelaram alta estruturação (FST=0,12; ՓST=0,60 – cytb; 
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ՓST=0,58 – D-loop) com maior fonte de variação entre as populações. O menor 

valor de diferenciação pelos msats em relação ao obtido para o DNAmt é devido 

ao compartilhamento de alelos, com poucos alelos exclusivos, enquanto que no 

DNAmt as diferenças são mais pronunciadas em relação à composição 

haplotípica dentro de cada piscicultura. 

Pelas redes haplotípicas para o DNAmt e pela estruturação observada no 

BAPS é possível observar esta diferenciação ao visualizar o compartilhamento 

dos haplótipos. BAC compartilha diferentes haplótipos e perfis genéticos com 

todas as pisciculturas, RJ compartilha tanto os haplótipos quanto o perfil genético 

apenas com BAC (resultado da fundação desta piscicultura – F1 de reprodutores 

de BAC), e SP e PE possuem praticamente os mesmos haplótipos e igual perfil 

genético. Quando as pisciculturas foram analisadas par-a-par para todos os 

marcadores, o observado acima se mantêm. Pelo compartilhamento, PE e SP 

apresentam os menores valores de FST e RST par-a-par, BAC apresenta desde 

baixos a altos valores, e os maiores valores de divergência genética foram obtidos 

entre RJ com SP e PE, devido principalmente à sua semelhança com BAC. Esta 

evidência corrobora com o exposto acima em relação aos diferentes níveis de 

diversidade nas pisciculturas, como resposta a manejos distintos na reprodução 

das matrizes em cada cultivo (Petersen et al. 2012). Essa diferenciação entre 

sistemas de cultivos também foi relata por Aguiar et al. (2013) em estudos com o 

tambaqui. 

Ainda analisando o perfil das redes haplotípicas juntamente com os 

gráficos mismatch e Ne, pode-se indicar que as pisciculturas estão passando por 

um gargalo genético. Esta evidência é reforçada, uma vez que foram observados 

muito poucos haplótipos, pelos valores positivos e não-significativos dos testes de 
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neutralidade, e pelos indícios de endogamia para estas populações, 

diferentemente do que foi observado por Benevides et al. (capítulo I e II), para as 

populações selvagens do beijupirá em nível global e no Brasil, e por Joy et al. 

(2015) no oceano Índico, onde estas populações estão passando por uma 

expansão populacional recente. 

Nos gráficos de mismatch também é possível observar um perfil de contato 

secundário (vários picos que chegam a zero no eixo y do gráfico – Frankham et 

al. 2008), principalmente na piscicultura da BAC, o contato secundário neste caso 

pode ser interpretado pela inserção de variação de origem selvagem no cativeiro 

pelo cruzamento com F3 proveniente deste cativeiro e indicando diferenças entre 

selvagens e cativeiros.  

 

Diferenciação entre as pisciculturas e populações selvagens 

As análises de estruturação populacional, onde foram adicionadas as 

populações selvagens estudadas por Benevides et al. (capítulo II), revelaram alta 

diferenciação genética entre as pisciculturas e selvagens para todos os 

marcadores utilizados. 

A menor diferenciação para os três marcadores foi entre os selvagens e 

BAC, justificado pela estratégia de cruzamento utilizada nesta aquicultura, como 

discutido anteriormente. Já para o DNAmt, a piscicultura do Rio de Janeiro 

apresenta a menor diferenciação em relação aos selvagens pelo fato de 

compartilhar características haplotípicas semelhantes e pelo perfil do BAPs nas 

análises mitocondriais, indicando que as matrizes fêmeas utilizadas por esta 

piscicultura foram mais representativas da população selvagem, como também 

pode ser observado nas redes haplotípicas (material suplementar). Além disso, 
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nos gráficos de mismatch também é possível observar um perfil de contato 

secundário (várias modas que tocam o eixo zero do gráfico – Frankham et al. 

2008) em BAC e RJ, o contato secundário neste caso pode ser interpretado pela 

inserção de variação de origem selvagem no cativeiro por meio do cruzamento 

com estes indivíduos e corrobora também com as diferenças entre selvagens e 

cativeiros. 

Para as demais pisciculturas a diferenciação foi evidente, indicada pelos 

haplótipos exclusivos e em alta frequência entre os cativeiros analisados, os quais 

não estão presentes nas populações selvagens (ver material suplementar), assim 

como pela diferenciação (FST) par-a-par. Estes resultados foram similares aos 

obtidos entre os cativeiros e selvagens de salmão e bacalhau do Atlântico (Glover 

et al. 2009;  2011), os quais possuem um histórico maior de cultivo em 

comparação a R. canadum no Brasil. 

A principal preocupação a respeito da diferenciação entre as pisciculturas e 

os selvagens, além da perda de diversidade entre estes estoques, é que escapes 

generalizados de um ou de alguns indivíduos da aquicultura, além de seus ovos e 

larvas, podem levar à substituição de padrões existentes nas populações 

selvagens (Waples et al. 2012). Estudos com o salmão do Atlântico (Salmo salar) 

indicam que cruzamento com fugitivos dos cativeiros estão resultando em 

alteração significativa da integridade genética em populações naturais, incluindo 

possível perda de adaptação às condições selvagens (Bourret et al. 2011; Glover 

et al. 2013). Para o bacalhau do Atlântico cultivado na Noruega, foi observado que 

reprodução está ocorrendo nas gaiolas, levando o material genético (ovos e 

larvas) para o meio ambiente, e, como as unidades populacionais de bacalhau em 

águas costeiras da Noruega estão drasticamente reduzidas, estas são 
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particularmente vulneráveis à interação genética com o bacalhau do viveiro 

(Jorstad et al. 2008; Glover et al. 2011). 

No Brasil, existem relatos de liberação tanto de alevinos, na costa do 

estado do Rio Grande do Norte por um projeto de repovoamento da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte obtidos na empresa Camanor, como também de 

juvenis e adultos na costa de Pernambuco dos tanques de cultivo após o 

fechamento da empresa Aqualíder. Pelas evidências apresentadas, a 

diferenciação pode afetar as populações selvagens. Nesse sentido vale ressaltar 

que, em muitas espécies marinhas, a diversidade entre as populações tem 

evoluído ao longo de muitas centenas de milhares de anos e, uma vez perdida, 

pode não ser facilmente regenerada (Waples et al., 2012). 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela S1 Tamanho dos alelos e suas frequências por loci analisados em R. 
canadum. 

Locus Alelos/N 
SELVAGENS PISCICULTURAS 

PI CE RN PB BA ES BAC PE RJ SP 

D04 121 0,583 0,558 0,700 0,719 0,658 0,733 0,750 0,982 0,958 1,000 

 

124 

    
0,026* 

     
 

125 0,400 0,423 0,280 0,281 0,316 0,267 0,250 0,018* 0,042* 
 

 

127 0,017* 
         

 

129 

 
0,019* 

        
 

131 

  
0,020* 

       H04 142 

        
0,042* 

 
 

146 0,200 0,096 0,120 0,156 0,105 0,100 0,283 0,500 
 

0,444 

 

152 0,383 0,423 0,520 0,469 0,368 0,250 0,167 0,214 0,083 
 

 

154 0,050* 
 

0,020* 
       

 

156 

    
0,026* 

   
0,042* 

 
 

158 

      
0,050 

   
 

160 0,367 0,481 0,340 0,375 0,500 0,650 0,500 0,286 0,833 0,556 
A10 174 0,067 0,038* 

 
0,063 

   
0,036* 

  
 

177 0,367 0,538 0,480 0,594 0,684 0,483 0,550 0,411 0,875 0,296 

 

180 0,017* 0,019* 0,020* 
  

0,033* 
    

 

183 0,467 0,385 0,480 0,313 0,289 0,483 0,417 0,554 0,125 0,704 

 

186 0,083 0,019* 0,020* 0,031* 0,026* 
 

0,033* 
   H09 164 

  
0,020* 0,031* 

 
0,017* 

 
0,054 

  
 

168 0,033* 0,019* 
   

0,017* 0,050 0,107 
 

0,111 

 

172 0,050 0,019* 0,040* 0,094 0,079 0,017* 0,150 0,018* 0,167 
 

 

176 0,083 0,038* 0,180 0,094 0,158 0,117 0,200 0,393 
 

0,352 

 

180 0,100 0,077 0,060 0,063 0,079 0,083 0,117 
   

 

184 0,117 0,115 0,080 0,156 0,184 0,067 0,133 0,036 0,083 0,093 

 

188 0,183 0,154 0,120 0,094 0,184 0,183 
  

0,167 
 

 

192 0,133 0,192 0,160 0,188 0,105 0,067 0,217 0,125 0,167 
 

 

196 0,117 0,231 0,160 0,094 0,158 0,167 
 

0,054 0,042* 
 

 

198 

     
0,017* 

    
 

200 0,167 0,077 0,040* 0,094 0,026* 0,150 0,067 0,214 
 

0,444 

 

204 

 
0,058 0,060 

  
0,050 

  
0,292 

 
 

208 

 
0,019 

 
0,063 

 
0,017* 

  
0,042* 

 
 

212 

  
0,080 0,031* 0,026* 0,017* 

  
0,042* 

 
 

216 0,017* 
     

0,067 
   

 

220 

     
0,017* 

    A11 164 0,017* 
  

0,031* 0,026* 
 

0,067 
   

 
174 0,017* 

   
0,211 0,017* 0,017* 

 
0,292 

 
 

176 0,417 0,615 0,520 0,500 0,421 0,517 0,317 0,143 0,208 0,037* 

 
178 0,100 0,058 0,100 0,063 

 
0,083 

 
0,054 

  
 

180 0,100 0,077 0,040 0,156 0,053 0,067 0,117 
   

 
182 0,017* 0,019* 

  
0,053 

     
 

184 

 
0,019* 

        
 

186 0,033* 
  

0,031* 
 

0,050 0,017 
   

 
188 0,200 0,096 0,200 0,156 0,158 0,150 0,400 0,571 0,500 0,667 

 
190 0,033* 0,077 0,100 

  
0,033 

    
 

192 0,050 0,038* 0,020* 0,031* 0,079 0,067 0,067 0,232 
 

0,296 

 
194 0,017* 

 
0,020* 

       
 

196 

   
0,031* 

 
0,017* 

    B12 170 

 
0,019* 

        
 

172 0,133 0,096 0,280 0,156 0,132 0,167 0,250 0,411 0,667 0,407 

 
174 

     
0,017* 

    
 

176 0,867 0,885 0,720 0,813 0,842 0,817 0,750 0,589 0,333 0,593 

 
182 

   
0,031* 

      
 

186 

    
0,026* 

     G05 265 

    
0,053 

     
 

267 

 
0,038* 

       
0,056 

 

273 0,600 0,750 0,700 0,688 0,658 0,600 0,917 0,964 0,583 0,944 

 

275 0,100 0,019* 0,040* 
 

0,026* 0,083 
  

0,167 
 

 

277 0,033* 
         

 

279 0,033* 0,038* 0,020* 0,063 0,079 0,083 
  

0,167 
 

 

281 0,150 0,096 0,220 0,156 0,158 0,150 0,083 0,036* 
  



 

117 

 

 

283 0,083 0,058 0,020* 0,094 0,026* 0,083 
  

0,042* 
 

 

291 

        
0,042* 

 F06 246 

      
0,050 

   
 

254 0,017* 
         

 

262 0,067 0,038* 0,080 0,094 
 

0,033* 0,067 0,304 
 

0,148 

 

266 0,067 0,038* 0,100 0,063 0,158 0,050 0,167 0,018* 
 

0,500 

 

270 0,117 0,077 0,120 0,156 0,132 0,300 0,050 0,214 0,042 
 

 

274 0,217 0,250 0,160 0,063 0,132 0,250 0,117 0,036* 0,375 
 

 

278 0,183 0,231 0,060 0,281 0,132 0,100 0,117 
 

0,292 
 

 

280 0,017* 
         

 

282 0,083 0,115 0,200 0,156 0,105 0,083 0,067 
 

0,125 
 

 

286 0,083 0,058 0,140 
 

0,158 0,033* 0,033* 
 

0,125 0,037* 

 

288 0,033* 
 

0,020* 
       

 

290 0,050 0,058 0,080 0,031 0,079 0,100 0,100 0,304 
 

0,204 

 

294 0,050 0,077 
 

0,156 0,053 0,017* 
   

0,019* 

 

298 0,017* 0,038* 0,040* 
 

0,026* 0,033* 0,017* 0,125 0,042* 0,093 

 

302 

    
0,026* 

 
0,217 

   
 

310 

 
0,019* 

        C06 320 

 
0,019* 

  
0,026* 

     
 

324 

  
0,040* 

  
0,017* 

    
 

328 

 
0,019* 0,020* 

  
0,033* 0,017* 

 
0,083 

 
 

332 0,017* 0,019* 0,040* 0,031* 0,105 0,033* 
 

0,018* 
  

 

336 0,083 
 

0,020* 0,156 
 

0,100 
 

0,036* 
  

 

340 0,033* 0,038* 0,060 0,031* 0,079 0,033* 
    

 

344 0,100 0,077 0,120 0,094 0,079 0,167 0,217 
 

0,042* 
 

 

348 0,133 0,096 0,080 0,094 0,158 0,083 0,217 0,500 0,625 0,944 

 

352 0,100 0,192 0,120 0,281 0,132 0,133 0,150 
  

0,019* 

 

356 0,083 0,250 0,120 0,031* 0,053 0,050 0,217 0,036* 
  

 

360 0,133 0,135 0,140 0,094 0,079 0,100 0,167 0,143 
  

 

364 0,083 0,038* 0,060 0,031* 0,158 0,050 0,017* 0,250 0,042* 0,037* 

 

368 0,150 0,038* 0,060 0,031* 0,079 0,083 
 

0,018* 0,208 
 

 

372 0,083 0,019* 0,060 0,031* 
 

0,050 
    

 

376 

 
0,038* 0,040* 0,063 

 
0,033* 

    
 

378 

 
0,019* 

        
 

380 

    
0,026* 0,017* 

    
 

384 

  
0,020* 0,031* 

      
 

388 

    
0,026* 0,017* 

    C04 217 0,017* 
         

 

219 

   
0,031* 

   
0,286 

 
0,037* 

 

223 0,267 0,423 0,380 0,156 0,342 0,267 0,217 0,179 0,167 0,019* 

 

225 0,033* 0,038 0,040* 0,031* 0,053 0,067 
 

0,018* 
  

 

227 0,450 0,269 0,400 0,563 0,342 0,300 0,383 0,071 0,250 0,074 

 

229 0,050 0,058 0,020* 0,031* 0,053 0,117 
    

 

231 0,017* 0,038* 
 

0,063 0,026* 
 

0,033* 
   

 

233 0,033* 0,019* 0,040* 
 

0,026* 
     

 

241 

     
0,017* 

    
 

243 0,017* 0,019* 
 

0,031* 
 

0,017* 0,017* 0,054 0,250 0,370 

 

245 0,067 0,058 0,040* 0,094 0,105 0,183 0,150 0,393 0,333 0,500 

 

247 0,033* 0,058 0,020* 
   

0,200 
   

 

249 

 
0,019* 

  
0,026* 0,017* 

    
 

251 0,017* 
 

0,060 
 

0,026* 0,017* 
    D11 200 0,033* 

 
0,020* 

       
 

202 0,383 0,250 0,260 0,125 0,342 0,150 0,217 0,375 0,292 0,222 

 

204 

 
0,077 0,060 0,031* 

 
0,017* 

   
0,019* 

 

206 0,583 0,673 0,660 0,844 0,658 0,833 0,783 0,625 0,708 0,759 
A04 192 0,017* 0,019* 0,020* 

 
0,026* 0,050 0,100 

   
 

194 

  
0,020* 

       
 

196 

     
0,017* 

    
 

198 

 
0,019* 

  
0,026* 0,017* 

    
 

200 0,783 0,769 0,740 0,750 0,605 0,783 0,883 0,982 0,750 0,963 

 

202 0,183 0,192 0,220 0,250 0,316 0,117 0,017* 0,018* 0,250 0,037* 

 

204 0,017* 
   

0,026* 
     

 

206 

     
0,017* 

    _ alelos privados * alelos raros (frequência<0,05) 
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Figura S1 Redes de haplótipo de R. canadum (selvagens e pisciculturas) por meio do 
método de Median-Joinning. (A) Citocromo b; (B) D-loop. Os círculos numerados 
representam os haplótipos (H_) e o diâmetro do círculo correspondente à frequência do 
haplótipos. 
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7 Discussão geral 

 

Diversidade genética 

 Pela região controle do DNAmt, a análise interoceânica indicou alta 

diversidade genética. Em adição, a análise das populações no Atlântico Sul (intra-

oceânica) para diferentes marcadores moleculares, corroboram com a alta 

variabilidade global pela região controle do DNAmt, e indicam também elevada 

diversidade perante loci microssatélites (DNAn) e citocromo b (DNAmt).  

Boa diversidade genética também foi observada para o beijupirá em outros 

estudos, com microssatélites do DNA nuclear (Salari-Aliabadi et al., 2008; Gold et 

al., 2013; Phinchongsakuldit et al., 2013) e genes da ATPase 6 e 8 do DNAmt 

(Joy et al., 2015), indicando que os altos níveis encontrados não são devidos 

apenas à natureza do marcador utilizado. 

 Nesse sentido, a alta diversidade pode estar relacionada às características 

de história de vida das espécies que favorecem rápido aumento da população, 

assim como grandes tamanhos populacionais e heterogeneidade ambiental (Nei, 

1987). Pelas características de história de vida de R. canadum, migrador, 

cosmopolita, e pelo fato de não existir uma pesca direcionada, já que a maior 

parte do consumo da espécie é proveniente da aquicultura (Liao and Leaño, 

2007), altos níveis de diversidade genética são esperados. Em outros peixes 

marinhos, como o atum-gaiado, atum-albacora, dourado e tubarão-seda, alta 

diversidade genética também foi relacionada com a biologia destas espécies, 

como grandes tamanhos populacionais e distribuição geográfica cosmopolita (Ely 

et al., 2005; Díaz-Jaimes et al., 2010; Menezes et al., 2012; Clarke et al., 2015). 
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Diante disso, os dados de diversidade genética para o beijupirá revelam 

que a espécie apresenta um alto potencial adaptativo-evolutivo pela elevada 

variabilidade observada. 

 

Estruturação interoceânica 

 As análises de estruturação populacional revelam moderada diferenciação 

para R. canadum entre as bacias oceânicas baseadas na região controle do 

DNAmt, indicando que as populações do Indo-Pacífico apresentam distinção 

parcial em relação às populações do Atlântico, bem como maiores índices de 

variabilidade genética. Este mesmo padrão também foi observado por Gold et al. 

(2013) utilizando outros marcadores entre populações do beijupirá do Pacífico 

ocidental e Atlântico Norte. 

Em outros peixes pelágicos marinhos também foram observados níveis de 

baixa a elevada estruturação populacional (Daly-Engel et al., 2012; Montes et al., 

2012; Gaither et al., 2015a; Smith et al., 2015) geralmente associada ao 

isolamento entre populações, tanto por eventos históricos, onde linhagens 

interoceânicas podem ter sido isoladas durante os ciclos glaciais do Pleistoceno 

(Durand et al., 2005; Gaither et al., 2015b), assim como pelas barreiras 

oceanográficas atuais, juntamente com características bioecológicas das espécies 

(Montes et al, 2012; Nanninga et al, 2014). 

Nesse sentido a moderada diferenciação observada para o beijupirá pode 

ser resultado do efeito combinado do isolamento no Pleistoceno, seguido de 

conexões nos períodos interglaciais, assim como da dispersão recente, favorecida 

por um habitat circumtropical contínuo aliado as características biológicas desta 

espécie, que por vezes consegue transpor barreiras atuais à dispersão 

interoceânica. 
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Conectividade intra-oceânica 

 O beijupirá apresentou ausência de estruturação para todos os marcadores 

utilizados (msat, D-loop, cytb), indicando alta conectividade entre as localidades 

amostradas no Atlântico Sul e corroborando a panmixia do beijupirá em termos 

intra-oceânicos. A conectividade pode ser resultado da alta vagilidade da espécie 

associada à desova em águas abertas e distantes da costa (Shaffer and 

Nakamura, 1989), assim como pelo grande tamanho efetivo populacional, como 

observado em outras espécies cosmopolitas (Diaz-Jaimes et al. 2010; Frankham 

et al., 2014). 

 Estes achados contrariam os indícios de estruturação para R. canadum 

associados ao comportamento de homing (Darder et al., 2013), e indicam 

inexistência de barreiras ao fluxo gênico efetivas para esta espécie, 

diferentemente do que foi observado para outros peixes marinhos no Atlântico Sul 

(Santos et al., 2006; Benevides et al., 2014) 

 

Variabilidade e diferenciação genética nas pisciculturas 

 Para as pisciculturas, foram observados valores de diversidade genética de 

baixos a moderados para os diferentes marcadores. Entretanto, estes níveis 

indicam perda de variabilidade nestes ambientes, quando comparados aos 

resultados obtidos em populações naturais (Salari-Aliabadi et al., 2008; Gold et 

al., 2013; Phinchongsakuldit et al., 2013; Joy et al., 2015; Benevides et al. capítulo 

I e II). Este fato já era esperado e corrobora nossa hipótese à priori, ocorrendo, 

principalmente, pelos efeitos de deriva e seleção intencional nos cativeiros 

(Moreira et al., 2007) 

 Em relação à estruturação genética, foram observados diferentes níveis de 

diferenciação entre as pisciculturas, resultado de manejos distintos nos 
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cruzamentos e seleção de matrizes em cada cultivo, como observado por 

Petersen et al. (2012) em cultivos de tilápia. 

 Foi observada também diferenciação genética entre indivíduos cultivados e 

selvagens, apesar do pouco tempo de cultivo da espécie no Brasil (Cavalli et al., 

2011). Dados de estruturação entre estes estoques também foram observados 

para o salmão e bacalhau do Atlântico (Glover et al., 2009; 2011), entretanto a 

aquicultura dessas espécies ocorre há muitos anos. Neste sentido, as matrizes 

usadas nas pisciculturas do beijupirá podem possuir genótipos não-

representativos das populações selvagens. 

 

Implicações para a pesca e aquicultura da espécie 

 Pelas evidências apresentadas, a gestão da pesca do beijupirá em nível 

global deve considerar a moderada estruturação observada, gerenciando este 

recurso como dois estoques (Atlântico e Indo-Pacífico), a fim de manter a 

integridade genética interoceânica. Já no Atlântico Sul, deve ser considerado 

apenas um estoque, devido à panmixia intra-oceânica identificada. 

Estratégias de manejo na aquicultura da espécie com auxílio de 

metodologias genéticas são necessárias. Estes estudos auxiliariam no aumento 

da variabilidade genética nas pisciculturas, ajudando no controle dos 

cruzamentos. Consequentemente, reduziriam as diferenças genéticas que 

causam impactos negativos às populações selvagens, já que o beijupirá é 

frequentemente cultivado em águas abertas. 
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8 Conclusões  

 

1. Populações selvagens do beijupirá, Rachycentron canadum, possuem alta 

diversidade genética em termos globais, assim como no Atlântico Sul. Entretanto, 

como esperado à priori, os indivíduos cultivados apresentaram menor diversidade 

do que os selvagens. Em adição, os níveis de diversidade foram similares para 

marcadores moleculares com diferentes taxas de evolução. 

2. A análise interoceânica indicou moderada estruturação genético-

populacional, resultado do efeito combinado do isolamento (glaciações) e 

conexões (períodos interglaciais) no Pleistoceno, assim como da dispersão 

recente entre as bacias oceânicas favorecidas por um habitat circumtropical 

contínuo e pelas características da biologia da espécie, como o grande potencial 

para dispersão, indicando que estas evidências são os principais fatores 

responsáveis pelos padrões filogeográficos observados atualmente na distribuição 

da espécie.  

3. R. canadum no Atlântico Sul ocidental constitui uma única população 

panmítica. A ausência de estruturação revela alta conectividade entre as áreas 

amostradas e inexistência de barreiras físicas, ecológicas ou comportamentais 

(filopatria) que impeçam o fluxo gênico e migração da espécie em termos intra-

oceânicos.  

4. Para o beijupirá cultivado foi observada diferenciação genética entre as 

pisciculturas analisadas, resultado de distintos manejos nos cruzamentos 

realizados e na composição gênica das matrizes. Também foi observada 

diferença significativa entre os cultivos e as populações selvagens da costa 

brasileira. 
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5. O gerenciamento da pesca e a produção da espécie nas aquiculturas 

devem considerar estas informações para a exploração sustentável deste recurso. 

Em nível global deve-se considerar dois estoques e no Atlântico Sul apenas um. 

Recomenda-se a incorporação de novas matrizes nas pisciculturas, assim como 

maiores cuidados na formação dos estoques reprodutivos e cruzamentos, 

auxiliados por monitoramento genético. 
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8. Statistics. 
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and date of authorship. 

Use standard sources for species common names, including: Wheeler, A. (1992). A list of the common and 

scientific names of fishes of the British Isles. Journal of Fish Biology 41 (Supplement A) (for British fishes); 
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initially described the species in the genus Salmo, under the name Salmo clarkia, whereas the name Salmo 

marmoratus Cuvier 1829 is currently recognized exactly as originally named by Cuvier. When the describing 

authority is Linnaeus, this should be abbreviated to L., e.g.Cyprinus carpio L. 1758. The citation for the 

original description of a species should not be included in the References unless additional specific details 

(i.e. more than just the species name) supplied by that publication are discussed in the manuscript. Use the 

online Catalog of Fishes as the standard authority for species nomenclature and date of description: 

Eschmeyer, W. N. (Ed.) Catalog of Fishes electronic version (5 January 

2011).http://research.calacademy.org/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp After initial use of the species’ 

common and scientific names, subsequent reference to the species should use the scientific name (without 

describing author or date) NOT the common name. The genus name should be abbreviated to a single letter 

(e.g. C. carpio and O. mykiss), except at the start of a sentence or where confusion may arise from multiple 

genera with the same first letter. 
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Homea banksii Fleming 1822: 375 (original description; type locality: South Seas; holotype: unknown) 

Bdellostoma heptatrema Müller 1836: 79 (original description; type locality: South seas; holotype: unknown) 

Bdellostoma forsteri Müller 1836: 80 (original description; type locality: Queen Charlotte Sound, New 
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Günther, 1880: 27 

(Note that species names that are modifications of an existing binomial, rather than an original description, 

are separated from the author name by a full stop, Bdellostoma cirrhatum. Günther, 1870: 511 (in part). 

The plural ‘fish’ should be used for the same species, ‘fishes’ for more than one species. 

Any specimens used for taxonomic analyses should, wherever possible, be deposited in appropriate scientific 

collections (e.g. museums and university collections, or private collections when there is good evidence that 

these are adequately maintained), with identifying catalogue numbers, so that they are accessible to the 

scientific community for subsequent examination and taxonomic revision. Namebearing type specimens of 

taxa that are described in the Journal of Fish Biology as new to science must be deposited in 

recognized national or international institutions that can meet Recommendations 72F.1-5 of the 

International Code of Zoological Nomenclature (ICZN, 1999; available here) for institutional 

responsibility. The chosen institute for deposition of name-bearing type specimens should be able to meet 

these responsibilities into the foreseeable future. A paratype series may be distributed among more than one 

recognized national or international institution at the discretion of the authors. This is encouraged for 

paratype series that include numerous specimens, where the paratype series can be split into two or more 

representative samples, comprising several specimens that are deposited at different institutions. For 

examples of recognized national or international institutions see earlier taxonomic publications in the Journal 

of Fish Biology, or check institutions listed in Eschmeyer’s Catalog of Fishes Online (available here), and see 

Poss & Collette, Copeia 1995, 48- 70, for U.S. and Canadian institutions. Institutional abbreviations used in 

manuscripts should follow standard code designations as given in Eschmeyer’sCatalog of Fishes Online (see 

link above). Contributors to the Journal of Fish Biology should read the Editorial on correct nomenclature 

in Journal of Fish Biology 78, 1283-1290 (2011) (available here) 

10. Genetic nomenclature. 

The Journal uses the zebrafish system (see http://zfin.org/zf info/nomen.html) for genes and proteins of 

http://research.calacademy.org/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
http://www.iczn.org/iczn/index.jsp
http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.%20calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.2011.02979.x/abstract
http://zfin.org/zf%20info/nomen.htm
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fish origin. Genes should be in italic lower case text and proteins in non-italic lower case text with the 

first letter capitalized. If the genes and proteins are of human origin, use the human nomenclature, 

with genes in upper case italic text and proteins in upper case non-italic text. Contributors to 

the Journal of Fish Biology should read the Editorial on correct nomenclature in Journal of Fish 

Biology 78, 1283-1290 (2011) (available here) 
11. Sequence data. 

Manuscripts containing novel amino acid squences (e.g. primer sequences) will only be accepted if they carry 

an International Nucleotide Sequence Databases (INSD) accession number from the European Biology 

Laboratory (EMBL), GenBank Data Libraries (GenBank) or DNA Data Bank of Japan (DDBJ). The Journal 

of Fish Biology strongly recommends that when authors deposit data in genetic data banks they include 

specimen catalogue numbers (for specimens preserved in collections), a note identifying sequences that are 

derived from type specimens (see 9) and collection locality data. The data base accession number must be 

given in the Materials and Methods section of the manuscript. For taxonomic papers that refer to sequences 

derived from specimens preserved in collections (see 9), authors should include a table that clearly links each 

sequence accession number with the specimen from which it was derived. Sequences from type specimens 

should also be clearly identified in this Table (e.g. given in bold text). A nomenclature for genetic sequences 

for type and some non-type specimens has been proposed by Chakrabarty et al. (2013) [Chakrabarty, P., 

Warren, M., Page, L., Baldwin, C. (2013). GenSeq: An updated nomenclature for genetic sequences and a 

formal ranking of sequences from type and non-type sources. Zookeys 346, 29–41, doi: 

10.3897/zookeys.346.5753] and may be used (but is not obligatory): sequences from holotypes are identified 

as genseq-1, paratypes genseq-2, those from topotypes are genseq-3, and the genetic marker(s) used are 

incorporated into the nomenclature (e.g. genseq-2 ND2). Lengthy nucleotide sequences will only be 

published in the text if, in the judgement of the Editor-in-Chief, these results are of general interest and 

importance. Where sequences are already published, reference to the original source will suffice. 

12. RAPD. 

Data derived by RAPDs (randomly amplified polymorphic DNAs) technology are frequently not satisfactory 

and conclusions derived from them unreliable. Papers submitted to the Journal should not include data 

generated by this technique. 

13. Acknowledgement of copyright. 

Authors should obtain permission from the copyright owner (usually this is the publisher) to use any figure, 

table or extended quotation from material that has previously been published. Acknowledgements, however, 

should cite the author: ‘Reproduced with permission from Einstein (1975)’. 

14. References. 

The list of references should be arranged alphabetically according to the surname of the first author and set 

out as follows: 

Boisvert, C. A. (2005). The pelvic fin and girdle of Panderichthys and the origin of tetrapod 

locomotion. Nature 438, 1145–1147. 

Nagahama, Y., Yoshikuni, M., Yamashita, M., Tokumoto, T. & Katsu, Y. (1995). Regulation of oocyte 

growth and maturation in fish. In Current Topics in Developmental Biology, Vol. 30 (Pederson, R. A. & 

Schatten, G., eds), pp. 103–145. San Diego, CA: Academic Press. 

Zar, J. H. (1999). Biostatistical Analysis, 4th edn. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

It is important to include the article’s Digital Object Identifier (DOI) (see section 24) in the reference 

as volume and page information is not always available for articles published online. Please note the 

following example: 

Song, J., Mathieu, A., Soper, R. F. & Popper, A. N. (2006). Structure of the inner ear of bluefin tuna 

Thunnus thynnus. Journal of Fish Biology 68, 1767–1781.doi:10.1111/j.1095-8649.2006.01057.x 

The order in the list should be: 
i). Single authors. Where more than one reference is given for a single author the publications should be 

listed chronologically. 

(ii). Two authors. These should be arranged first alphabetically, then chronologically. For text citations, use 

the names of both authors and the year. Do not use et al. for two-author references. 

(iii). Three or more authors. These should be arranged chronologically. For all text citations, use the surname 

of the first author only, followed by et al. and the date. 

If more than one reference by the same author(s) published in the same year is cited, use a, b, etc. after the 

year in both text and list, e.g. (1963a). Text citations can be given in either of two ways: (a) with date in 

parentheses, ‘as demonstrated by Jones (1956)’; (b) with names and date in parentheses, ‘according to recent 

findings (Jones, 1956)’. Where more than one reference is cited in the text these should be in 

chronological order, e.g. Smith, 1975; Arnold, 1981; Jones, 1988. Journal titles must be given in full. 

Provide names and initials of all authors, the full title of the paper, the volume number and the page 

numbers.. Authors should check that all citations in the text are in the list of references and vice versa, 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.2011.02979.x/abstract
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and that their dates match. Journal titles, book titles and any other material within the reference list which 

will be italicized in print should be italicized or underlined in the manuscript. 

References must be available in the public domain, e.g. ‘do not include grey’ literature. 

List electronic references separately, under the heading Electronic References, and set out as follows: 

ICES (2001). Report of the Northern Pelagic and Blue Whiting Fisheries Working Group.ICES CM 

2001/ACFM:17. Available athttp://www.ices.dk/reports/acfm/2001/wgnpbw/wgnpbw01.pdf (last 

accessed 6 April 2010). 

All articles on Wiley Online Library (http://wileyonlinelibrary.com) include full details on how to cite 

the article. 
15. Supporting Information. 

As a service to authors and readers, the Journal of Fish Biology will host supporting information online. 

Supporting Information files are hosted by the Publisher in the format supplied by the author and are not 

copy-edited by the Publisher. It is the responsibility of the author to supply Supporting Information in 

an appropriate file format and to ensure that it is accurate and correct. Authors should therefore 

prepare Supporting Information with the same rigour as their main paper, including adhesion to 

journal style (e.g. formatting of references).Supporting Information can be provided as separate files or as 

one combined file. Authors are discouraged from supplying very large files or files in non-standard file 

formats, both of which may reduce their use to the readership. Files should be prepared without line numbers 

or wide line spacing, and with all track-change edits accepted. Supporting Information files containing videos 

and animations are accepted. 

E16. Ethics. 

Contributors to the Journal of Fish Biology must read the Editorials on ethics in Journal of Fish 

Biology 68, 1-2 (2006) (available here) and Journal of Fish Biology 78, 393-394 (2011) (availablehere). They 

will be required to complete a questionnaire on submission of their paper, available for downloading here. 

17. Reviews. 

Reviews should be concise, critical and creative. They should seek to stimulate topical debate and new 

research initiatives. Prospective authors are asked to submit a synopsis (two pages maximum) of their paper 

to an Associate Editor. The Editor-in-Chief can be consulted to advise on the appropriate Associate Editor to 

be approached. The synopsis should outline why the review is topical, its main points and objectives, and 

how it will stimulate debate and research. When the proposal has been accepted by an Associate Editor, he or 

she will invite the author to submit a manuscript, following the Instructions for Authors, within an agreed 

time limit. 

18. Brief Communications. 

A Brief Communication may be concerned with any subject within the scope of the Journal of Fish 

Biology but should be confined to a single point or issue of progress, such as an unusual occurrence, an 

interesting observation, or a topical and timely finding. The manuscript must, however, have some relevance 

beyond the species or locality under consideration. To qualify for inclusion as a Brief Communication a 

paper must be short (five printed pages maximum; c. 2500 words). An abstract of not more than three 

sentences is required. No subheadings or subdivisions should be included. In other respects submitted 

manuscripts should comply with the instructions given above. 

19. Letters.  

These must be very short (one and a half printed pages maximum; c. 750 words) and deal with single 

significant finding or point for discussion that needs rapid publication. Include title page, key words (note no 

Abstract), main text and references (maximum four) (no tables or figures). 

20. Occasional Comments. 

Comments concerning recent published papers in the Journal may be considered by the Editor-in-Chief. The 

comments will be sent to the original authors to provide an opportunity for reply. Publication of the 

Comment and Reply will end the debate. 

21. Acceptance of papers. 

Papers will normally be critically reviewed by two or more independent experts in the relevant discipline and 

evaluated for publication by the Editors, but the Editors may return to authors without review any 

manuscripts deemed to be of inadequate quality or inappropriate for the Journal of Fish Biology. The final 

decision to accept a paper will be made by the Editor-in-Chief. 

22. Copyright and Online Open 

Authors submitting a manuscript do so on the understanding that, if it is accepted for publication, the licence 

to publish the article, including the right to reproduce the article in all forms and media, shall be assigned 

exclusively to the FSBI. If your paper is accepted, the author identified as the formal corresponding author 

for the paper will receive an email prompting them to login into Author Services; where via the Wiley Author 

Licensing Service (WALS) they will be able to complete the license agreement on behalf of all authors on the 

http://www.ices.dk/reports/acfm/2001/wgnpbw/wgnpbw01.pdf
http://wileyonlinelibrary.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-1112.2006.01035.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-1112.2006.01035.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.2010.02900.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.2010.02900.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1095-8649/homepage/JFBEthicsquestionnaire.rtf
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paper. Authors are themselves responsible for obtaining permission to reproduce copyright material 

from other sources. 

For authors signing the copyright transfer agreement 
If the OnlineOpen option is not selected the corresponding author will be presented with the copyright 

transfer agreement (CTA) to sign. The terms and conditions of the CTA can be previewed in the samples 

associated with the Copyright FAQs below: 

CTA Terms and Conditions http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp 

For authors choosing OnlineOpen 

If the OnlineOpen option is selected the corresponding author will have a choice of the following 

Creative Commons License Open Access Agreements (OAA): 

Creative Commons Attribution License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial License OAA 

Creative Commons Attribution Non-Commercial -NoDerivs License OAA 

 

To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit the Copyright FAQs 

hosted on Wiley Author Serviceshttp://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp and 

visithttp://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html. 

 

If you select the OnlineOpen option and your research is funded by The Wellcome Trust and members 

of the Research Councils UK (RCUK) you will be given the opportunity to publish your article under a 

CC-BY license supporting you in complying with Wellcome Trust and Research Councils UK 

requirements. For more information on this policy and the Journal’s compliant self-archiving policy 

please visit:http://www.wiley.com/go/funderstatement. 
24. Proofs and offprints. 

Proofs are downloaded as a PDF file from a designated web site. Full details will be sent to the corresponding 

author by email. Therefore, a working email address must be provided. Proofs should be returned to the 

Managing Editor within 3 days of receipt. Free access to the final PDF offprint of the article will be 

available via author services only. Authors must therefore sign up for author services to access the article 

PDF offprint and enjoy the many other benefits the service offers. In addition to this electronic offprint, paper 

offprints may be ordered online. Full instructions for ordering paper offprints will be sent with the proofs. 

Any queries regarding offprints should be emailed to:offprint@cosprinters.com. Paper offprints are normally 

dispatched within 3 weeks of publication of the issue in which the paper appears. Please contact the 

publishers if offprints do not arrive; however, please note that offprints are sent by surface mail, so overseas 

orders may take up to 6 weeks to arrive. 

25. Early View. 

Journal of Fish Biology is covered by Wiley-Blackwell’s Early View service. Early View articles are 

complete full-text articles published online in advance of their publication in a printed issue. Articles are 

therefore available as soon as they are ready, rather than having to wait for the next scheduled print issue. 

Early View articles are complete and final, and no changes can be made after online publication. They have 

been fully reviewed, revised and edited for publication, and the authors’ final corrections have been 

incorporated. Early View articles lack a volume, an issue and page numbers, and cannot be cited in the 

traditional way. Instead they have a DOI), which allows the article to be cited and tracked before it is 

allocated to an issue. After print publication, the DOI remains valid and can continue to be used to cite and 

access the article. 

26. Author material archive policy. 

Please note that unless specifically requested, Wiley-Blackwell will dispose of all hard copy or electronic 

material 2 months after publication. If the return of any submitted material is required, the Managing Editor 

or Production Editor must be informed as soon as possible. 

27. Queries. 

Contact the Managing Editor at journaloffishbiology@btconnect.com. 

 

 

 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
http://www.wiley.com/go/funderstatement
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1095-8649/homepage/offprint@cosprinters.com
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1095-8649/homepage/journaloffishbiology@btconnect.com
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Anexo 2 

Normas de submissão no periódico Marine Biology 

(http://www.springer.com/environment/aquatic+sciences/journal/227?print_view=tr

ue&detailsPage=pltci_1060810) 

TITLE PAGE 
Title Page 
The title page should include: 
The name(s) of the author(s) 
A concise and informative title 
The affiliation(s) and address(es) of the author(s) 
The e-mail address, telephone and fax numbers of the corresponding author 
Abstract 
Please provide an abstract of 150 to 250 words. The abstract should not contain any undefined 
abbreviations or unspecified references. 
 
TEXT 
Text Formatting 
Manuscripts should be submitted in Word. 

Use a normal, plain font (e.g., 10-point Times Roman) for text. 
Use italics for emphasis. 
Use the automatic page numbering function to number the pages. 
Do not use field functions. 
Use tab stops or other commands for indents, not the space bar. 
Use the table function, not spreadsheets, to make tables. 
Use the equation editor or MathType for equations. 
Save your file in docx format (Word 2007 or higher) or doc format (older Word versions). 

Headings 
Please use no more than three levels of displayed headings. 

Abbreviations 
Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter. 

Footnotes 
Footnotes can be used to give additional information, which may include the citation of a 

reference included in the reference list. They should not consist solely of a reference citation, and 
they should never include the bibliographic details of a reference. They should also not contain any 
figures or tables. 

Footnotes to the text are numbered consecutively; those to tables should be indicated by 
superscript lower-case letters (or asterisks for significance values and other statistical data). 
Footnotes to the title or the authors of the article are not given reference symbols. 
Always use footnotes instead of endnotes. 
Acknowledgments 

Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section on the 
title page. The names of funding organizations should be written in full. 

 
REFERENCES 
Citation 
Cite references in the text by name and year in parentheses. Some examples: 
Negotiation research spans many disciplines (Thompson 1990). 
This result was later contradicted by Becker and Seligman (1996). 
This effect has been widely studied (Abbott 1991; Medvec et al. 1993; Barakat et al. 1995; 
Kelso and Smith 1998). 

Reference List 
The list of references should only include works that are cited in the text and that have been 
published or accepted for publication. Personal communications and unpublished works should 
only be mentioned in the text. Do not use footnotes or endnotes as a substitute for a reference list. 
Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author of each work. 

 Journal article 
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Gamelin FX, Baquet G, Berthoin S, Thevenet D, Nourry C, Nottin S, Bosquet L (2009) 
Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. 
Eur J Appl Physiol 105:731-738. doi: 10.1007/s00421-008-0955-8 Ideally, the names of all 
authors should be provided, but the usage of “et al” in long author lists will also be 
accepted: Smith J, Jones M Jr, Houghton L et al (1999) Future of health insurance. N Engl 
J Med 965:325–329 

Article by DOI 
Slifka MK, Whitton JL (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. J 
Mol Med. doi:10.1007/s001090000086 

Book 
South J, Blass B (2001) The future of modern genomics. Blackwell, London 

Book chapter 
Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern 
genomics, 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257 

Online document 
Cartwright J (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. 
http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007 

Dissertation 
Trent JW (1975) Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California 

Always use the standard abbreviation of a journal’s name according to the ISSN List of Title Word 
Abbreviations 

ISSN List of Title Word Abbreviations 
For authors using EndNote, Springer provides an output style that supports the formatting of in-text 
citations and reference list. EndNote style (zip, 2 kB) 
 
TABLES 

All tables are to be numbered using Arabic numerals. 
Tables should always be cited in text in consecutive numerical order. 
For each table, please supply a table caption (title) explaining the components of the table. 
Identify any previously published material by giving the original source in the form of a 
reference at the end of the table caption. 
Footnotes to tables should be indicated by superscript lower-case letters (or asterisks for 
significance values and other statistical data) and included beneath the table body. 

 
ARTWORK AND ILLUSTRATIONS GUIDELINES 

Name your figure files with "Fig" and the figure number, e.g., Fig1.eps. 
 
Figure Numbering 
All figures are to be numbered using Arabic numerals. 

Figures should always be cited in text in consecutive numerical order. 
Figure parts should be denoted by lowercase letters (a, b, c, etc.). 
If an appendix appears in your article and it contains one or more figures, continue the 

consecutive numbering of the main text. Do not number the appendix figures, 
"A1, A2, A3, etc." Figures in online appendices (Electronic Supplementary Material) should, 

however, be numbered separately. 
 
Figure Captions 

Each figure should have a concise caption describing accurately what the figure depicts. 
Include the captions in the text file of the manuscript, not in the figure file. 
Figure captions begin with the term Fig. in bold type, followed by the figure number, also in 
bold type. 
No punctuation is to be included after the number, nor is any punctuation to be placed at 
the end of the caption. 
Identify all elements found in the figure in the figure caption; and use boxes, circles, etc., as 
coordinate points in graphs. 
Identify previously published material by giving the original source in the form of a reference 
citation at the end of the figure caption. 

 

 

http://www.issn.org/2-22661-LTWA-online.php
http://static.springer.com/sgw/documents/943037/application/zip/Springer+Basic+EndNote.zip
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Anexo 3 

Normas de submissão no periódico Aquaculture Research 

 
Aquaculture Research publishes papers on applied or scientific research relevant to freshwater, 
brackish, and marine aquaculture. The Journal also includes review articles and short 
communications.  
Please read the instructions below carefully for details on the submission of manuscripts, the 
Journal's requirements and standards as well as information concerning the procedure after a 
manuscript has been accepted for publication in Aquaculture Research. Authors are encouraged to 
visit Wiley Blackwell's Author Services  for further information on the preparation and submission of 
articles and figures.  
1. ETHICAL GUIDELINES 
Aquaculture Research complies with the United Kingdom’s Animals (Scientific Procedures) Act 
1986 which regulates any experimental or other scientific procedure applied to a “protected animal” 
that may have the effect of causing that animal pain, suffering, distress or lasting harm. Currently, 
the Act defines a “protected animal” as any living vertebrate, other than man, plus all live 
cephalopods, i.e. all species of octopus, squid, cuttlefish and nautilus, from the point of hatching. 
For more information see: http://www.homeoffice.gov.uk/science-research/animal-research/ or 
contact the Home Office quoting reference CEPH2010/63/EU at 
aspa.london@homeoffice.gsi.gov.uk .  
1.1 Authorship and Acknowledgements 
Authorship: Authors submitting a paper do so on the understanding that the manuscript has been 
read and approved by all authors and that all authors agree to the submission of the manuscript to 
the Journal. ALL named authors must have made an active contribution to the conception and 
design and/or analysis and interpretation of the data and/or the drafting of the paper and ALL must 
have critically reviewed its content and have approved the final version submitted for publication. 
Participation solely in the acquisition of funding or the collection of data does not justify authorship 
and, except in the case of complex large-scale or multi-centre research, the number of authors 
should not exceed six.  
Aquaculture Research adheres to the definition of authorship set up by The International 
Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). According to the ICMJE, authorship criteria should 
be based on 1) substantial contributions to conception and design of, or acquisition of data or 
analysis and interpretation of data, 2) drafting the article or revising it critically for important 
intellectual content and 3) final approval of the version to be published. Authors should meet 
conditions 1, 2 and 3. The Journal prefers papers describing hypothesis-driven research. 
Descriptive papers are allowed providing that they meet the conditions listed above, particularly if 
they provide substantial new knowledge which advances the state of knowledge in their topic area. 
Papers describing research on topics already well described in the literature but differing from 
previous work because the study was conducted with a different species of fish are allowed, 
providing they describe novel findings rather than simply confirm well-known phenomena found in 
other species.  
It is a requirement that all authors have been accredited as appropriate upon submission of the 
manuscript. Contributors who do not qualify as authors should be mentioned under 
Acknowledgements.  
Acknowledgements: Under Acknowledgements please specify contributors to the article other 
than the authors accredited. Please also include specifications of the source of funding for the 
study.  
1.2. Ethical Approvals 
Ethics of investigation: Papers not in agreement with the guidelines of the Helsinki Declaration as 
revised in 1975 will not be accepted for publication.  
1.3 Appeal of Decision 
The decision on a paper is final and cannot be appealed.  
1.4 Permissions  
If all or parts of previously published illustrations are used, permission must be obtained from the 
copyright holder concerned. It is the author's responsibility to obtain these in writing and provide 
copies to the Publishers.  

http://authorservices.wiley.com/bauthor/
http://authorservices.wiley.com/bauthor/
http://www.homeoffice.gov.uk/science-research/animal-research/
mailto:aspa.london@homeoffice.gsi.gov.uk
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The journal to which you are submitting your manuscript employs a plagiarism detection system. 
By submitting your manuscript to this journal you accept that your manuscript may be screened for 
plagiarism against previously published works. 
 
2. MANUSCRIPT FORMAT AND STRUCTURE  
2.1Format 
All sections of the typescript should be on one side of A4 paper, double-spaced and with 30mm 
margins. A font size of 12pt should be used. Line numbering should be included, with numbering to 
continue from the first line to the end of the text (reference list).  Line numbers should be 
continuous throughout the manuscript and NOT start over on each page.   
Articles are accepted for publication only at the discretion of the Editors. Authors will be notified 
when a decision on their paper is reached.  
Language: The language of publication is English. Authors for whom English is a second language 
must have their manuscript professionally edited by an English speaking person before submission 
to make sure the English is of high quality. It is preferred that manuscripts are professionally edited. 
A list of independent suppliers of editing services can be found at 
http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp. Japanese authors can also find a 
list of local English improvement services at http://www.wiley.co.jp/journals/editcontribute.html. All 
services are paid for and arranged by the author, and use of one of these services does not 
guarantee acceptance or preference for publication. Manuscripts in which poor English makes it 
difficult or impossible to review will be returned to authors without review.  
Units and spelling: Systeme International (SI) units should be used. The salinity of sea water 
should be given as gL-1. Use the form gmL-1 not g/ml. Avoid the use of g per 100 g, for example in 
food composition, use g kg-1. If other units are used, these should be defined on first appearance 
in terms of SI units, e.g. mmHg. Spelling should conform to that used in the Concise Oxford 
Dictionary published by Oxford University Press. Abbreviations of chemical and other names 
should be defined when first mentioned in the text unless they are commonly used and 
internationally known and accepted.  
Scientific Names and Statistics: Complete scientific names, including the authority with correct 
taxonomic disposition, should be given when organisms are first mentioned in the text and in 
tables, figures and key words together with authorities in brackets, e.g. 'rainbow trout, 
Oncoryhnchus mykiss (Walbaum)' but 'Atlantic salmon Salmo salar L.' without brackets. For further 
information see American Fisheries Society Special Publication No. 20, A List of Common and 
Scientific Names of Fishes from the United States and Canada.  
Carry out and describe all appropriate statistical analyses. 
2.2. Structure 
A manuscript (original article) should consist of the following sections: 
Title page:  
This should include: 
- the full title of the paper 
- the full names of all the authors 
- the name(s) and address(es) of the institution(s) at which the work was carried out (the present 
address of the authors, if different from the above, should appear in a footnote) 
- the name, address, telephone and fax numbers, and e-mail address of the author to whom all 
correspondence and proofs should be sent 
- a suggested running title of not more than 50 characters, including spaces 
- four to six keywords for indexing purposes  
Main text: 
Generally, all papers should be divided into the following sections and appear in the order: (1) 
Abstract or Summary, not exceeding 150-250 words, (2) Introduction, (3) Materials and Methods, 
(4) Results, (5) Discussion, (6) Acknowledgments, (7) References, (8) Figure legends, (9) Tables, 
(10) Figures.  
The Results and Discussion sections may be combined and may contain subheadings. The 
Materials and Methods section should be sufficiently detailed to enable the experiments to be 
reproduced. Trade names should be capitalized and the manufacturer's name and location (town, 
state/county, country) included.  
All pages must be numbered consecutively from the title page, and include the acknowledgments, 
references and figure legends, which should be submitted on separate sheets following the main 
text. The preferred position of tables and figures in the text should be indicated in the left-hand 
margin.  

http://authorservices.wiley.com/bauthor/english_language.asp
http://www.wiley.co.jp/journals/editcontribute.html
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Optimizing Your Abstract for Search Engines 
Many students and researchers looking for information online will use search engines such as 
Google, Yahoo or similar. By optimizing your article for search engines, you will increase the 
chance of someone finding it. This in turn will make it more likely to be viewed and/or cited in 
another work. We have compiled these guidelines to enable you to maximize the web-friendliness 
of the most public part of your article.  
2.3. References (Harvard style)  
References should be cited in the text by author and date, e.g. Lie & Hire (1990). Joint authors 
should be referred to in full at the first mention and thereafter by et al. if there are more than two, 
e.g. Lie et al. (1990).  
More than one paper from the same author(s) in the same year must be identified by the letters a, 
b, c, etc. placed after the year of publication. Listings of references in the text should be 
chronological. At the end of the paper, references should be listed alphabetically according to the 
first named author. The full titles of papers, chapters and books should be given, with the first and 
last page numbers. For example:  
Chapman D.W. (1971) Production. In: Methods of the Assessment of Fish Production in 
Freshwater (ed. by W.S. Ricker), pp. 199-214. Blackwell Scientific Publications Ltd, Oxford.  
Utting, S.D. (1986) A preliminary study on growth of Crassostrea gigas larvae and spat in relation 
to dietary protein. Aquaculture 56, 123-128.  
Authors are responsible for the accuracy of their references. References should only be cited as 'in 
press' if they have been accepted for publication. Manuscripts in preparation, unpublished reports 
and reports not readily available should not be cited. Personal communications should be cited as 
such in the text.  
It is the authors' responsibility to obtain permission from colleagues to include their work as a 
personal communication. A letter of permission should accompany the manuscript.  
The Editor and Publisher recommend that citation of online published papers and other material 
should be done via a DOI (digital object identifier), which all reputable online published material 
should have – see www.doi.org/ for more information. If an author cites anything which does not 
have a DOI they run the risk of the cited material not being traceable.  
We recommend the use of a tool such as EndNote or Reference Manager for reference 
management and formatting.  
EndNote reference styles can be searched for here: 
www.endnote.com/support/enstyles.asp 
Reference Manager reference styles can be searched for here: 
www.refman.com/support/rmstyles.asp 
2.4. Tables, Figures and Figure Legends  
Tables: Tables should be self-explanatory and include only essential data. Each table must be 
typewritten on a separate sheet and should be numbered consecutively with Arabic numerals, e.g. 
Table 1, and given a short caption. No vertical rules should be used. Units should appear in 
parentheses in the column headings and not in the body of the table. All abbreviations should be 
defined in a footnote.  
Figures: Illustrations should be referred to in the text as figures using Arabic numbers, e.g. Fig.1, 
Fig.2 etc. in order of appearance.  
Photographs and photomicrographs should be unmounted glossy prints and should not be 
retouched. Labelling, including scale bars if necessary, should be clearly indicated. Magnifications 
should be included in the legend.  
Line drawings should be on separate sheets of paper; lettering should be on an overlay or 
photocopy and should be no less than 4 mm high for a 50% reduction. Please note, each figure 
should have a separate legend; these should be grouped on a separate page at the end of the 
manuscript. All symbols and abbreviations should be clearly explained.  
Avoid using tints if possible; if they are essential to the understanding of the figure, try to make thi 
coarse.  
Preparation of Electronic Figures for Publication: Although low quality images are adequate for 
review purposes, print publication requires high quality images to prevent the final product being 
blurred or fuzzy. Submit EPS (line art) or TIFF (halftone/photographs) files only. MS PowerPoint 
and Word Graphics are unsuitable for printed pictures. Do not use pixel-oriented programmes. 
Scans (TIFF only) should have a resolution of at least 300 dpi (halftone) or 600 to 1200 dpi (line 
drawings) in relation to the reproduction size (see below). Please submit the data for figures in 
black and white or submit a Colour Work Agreement Form (see Colour Charges below). EPS files 
should be saved with fonts embedded (and with a TIFF preview if possible).  

http://www.blackwellpublishing.com/bauthor/seo.asp
http://www.doi.org/
http://www.endnote.com/
http://www.refman.com/
http://www.endnote.com/support/enstyles.asp
http://www.refman.com/support/rmstyles.asp
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For scanned images, the scanning resolution (at final image size) should be as follows to ensure 
good reproduction: line art:  >600 dpi; halftones (including gel photographs): >300 dpi; figures 
containing both halftone and line images: >600 dpi.  
Further information can be obtained at Wiley Blackwell’s guidelines for figures: 
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp 
Check your electronic artwork before submitting it: 
http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp 
Permissions: If all or parts of previously published tables and figures are used, permission must 
be obtained from the copyright holder concerned. It is the author's responsibility to obtain these in 
writing and provide copies to the Publisher.  
Colour Charges: It is the policy of Aquaculture Research for authors to pay the full cost for the 
reproduction of their colour artwork. Therefore, please note that if there is colour artwork in your 
manuscript when it is accepted for publication, Wiley Blackwell require you to complete and return 
a Colour Work Agreement Form before your paper can be published. Any article received by 
Wiley Blackwell with colour work will not be published until the form has been returned. If 
you are unable to access the internet, or are unable to download the form, please contact the 
Production Editor are@wiley.com.  
Once completed, please return the form (hard copy with original signature) via regular mail to the 
address below:  
Customer Services (OPI) 
John Wiley & Sons Ltd, European Distribution Centre 
New Era Estate 
Oldlands Way 
Bognor Regis 
West Sussex 
PO22 9NQ  
Any article received by Wiley Blackwell with colour work will not be published until the form has 
been returned.  
In the event that an author is not able to cover the costs of reproducing colour figures in colour in 
the printed version of the journal, Aquaculture Research offers authors the opportunity to reproduce 
colour figures in colour for free in the online version of the article (but they will still appear in black 
and white in the print version). If an author wishes to take advantage of this free colour-on-the-web 
service, they should liaise with the Editorial Office to ensure that the appropriate documentation is 
completed for the Publisher.   
Figure Legends: In the full-text online edition of the Journal, figure legends may be truncated in 
abbreviated links to the full-screen version. Therefore, the first 100 characters of any legend should 
inform the reader of key aspects of the figure.   
 

http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp
http://authorservices.wiley.com/bauthor/eachecklist.asp
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2109/homepage/SN_Sub2000_F_CoW.pdf
mailto:are@wiley.com
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