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Microssatélites são repetições em tandem de DNA localizadas em partes não codificantes de 

regiões codificantes, portanto seus polimorfismos não podem afetar a expressão do fenótipo e não 

sofrem a ação da seleção natural, o que os torna eficientes em determinar a variabilidade 

genética. Os peixes conhecidos como “snook” (Centropomus sp.) têm uma ampla distribuição 

geográfica e ocorrem em toda a costa brasileira. Estes peixes são altamente apreciados pela 

qualidade da sua carne, atingindo um alto preço no mercado. Eles são conhecidos como 

"camorin" no Norte e Nordeste do Brasil e como "robalo" no Sudeste e Sul do Brasil. Um dos 

mais apreciados é o Centropomus parallelus, conhecido como robalo-peve. Esta espécie habita 

águas costeiras e estuários de baixa altitude, formando o sul da Flórida até a costa brasileira 

(tropical e subtropical). No Brasil e nos Estados Unidos, tornou-se necessário implementar 

medidas para controlar a pesca desta espécie, visando a exploração segura deste ótimo recurso e a 

proteção de seus estoques. Uma das medidas mais eficientes para a sobrevivência da espécie é a 

manutenção da variabilidade genética, sendo os microsatélites uma excelente ferramenta para 

determinar este parâmetro. Coletamos e analisamos amostras de sangue e tecido de 42 indivíduos 

selvagens dos estados de Santa Catarina e de São Paulo. Utilizamos 10 loci de microsatélites 

heterólogos: Cun 01, Cun 05B, Cun 08, Cun 09, Cun 10A, Cun 11, Cun 14, Cun 16, Cun 21B e 

Cun 22 descritos para Centropomus undecimalis. Os fragmentos foram amplificados utilizando a 

reação em cadeia da polimerase (PCR) e foram analisados em gel de poliacrilamida (5%), corado 

com nitrato de prata. Foram detectados 21 alelos (101-165 pb) no locus Cun 01, 7 alelos (147-

168 pb) no locus Cun 05B, 34 alelos (93-213 pb) no locus Cun 08, 18 alelos (199- 243 pb) no 

locus Cun 09, 20 alelos (143-191 pb) no locus Cun 10A, 25 alelos (141-207 pb) no locus Cun 11, 

26 alelos (161-233 pb) no locus Cun14, 13 alelos (111-145 pb) no locus Cun 16, 17 alelos (90-

132 pb) no locus Cun 21B e 19 alelos (148-218 pb) no locus Cun 22. Um alelo do locus Cun 01, 

10 do Cun 09 e 11 do Cun 10A nunca haviam sido descritos anteriormente. Todos os alelos dos 

loci Cun 05B e o Cun 08 nunca haviam sido descritos, porque estudos anteriores não 

conseguiram amplificar estes loci em Centropomus parallelus. Assim, os polimorfismos 

observados permitem a utilização desses dez loci em estudo de variabilidade populacional, 

identificação de paternidade e coeficiente de endogamia nesta espécie.  


