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evido à intensa atividade pesqueira, muitas espécies de tubarões figuram em listas (e.g.
IUCN, CITES e IBAMA) de ameaça de extinção. Somado a essa problemática, a remoção de nadadeiras
e cabeça dos espécimes antes do desembarque dificulta a identificação morfológica, bem como uma
quantificação fidedigna das espécies que estão sendo capturadas. Portanto a avaliação das espécies
mais capturadas e seu grau de susceptibilidade à pressão de pesca tornam-se fundamentais para
elaboração de planos de manejo. Recentemente o gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI)
tornou-se relevante na facilitação do processo de identificação de espécies, inclusive
elasmobrânquios. Dentre as técnicas que utilizam as características deste gene, a PCR-Multiplex
permite uma identificação simultânea e mais barata de espécimes. Entretanto, para a utilização
dessa ferramenta, é imprescindível o desenvolvimento de primers que sejam espécie-específicos, e
dados da distância genética entre espécies, gêneros, famílias e ordens avaliam a viabilidade do
desenvolvimento desses marcadores, sendo este o objetivo do presente estudo. O banco de dados
foi composto pela ordem Orectolobiformes: Ginglymostoma cirratum (n = 2); Laminiformes:
Carcharias taurus (n = 2), Mitsukurina owstoni (n = 1), Isurus paucus (n = 2) e I. Oxyrinchus (n = 1);
Carcharhiniformes: Mustelus canis (n = 1), M. higmani (n = 5), Sphyrna tudes (n = 2), S. mokarran (n =
4), Carcharhinus acronotus (n = 1), C. brevipina (n = 1), C. falciformes (n = 3), C. isodon (n = 2), C.
obscurus (n = 1), C. porosus (n = 5), C. perezii (n = 2), C. plumbeus (n = 2), C. signatus (n = 2). As
sequências foram alinhadas utilizando-se o programa BioEdit© e as distâncias genéticas comparadas
pelo Mega©. Para as análises foram utilizadas somente sequências com grau de similaridade intra-
específica acima de 98%. A maior distância genética entre todas as espécies foi 0,295 entre G.
cirratum e I. paucus, entre Laminiformes foi 0,209 entre M. owstoni e I. oxyrinchus e entre
Carcharhiniformes foi 0,224 entre S. tudes e M. canis. Porém a maior distância entre as espécies do
gênero Carcharhinus foi 0,069 entre C. perezii e C. signatus e a menor foi 0,019 entre C. isodon e C.
signatus. Independentemente, mesmo esse baixo valor de divergência genética dentro de um
gênero, pode-se discriminar espécies através de marcadores genéticos de PCR-Multiplex e PCR-RFLP.
As bibliotecas de DNA que estão sendo desenvolvidas poderão ser utilizadas globalmente para
identificações por sequências além de viabilizar o desenvolvimento desses marcadores espécie-
específicos. Esses métodos de identificação já vêm sendo aplicados no Laboratório de Biologia e
Genética de Peixes (UNESP) para avaliar a pesca de tubarões em São Paulo e na caracterização
específica das apreensões de nadadeiras realizadas pelo IBAMA, gerando dados para fiscalização da
pesca e conservação.
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