
Capítulo 10

Genética da conservação na 

biodiversidade brasileira

Conforme pudemos observar nos exemplos citados ao longo 
deste livro, a genética da conservação tem sido aplicada aos 
mais diferentes tópicos relacionados ao estudo e a conservação 
das espécies animais e vegetais em todo o planeta. No Brasil, 
a situação não é diferente. No decorrer dos últimos anos um 
número crescente de trabalhos desenvolvidos por pesquisadores 
brasileiros vêm sendo publicados em periódicos nacionais e 
internacionais. Esse fato evidencia a inserção desse tema na pauta 
de prioridades da nossa comunidade científi ca, o que contribui 
para o conhecimento e a conservação da biodiversidade brasileira 
e demonstra a capacidade relativa à aplicação de ferramentas 
modernas para o estudo e gerenciamento de nossos recursos 
naturais.
  Neste capítulo mostramos alguns exemplos de como a genética 
da conservação vem sendo aplicada em estudos conservacionistas 
no Brasil, tendo como foco a nossa biodiversidade.

Representantes da biodiversidade 

brasileira. Sentido horário: Pequi 

(Caryocar brasiliense), Armado 

(Callichthys callichthys), Cabeça 

Seca (Mycteria americana) e Cedro 

(Credela fi ssilis)
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Variação genética e estruturação populacional

Nos capítulos anteriores vimos que a manutenção da diversidade ge-

nética é um dos principais focos da biologia da conservação, já que é 

ela que fornece o potencial adaptativo/evolutivo de uma espécie. Por 

esse motivo, o conhecimento da composição genética de uma espécie, 

e de como ela está organizada (estruturada) em suas populações, é 

fundamental para as ações de manejo e conservação. Por outro lado é 

importante entender se a estruturação genética encontrada é uma ca-

racterística natural da espécie estudada ou é resultado da presença de 

barreiras físicas causadas pelo homem (como no caso de fragmentação 

do habitat). Os exemplos a seguir mostram como essas questões podem 

ser abordadas para diferentes espécies e situações.

Exemplo 10.1 | Diversidade e estruturação genética do Tangará-

dançarino e do Cuspidor-de-máscara-preta, em áreas contínuas de 

Mata Atlântica (Francisco et al. 2007; Lunardi et al. 2007).

A Mata Atlântica é, depois da Amazônia, a maior formação fl orestal da 
América do Sul. O último grande corredor deste bioma está localizado 
em sua maior parte no estado de São Paulo, sendo composto por uma 
série de unidades de conservação e áreas não protegidas que abrangem 
principalmente as regiões da Serra do Mar e da Serra de Paranapiaca-
ba. Este corredor contém mais de 17.300 km2 de fl orestas e representa 
a única localidade na qual a estrutura genético-populacional das aves 
da Mata Atlântica pode ser estudada sem infl uência do processo de 
fragmentação dos habitats.

A diversidade e estrutura genética do tangará-dançarino (Chiroxi-

phia caudata, Pipridae) foram avaliadas neste grande corredor de Mata 
Atlântica através de marcadores do tipo microssatélites. Analisando-se 
amostras (n = 133) provenientes de cinco pontos de coleta, separados 
por distâncias entre 67 e 414 km, as populações de Tangará-dançarino 
apresentaram uma defi ciência signifi cativa de heterozigotos em todas 
as populações e diferenciação signifi cativa entre a maioria delas. Essa 
estruturação genética parece ser conseqüência de um isolamento por 
distância, já que existe uma correlação extremamente signifi cativa 
entre os valores de F

ST
 e a distância geográfi ca linear das populações 
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 Fig. 10.1  Plotagem dos valores 
de F

ST
 e o logaritmo natural das 

distâncias geográfi cas lineares dos 
pares de populações do Tangará-
dançarino, Chiroxiphia caudata 
(Aves, Pipridae) demonstrando um 
forte padrão de isolamento pela 
distância (Francisco et al. 2007).

Tangará-dançarino, Chyroxiphia 

caudata
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(Fig. 10.1). O número efetivo de migrantes por geração calculado foi 
duas a três vezes menor do que o observado para a maioria das aves 
de ambientes temperados. Reforçando a hipótese de isolamento por 
distância entre essas populações, verifi ca-se ainda a presença de alelos 
privados em todas elas.

No mesmo contínuo de fl oresta três populações (n = 51) de cuspi-
dor-de-máscara-preta (Conopophaga m. melanops, Conopophagidae), se-
paradas por distâncias entre 70 e 250 km, foram analisadas através 
de marcadores polimórfi cos de DNA amplifi cado ao acaso (RAPD). A 
análise de variância molecular (AMOVA) revelou divergências extrema-
mente signifi cativas entre todos os pares de populações.

Os dados revelados através do estudo dessas duas espécies mos-
tram a existência de estruturação populacional nas áreas contínuas 
de Mata Atlântica, mesmo em pequena escala geográfi ca e na au-
sência de barreiras físicas. Isto signifi ca que a variabilidade genética 
interpopulacional pode estar seriamente ameaçada com o processo 
de devastação fl orestal, principalmente devido à perda de alelos ex-
clusivos que seriam extintos com o desaparecimento de populações 
locais. Isto nos remete a questões importantes relacionadas às escalas 
apropriadas para a criação e manutenção de reservas naturais, sendo 
a diversidade genética um aspecto importante a ser considerado pelos 
órgãos públicos e outras instituições durante as ações de conservação 
da biodiversidade.

Exemplo 10.2 | Variação cariotípica e molecular em Tuco-tucos (Gava e 

Freitas 2003; Fernandes et al. 2007; Fernández-Stolz et al. 2007; Freitas 

2007).

Os tuco-tucos (gênero Ctenomys) são roedores subterrâneos sul-america-
nos que, devido a características tais como a baixa vagilidade, distri-
buição heterogênea, territorialidade e grande variação cariotípica têm 
sido alvo de numerosos estudos evolutivos.  Os principais problemas 
para a conservação das espécies que ocorrem no sul do Brasil (Ctenomys 

torquatus, C. lami, C. minutus e C. fl amarioni) estão relacionados a três 
fatores fundamentais: a instabilidade intrínseca de certos ambientes 
naturais onde elas ocorrem, a atividade antrópica crescente, e o escasso 
conhecimento que se tem sobre as características biológicas, ecológicas 
e genéticas deste grupo de roedores.

C. torquatus possui ampla distribuição nos campos sulinos do Rio 
Grande do Sul e Uruguai, mas mesmo assim encontra-se sob ameaça 
devido à descaracterização do ambiente pelas plantações de Pinus, Eu-

calyptus, arroz e soja, além da urbanização e mineração de carvão. Nes-
sa espécie, além de polimorfi smos cromáticos, são encontrados quatro 
cariótipos diferentes.

Em C. lami são encontrados 26 cariótipos diferentes e alta estrutura-
ção genética tanto a partir de dados cromossômicos quanto molecula-
res. Apesar da grande variação observada, a sua distribuição é bastante 
pequena e restrita, sendo encontrado apenas em uma região estreita 
de 78 x 12 km denominada Coxilha das Lombas, o que torna mais crí-
ticas as ameaças sobre ela. Além disso, existe uma zona de hibridação 
entre C. lami e C. minutus, ocasionada principalmente pelas alterações 
do ambiente, que compromete a coesão específi ca e os processos evo-
lutivos subjacentes.

Tuco-tuco, Ctenomys ssp

O tangará-dançarino mostra 

estruturação populacional 

e isolamento por distância 

em áreas contínuas da Mata 

Atlântica
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Em C. fl amarioni, espécie citada como vulnerável no Livro Vermelho 
da Fauna Ameaçada de Extinção do RS, as análises de locos microssa-
télites indicam a ocorrência de gargalos populacionais nos ambientes 
mais antropizados. Além dos problemas decorrentes da presença hu-
mana, C. fl amarioni e C. minutus encontram-se ameaçados ainda pela 
instabilidade em escala geológica imposta pelos processos transgressi-
vo-regressivos sobre a dinâmica das espécies litorâneas, e a expectativa 
do aumento do nível do mar como resultado do aquecimento global.

Exemplo 10.3 | Diversidade e estrutura genética de populações de 
lontras no sul do Brasil (Weber et al. 2008).

A lontra neotropical Lontra longicaudis (Carnívora, Mustelidae) se dis-
tribui desde o México até a Argentina em uma grande variedade de 
habitats, sempre associada a corpos d’água e a vegetação do tipo fl o-
restas e matas ciliares. Acredita-se que as ações antrópicas, direta ou 
indiretamente, afetaram seu tamanho populacional, mas ainda não se 
têm estudos conclusivos sobre seu estado de conservação. 

Amostras fecais de lontras obtidas da Reserva Biológica do Taim 
e do Arroio Vargas (área externa à Reserva), localizadas no extremo 
sul do Brasil, foram estudadas através de marcadores microssatélites 
heterólogos, descritos originalmente para Lutra lutra.

Uma maior diversidade genética foi encontrada no Arroio Vargas, 
que apresenta maior número de alelos e maior heterozigosidade que 
a Reserva Biológica do Taim. Entretanto observou-se uma defi ciência 
de heterozigotos em ambas as localidades. O alto número de alelos e 
o baixo grau de parentesco encontrado entre os indivíduos analisados 
sugerem que a defi ciência de heterozigotos não é conseqüência de en-
docruzamento na população. Esta defi ciência de heterozigotos pode 
ser explicada, em parte, pela perda aleatória de um dos alelos (allelic 

drop-out) nos indivíduos heterozigotos, como é freqüentemente obser-
vado em estudos que envolvem a análise do DNA fecal.

É possível que a área do Arroio Vargas, que une várias lagoas do 
norte e do sul, possa atuar como corredor de indivíduos provenientes 
de diferentes populações, como sugerido também pelo grau de paren-
tesco extremamente baixo encontrado nessa área.

Esses dados mostram que o fato de termos uma reserva não ne-
cessariamente implica em uma adequada conservação da diversidade 
existente, sendo portanto necessário levar em consideração uma série 
de outros fatores como a composição das áreas que circundam a reser-
va, o grau de exposição às atividades humanas, a sua conectividade 
com outras áreas e que tipo de área representa (área de reprodução ou 
passagens naturais entre populações).

Os testes de homogeneidade genética, identidade genética e de di-
visão populacional revelaram diferenças genéticas signifi cativas entre 
Taim e Vargas, mostrando que há divisão populacional no extremo sul 
do Brasil. Para uma avaliação mais adequada desta espécie, entretanto, 
estudos mais abrangentes precisam ser realizados, incluindo outras 
localidades e um número maior de amostras.

Lontra, Lontra longicaudis

Lontras podem estar 

estruturadas no extremo sul do 
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Exemplo 10.4 | Diversidade e estrutura genética de populações em 

peixes de água doce (Hrbek et al. 2005; Hatanaka et al. 2006; Sanches 

2007; Molina et al. 2008).

A compreensão de como as espécies de peixes estão geneticamente or-
ganizadas ao longo de uma bacia hidrográfi ca é de extrema importân-
cia para a conservação dos recursos pesqueiros. As espécies de grande 
porte, geralmente exploradas pela pesca de subsistência e comercial, 
promovem extensas migrações no interior da bacia onde ocorrem, 
motivadas pela busca de locais de alimentação e, principalmente, por 
movimentos de reprodução.

Assim, a idéia de que essas espécies organizam-se em populações 
grandes e panmíticas era, até recentemente, inquestionável dado sua 
grande capacidade de dispersão. Entretanto, trabalhos recentes em es-
pécies como o matrinchã (Brycon orthotaenia), o curimbatá (Prochilodus 

argenteus) e o pintado (Pseudoplatistoma corruscans) da bacia do rio São 
Francisco mostram a ocorrência de estruturação de populações que 
são co-existentes e co-migrantes ao longo da calha principal do rio.

Embora diferentes populações de uma mesma espécie possam ocu-
par e explorar conjuntamente os recursos de um dado rio, acredita-se 
que elas devam segregar durante o período de reprodução para mante-
rem sua integridade genética.

Recentemente, essa idéia foi reforçada quando um cardume de 
reprodução de piraputanga (Brycon hilarii), coletado no rio Miranda, 
próximo ao município de Bonito, MS, foi estudado com marcadores 
microssatélites e comparado com amostras de indivíduos coletados 
em época e locais diferentes, porém na mesma bacia hidrográfi ca. As 
análises mostraram uma signifi cante diferenciação genética entre o 
cardume e as demais amostras, sugerindo que os indivíduos do cardu-
me constituem uma unidade populacional.

Acredita-se que a volta ao local do nascimento para reprodução (ho-

ming) ou o fenômeno de ondas reprodutivas (spawning waves) sejam res-
ponsáveis pela manutenção da coesão genética do cardume e, assim, 
pela estruturação populacional desses peixes.

Em pirarucu (Arapaima gigas), um dos maiores peixes de água doce 
da América do Sul, a análise de marcadores mitocondriais e microssa-
télites revelou uma maior variabilidade genética nas áreas distantes 
dos grandes centros urbanos da Amazônia, o que pode estar relaciona-
do com a redução populacional ocasionada pela sobre-pesca nas áreas 
densamente povoadas.

Além disso, os dados obtidos através dos marcadores microssa-
télites indicam a associação entre distância genética e distância ge-
ográfi ca, sendo o isolamento por distância um signifi cante fator de 
estruturação em uma grande escala geográfi ca.

Estruturação genética também é observada em populações de piapa-
ra (Leporinus elongatus, Anostomidae) provenientes dos rios Mogi-Guaçú 
e Paranapanema. Analisando-se o cariótipo dos indivíduos presentes 
nesses rios verifi ca-se a existência de um heteromorfi smo cromossô-
mico, independente do sexo, relacionado à ausência (C

1
) e presença 

(C
2
) de um segmento heterocromático na porção intersticial do braço 

longo do par nucleolar da espécie (5º par), constituindo três citótipos 
(C

1
C

1
, C

1
C

2
 e C

2
C

2
) que ocorrem em diferentes freqüências, tanto no rio 

Mogi-Guaçú como no rio Paranapanema.

Curimbatá, Prochilodus argenteus
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As freqüências dos três citótipos entre estas populações divergem 
signifi cativamente, indicando que as populações de L. elongatus estão 
estruturadas entre esses rios. Neste caso, entretanto, a divergência ob-
servada entre as populações parece ser conseqüência da construção 
de inúmeras barragens ao longo desses rios nos últimos 50 anos. As 
barragens funcionam como obstáculos à migração, o que proporciona 
a diminuição ou interrupção do fl uxo gênico e redução no tamanho 
de suas populações, tornando-as assim mais susceptíveis aos efeitos da 
deriva genética.

Identifi cação da biodiversidade críptica

Espécies crípticas são aquelas que, apesar de serem morfologicamente 

idênticas ou muito parecidas, constituem unidades evolutivas inde-

pendentes, com isolamento reprodutivo total ou parcial. A ocorrência 

de espécies crípticas na natureza é uma constante e a resolução dessas 

questões é um passo fundamental para a adequada proteção desses 

organismos (ver capítulo 6).

Exemplo 10.5 | Identifi cação de espécies crípticas em organismos 

marinhos (Sole-Cava et al. 1983; Gusmão et al. 2000; Ignácio et al. 2000; 

Fukami et al. 2004; Cunha et al. 2005; Gusmão et al. 2006).

A existência de espécies crípticas é um problema particularmente co-
mum em organismos marinhos, pois esses organismos, ao contrário 
do observado para a maioria dos organismos terrestres, raramente em-
pregam pistas visuais para o reconhecimento e escolha de parceiros 
para reprodução.

Na maior parte dos organismos marinhos a reprodução é feita pela 
liberação de gametas na água, e uma boa parte dos mecanismos de 
isolamento reprodutivo pré-zigóticos é desempenhada pelo reconheci-
mento químico entre gametas.

Como a taxonomia se baseia, principalmente, em caracteres morfo-
lógicos, acontece freqüentemente que organismos marinhos morfolo-
gicamente indistinguíveis pertencem, de fato, a espécies diferentes. O 
não reconhecimento dessas espécies tem várias conseqüências, desde 
a subestimativa da biodiversidade real de cada local até a ameaça de 
extinção de espécies raras que podem não ser protegidas por serem 
morfologicamente iguais a outras espécies mais comuns.

Para o manejo da pesca isso é muito importante, pois os órgãos de 
controle precisam saber que espécies estão sendo pescadas para que 
possam detectar diminuições nas capturas que indicam o esgotamen-
to dos estoques.  Por exemplo, os camarões sete-barbas (Xiphopenaeus 

kroyeri) representam o maior recurso pesqueiro de crustáceos na região 
sudeste, e estudos genéticos recentes revelaram que, na verdade, exis-
tem dois tipos de camarão sete-barbas nessa região.  Uma das espécies 
ocorre ao longo de toda a costa Atlântica das Américas do Sul e Cen-
tral, enquanto que a outra se encontra restrita ao Brasil.

O mesmo foi observado com outra espécie, o camarão-rosa (Far-

fantepenaeus subtilis), que abriga duas espécies diferentes detectadas 

A existência de espécies 

crípticas é comum em 

organismos marinhos
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molecularmente. Uma ocorre desde o Caribe até o nordeste brasi-

leiro, e a outra ocorre do norte da América do Sul até o sudeste do 

Brasil, sendo as duas encontradas em simpatria entre o Maranhão e o 

Ceará. Mesmo nessa região de simpatria as duas formas são genetica-

mente muito diferentes, tanto com marcadores nucleares (alozimas) 

como com marcadores mitocondriais (seqüências do gene citocromo 

oxidase I).

Outro exemplo é a ostra-do-mangue (Crassostrea rhizophorae) que, 

considerada antigamente como sendo apenas uma espécie, agregava 

duas espécies (C. rhizophorae e C. brasiliana) com características biológi-

cas, particularmente de crescimento sob cultivo, bastante diferentes. 

A existência dessas duas espécies explica, em parte, as grandes difi -

culdades que os aquicultores tinham em manter cultivos viáveis de 

ostras nativas, pois eles acabavam cultivando misturas de espécies, o 

que diminuía a efi ciência reprodutiva do cultivo.

Curiosamente, os marcadores moleculares serviram também para 

mostrar que a ostra brasileira Crassostrea brasiliana e a ostra africana 

Crassostrea gasar provavelmente são a mesma espécie.

Outro resultado surpreendente e com conseqüências diretas para 

a priorização de áreas para a conservação foi a descoberta, baseada 

em seqüenciamento de regiões mitocondriais e nucleares, de que não 

apenas espécies, mas também famílias inteiras de corais que pareciam 

ser compartilhadas entre os oceanos Atlântico e Pacifi co eram, na ver-

dade, conjuntos de famílias diferentes. Isso demonstrou que os corais 

do Atlântico eram evolutivamente únicos, o que aumentou sua impor-

tância para conservação. O erro taxonômico feito pelos zoólogos pa-

rece ter sido conseqüência de uma alta convergência morfológica, de 

modo que espécies de corais originalmente consideradas co-genéricas 

revelaram-se como pertencentes a famílias diferentes.

A existência de espécies crípticas não é observada apenas em in-

vertebrados marinhos. Há mais de duas décadas, estudos genéticos 

mostraram, por exemplo, que os cações-anjo que eram identifi cados 

como Squatina argentina nos desembarques de pesca no sul do Brasil 

pertenciam, na verdade, a três espécies biológicas diferentes.

Uma outra descoberta de interesse direto para conservação foi 

feita mais recentemente com golfi nhos da espécie Sotalia fl uviatilis.  

Pensava-se que essa espécie tinha dois ecotipos: um marinho, que 

ocorria desde Santa Catarina até o Caribe, e um dulcícola, que ocor-

ria na Bacia Amazônica.  Existia uma suspeita, no entanto, de que 

esses dois ecotipos poderiam ser, na verdade, espécies diferentes, por 

apresentarem algumas diferenças sutis, mas consistentes, na geome-

tria de seus crânios.

Uma análise de seqüências de duas regiões do DNA mitocondrial re-

velou que, de fato, os dois morfotipos representavam espécies diferen-

tes, com uma separação bastante antiga (datada entre 2,5 e 5 milhões 

de anos atrás, ou seja, no Plioceno). A conclusão de que o tucuxi (Sotalia 

fl uviatilis) e o boto-cinza (Sotalia guianensis) seriam, de fato, espécies di-

ferentes, foi corroborada em 2007 por outro estudo com marcadores 

nucleares. Essa descoberta apresenta conseqüências imediatas para a 

conservação, já que cada espécie precisa ser considerada separadamen-

te para os censos populacionais e ações de manejo.

Tucuxi, Sotalia fl uviatis
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Exemplo 10.6 | Identifi cação de espécies crípticas em peixes de água 

doce (Almeida-Toledo et al. 2002; Pazza et al. 2008).

Em peixes de água doce, a ocorrência de várias espécies crípticas tem 
sido detectada utilizando-se a análise cariotípica, através da qual é pos-
sível observar variações intraespecífi cas quanto ao número diplóide, 
fórmula cromossômica, padrão de distribuição da heterocromatina e 
localização de sítios ribossômicos. Essas variações permitiram a identi-
fi cação de complexos de espécies como, por exemplo, para a traíra (Ho-

plias malabaricus), que apresenta sete diferentes citótipos, e para uma 
das piranhas mais comuns do rio Amazonas, Serrasalmus rhombeus, for-
ma nominal de um complexo composto por seis a nove espécies.

Outro exemplo de identifi cação de espécies crípticas ocorre com 
as tuviras (Eigenmannia sp.). As espécies desse gênero habitam todos os 
grandes sistemas hidrográfi cos da região neotropical, sendo descritas 
apenas nove espécies para toda essa área. Entretanto, verifi cou-se que 
somente nos rios da Bacia do Alto Paraná ocorrem três espécies que 
são identifi cadas por apresentarem três diferentes citótipos: 2n = 38 
cromossomos com a presença de cromossomos sexuais simples XX:XY 
ou sem cromossomos sexuais diferenciados; 2n = 31/32 cromossomos 
com sistema de cromossomos sexuais múltiplos X1X1X2X2:X1X2Y; e 
2n = 36 com um polimorfi smo autossômico mas sem cromossomos 
sexuais diferenciados. Na bacia do Rio São Francisco ocorrem mais três 
espécies/citótipos com 2n = 34, 2n = 36, 2n = 38 ZW, reforçando a im-
portância taxonômica desses resultados citogenéticos. 

Análises cromossômicas realizadas em populações oriundas de ba-
cias dos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo 
e da região de Missiones, na Argentina, também identifi caram pa-
drões citogenéticos consideravelmente diferenciados nos peixes jejús 
(Erythrinus erythrinus), espécie considerada monotípica e vastamente 
distribuída pela América Central e do Sul, embora revelando a exis-
tência de um complexo de espécies composto por pelo menos quatro 
diferentes formas.

A efetividade de barreiras pós-zigóticas estabelecidas por cariótipos 
diferenciados nem sempre é alcançada. Em algumas situações, como 
no complexo de espécies representado por Hoplerythrinus unitaeniatus 
(igualmente chamado de jejú), a detecção de citótipos distintos no Rio 
da Prata (bacia do Rio São Francisco), com fórmulas cariotípicas di-
ferenciadas e números diplóides com 2n = 50, 51 e 52 cromossomos, 
sugere a existência de uma zona híbrida atual entre citótipos 2n = 50 e 
52 e processos de introgressão histórica com seus híbridos.

Por outro lado, a ocorrência de indivíduos com citótipos diferentes 
coexistindo em simpatria, sem a ocorrência de híbridos, verifi cada para 
algumas formas, constitui um teste real do isolamento reprodutivo de-
corrente de alterações cariotípicas, indicando a presença de unidades 
evolutivas distintas. Essa situação tem sido observada em lambaris (As-

tyanax scabripinnis), grupo de espécies crípticas com números diplóides 
(2n = 46, 48 e 50 cromossomos) e fórmulas cariotípicas particulares, 
em alguns casos coexistindo em uma mesma drenagem. 

Em contraste, os dados citogenéticos também têm sido utilizados 
na proposição de sinonímias. Antecedendo uma revisão taxonômica 
recente, estudos morfológicos e citogenéticos realizados nas formas 
alopátricas de canivete (Parodon nasus na bacia do Paraguai e Parodon 

Traíra, Hoplias malabaricus

Piranha, Serrasalmus rhombeus
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tortuosus na bacia do Alto Paraná) as identifi caram como sinônimas, 
baseando-se no compartilhamento de fórmulas cariotípicas similares, 
com 2n = 54 (48m, sm+6st) e equivalência quanto à localização de sítios 
ribossomais.

Filogeografi a

O termo fi logeografi a foi inicialmente proposto para descrever a área 
de estudo que se ocupa dos princípios e processos que direcionam a 
distribuição das linhagens genealógicas, especialmente aquelas em ní-
vel intraespecífi co. No estudo das espécies neotropicais a fi logeografi a 
tem se mostrado uma ferramenta bastante útil e capaz de revelar o pa-
pel que eventos históricos complexos possuem sobre a distribuição da 
diversidade e estrutura genética das espécies. Para exemplifi car como 
esse campo da genética da conservação vem sendo utilizados no estu-
do de espécies brasileiras, apresentamos a seguir informações obtidas 
com a análise de peixes-bois, morcegos e felídeos.

Exemplo 10.7 | Estudos fi logeográfi cos dos Peixes-bois marinho e 
amazônico (Vianna et al. 2002a,b).

Os peixes-bois (gênero Trichechus) são mamíferos aquáticos da ordem 
Sirenia encontrados em águas tropicais e subtropicais na costa do 
Atlântico na África (peixe-boi africano ou T. senegalensis) e nas Améri-
cas desde a Flórida nos EUA até Alagoas no Brasil (peixe-boi marinho 
ou T. manatus), e em toda bacia amazônica (peixe-boi amazônico ou T. 

inunguis).
O tamanho atual da população do peixe-boi marinho no Brasil é 

estimado em aproximadamente 500 indivíduos. O pequeno tamanho 
populacional, associado a outros fenômenos como a baixa taxa repro-
dutiva, alta mortalidade dos fi lhotes e a poluição dos estuários, difi cul-
ta a sobrevivência desta espécie na costa do Brasil, fazendo com que 
ela seja classifi cada pelo IBAMA como uma espécie criticamente em 
perigo de extinção.

Historicamente o peixe-boi marinho tem sido dividido em duas su-
bespécies diferentes, T. manatus latirostris (na Flórida, EUA) e T. manatus 

manatus (nas demais localidades). Entretanto, estudos fi logeográfi cos 
recentes utilizando o DNA mitocondrial identifi caram a presença 
de três haplogrupos altamente diferenciados: (i) Brasil e Guianas; (ii) 
Flórida e Grandes Antilhas (Porto Rico e República Dominicana); (iii) 
populações a oeste de Trinidad (Pequenas Antilhas e América Central) 
(Fig. 10.2). Além disso, os dados também indicam uma menor diversi-
dade genética nas populações localizadas nos extremos da sua distri-
buição (Flórida e Brasil), provavelmente resultado da colonização mais 
recente destas áreas por indivíduos procedentes de latitudes menores 
e sucessivos efeitos de fundador.

Para o peixe-boi amazônico (T. inunguis) as análises fi logenéticas in-
dicam que esta linhagem se separou das espécies marinhas há pelo me-
nos 500 mil anos. Provavelmente esta espécie é o último remanescente 
de uma linhagem outrora mais diversa, conforme sugerem os fósseis 
de peixes-bois primitivos encontrados na Amazônia. Ao contrário do 
observado para a espécie marinha no Brasil, o peixe-boi amazônico 
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 Fig. 10.2  A) Mapa com as populações estudadas de peixe-boi marinho e os seus respectivos haplogrupos encontrados para 

a região controle do DNA mitocondrial. O diâmetro dos círculos é proporcional ao tamanho amostral (n) e os setores são 

diferentes haplótipos (H) que se agrupam em três haplogrupos. B) Rede haplótipos construída pelo método de media-joining, com 

número de mutações múltiplas indicadas nos ramos principais. Círculos e setores estão preenchidos com diferentes padrões para 

cada haplogrupo da espécie T. manatus: listrados pertencem ao haplogrupo I, quadriculados ao haplogrupo II e pontilhados ao 

haplogrupo III. Os círculos negros representam haplótipos encontrados no peixe-boi amazônico (Trichechus inunguis), entre os quais 

apareceu um híbrido com DNAmt da espécie marinha (B). Os setores brancos que aparecem entre os círculos negros em B, e em 

A entre populações das Guianas e do Brasil, representam indivíduos híbridos da espécie marinha (setores brancos) com DNAmt 

relacionados à espécie amazônica.
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apresenta uma alta diversidade genética. De acordo com os estudos de 
fi logeografi a, esta espécie mostra sinais de expansão recente, provavel-

mente iniciada durante o Pleistoceno, não apresentando uma estrutu-

ração genético-populacional signifi cativa.

Esses dados indicam um status de conservação diferente para cada 

espécie de peixe-boi no Brasil, sugerindo estratégias de manejo dife-

renciadas para cada uma delas.

A conservação da espécie marinha, que se encontra em situação 

crítica devido ao seu pequeno tamanho populacional, torna-se ainda 

mais preocupante (e importante) dado a sua identifi cação como uni-

dade diferenciada evolutivamente. Ao mesmo tempo esta espécie está 

sujeita à hibridação com a espécie amazônica (ver adiante), que possui 

um maior tamanho populacional.

Apesar de ainda serem necessários estudos mais detalhados para 

avaliar a ocorrência de adaptações locais aos diferentes ecossistemas 

amazônicos, do ponto de vista genético os indivíduos de peixe-boi ama-

zônico poderiam ser translocados sem maiores problemas caso isso, 

em algum momento, seja preciso.
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Exemplo 10.8 | Estudos fi logeográfi cos em morcegos do gênero Artibeus 

(Redondo et al. 2008).

Embora a maioria das espécies de morcegos esteja classifi cada em ca-
tegorias de baixa prioridade de conservação, seu papel na regeneração 
fl orestal e na dispersão de sementes e pólen sugere que a preservação 
de suas populações deva estar intimamente associada à manutenção e 
regeneração das fl orestas. Apesar disso, pouco se sabe sobre a estrutu-
ração populacional das várias espécies e a relação existente entre essas 
estruturações e o ambiente onde vivem.

O gênero Artibeus é um dos mais comuns entre os morcegos fi los-
tomídeos, cujas espécies são frugívoras generalistas e encontradas na 
região neotropical. Estudos recentes mostram que padrões fi logeográ-
fi cos distintos são encontrados no gênero, variando desde ausência 
total de estruturação geográfi ca em A. lituratus até uma forte estrutu-
ração correlacionada a diferentes biomas brasileiros apresentada pela 
espécie A. obscurus.

Em A. lituratus, a análise do gene mitocondrial citocromo b em 169 
indivíduos provenientes de 50 localidades revelou a existência de uma 
alta diversidade de haplótipos e baixa diversidade nucleotídica. Apesar 
da grande distância entre as áreas amostradas (algumas delas separa-
das por mais de 7500 km) os dados indicam que não existe divergência 
entre elas e ainda revelam o compartilhamento de alguns haplótipos 
entre localidades muito distantes, indicando um alto fl uxo gênico 
comparável ao de algumas aves de grande dispersão.

Por outro lado, em A. obscurus, que possui uma distribuição geo-
gráfi ca semelhante à de A. lituratus, observa-se uma alta diversidade 
tanto haplotípica quanto nucleotídica, sendo esta última a mais alta 
já encontrada para as espécies desse gênero. Já o compartilhamento 
de haplótipos é observado apenas entre regiões próximas, havendo 
divergência entre populações e uma forte estruturação geográfi ca 
(Fig. 10.3).

Ao agrupar as populações em biomas (Amazônia e Mata Atlântica), 
verifi ca-se que aproximadamente 49% da variação observada encontra-
se entre esses biomas. Dividindo-se a Amazônia e Mata Atlântica em 
regiões biogeográfi cas (ou sub-biomas), a variação entre regiões sobe 
para aproximadamente 64%.

Ao utilizar um relógio molecular para o citocromo b de 2% de diver-
gência por milhão de anos, verifi ca-se que esta estruturação ocorreu 
em torno de 1,25 a 1,90 milhões de anos atrás, período durante o qual 
acredita-se que tenha ocorrido o fenômeno de vicariância fl orestal 
durante oscilações climáticas no Pleistoceno ou Plioceno. Como eco-
logicamente A. obscurus é uma espécie exclusivamente fl orestal com 
nítida preferência por ambientes úmidos, a diversifi cação atualmente 
presente nesta espécie pode ser conseqüência desse processo. Os clados 
encontrados na Mata Atlântica correspondem a refúgios glaciais loca-
lizados na Serra do Mar entre São Paulo e Rio de Janeiro e na vertente 
litorânea da Serra nos estados da Paraíba e Pernambuco.

Na Amazônia o padrão fi logeográfi co em A. obscurus parece refl etir 
a origem de todo o bioma a partir de seus centros de origem ou diver-
sifi cação Pliocênicos, e corresponde ao padrão observado também na 
distribuição de espécies de vários grupos taxonômicos como plantas, 
primatas e aves.

Morcego, Artibeus obscurus

Distintos padrões fi logeográfi cos 

são observados nos morcegos 
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 Fig. 10.3  Mapa apresentando os agrupamentos geográfi cos de haplótipos de 
citocromo b do DNAmt para a espécie Artibeus obscurus, cuja estruturação está 
correlacionada com diferentes sub-biomas na Amazônia e Mata Atlântica.

 

Exemplo 10.9 | Filogeografi a comparada de felídeos neotropicais (Eizirik 

et al. 1998, 2001; Johnson et al. 1999; Culver et al. 2000).

A região neotropical abriga 10 espécies de felídeos silvestres (Mamma-

lia, Carnivora, Felidae), todas consideradas ameaçadas (em diferentes 

níveis) por ações antrópicas como alteração e fragmentação de habi-

tats, caça e confl ito direto com humanos. O desenho de estratégias ade-

quadas para a conservação destes organismos requer a compreensão 

de sua história evolutiva e de seus padrões geográfi cos de estruturação 

genética intra-específi ca, a fi m de identifi car unidades demográfi cas 

relevantes para ações de manejo in situ e ex situ. Com o intuito de ca-

racterizar estes padrões e inferir sobre suas causas subjacentes, uma 

série de estudos tem sido realizada nos últimos 10 anos enfocando a 

fi logeografi a comparada destas espécies, empregando principalmente 

seqüências do DNAmt e genotipagem de microssatélites. 

Com base nos estudos publicados até o momento, pode-se consta-

tar a ocorrência de estruturação fi logeográfi ca nas seguintes espécies: 

jaguatirica (Leopardus pardalis), gato-maracajá (L. wiedii), gato-do-mato-

pequeno (L. tigrinus), gato-palheiro (L. colocolo), puma (Puma concolor) e 

onça-pintada (Panthera onca). Alguns aspectos da estruturação geográ-

fi ca intra-específi ca são surpreendentemente semelhantes entre espé-

cies deste grupo, em particular entre as espécies-irmãs L. pardalis e L. 
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wiedii, que compartilham partições fi logeográfi cas em posições coinci-

dentes, sugerindo a ocorrência de processos históricos que levaram a 

episódios paralelos de isolamento populacional em ambas. Por outro 

lado, há diferenças marcantes na profundidade da estrutura fi logeo-

gráfi ca observada entre as espécies com distribuição mais ampla, com 

L. pardalis e L. wiedii apresentando uma coalescência mitocondrial pro-

funda, com substancial estruturação geográfi ca, enquanto P. onca e P. 

concolor exibem uma estrutura mais rasa e homogênea, indicando uma 

origem demográfi ca mais recente e maior conectividade populacional 

em nível continental. Apesar de mais rasa, a estruturação de P. onca 

e P. concolor foi signifi cativa, evidenciando a presença de subdivisões 

demográfi cas históricas.

A observação dessas diferentes profundidades de estruturação in-

tra-específi ca levanta questões quanto à aplicabilidade de uma única 

categoria taxonômica (subespécie) para defi nir grupos demográfi cos 

diferenciados. Isso pode ter uma implicação importante para o deli-

neamento de estratégias para a conservação destes felídeos, inclusive 

quanto à inclusão dos mesmos em listas de espécies ameaçadas, que 

usualmente utilizam categorizações infra-específi cas padronizadas 

(subespécies).

Apesar das diferenças apresentadas entre esses dois pares de es-

pécies, observa-se um aspecto comum em todas elas, que consiste na 

diferenciação genética entre populações dos dois lados do rio Amazo-

nas.  Isso indica que esse rio tem desempenhado um papel importante 

como barreira histórica induzindo a diferenciação fi logeográfi ca neste 

grupo, e que o manejo de populações das duas margens deve ser con-

duzido de forma independente (ou no mínimo respeitando a manu-

tenção dos níveis de conectividade histórica inferidos com marcadores 

moleculares).

No caso da onça-pintada, uma observação interessante foi a maior 

diferenciação entre as duas populações (ao norte e ao sul do rio Ama-

zonas) com seqüências do DNA mitocondrial do que o estimado com 

marcadores nucleares (microssatélites). Apesar de signifi cativa, a dife-

renciação estimada com microssatélites foi baixa, indicando a ocor-

rência de fl uxo gênico histórico entre as duas margens. Tendo em vista 

a acentuada diferenciação evidenciada com o DNAmt, e a herança ma-

trilinear deste genoma, pôde-se inferir que o fl uxo gênico entre as duas 

margens é predominantemente mediado por machos, que usualmente 

apresentam dispersão de maior distância do que as fêmeas.

Assim sendo, a probabilidade de um macho estabelecer um territó-

rio reprodutivo na margem oposta ao seu local de origem seria maior. 

Essa hipótese, levantada com base em marcadores moleculares, pode 

ser testada diretamente com estudos ecológicos e comportamentais 

de campo, ilustrando a sinergia que caracteriza a combinação de di-

ferentes abordagens metodológicas para investigações de problemas 

evolutivos com relevância para a conservação.

Efeitos da fragmentação e papel dos corredores

Como vimos no capítulo 4, a fragmentação de habitats é, junto com a 

sua destruição, uma das maiores ameaças para a conservação da biodi-

versidade. A fragmentação pode fazer com que os indivíduos de uma 
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espécie se tornem restritos a pequenas áreas, tornando-os parcial ou 

totalmente isolados das outras populações devido à presença de uma 

matriz diferente do habitat original.

Do ponto de vista genético a fragmentação poderá alterar o fl uxo 

gênico entre as populações, tornando-as mais susceptíveis aos proces-

sos de deriva genética e endogamia. Avaliar os efeitos que a fragmen-

tação de habitat possui sobre a diversidade e estrutura genética das 

espécies animais e vegetais é fundamental para que medidas efetivas 

de conservação sejam tomadas.

Exemplo 10.10 | Diversidade e estrutura genética de populações naturais 

de espécies arbóreas em fragmentos e corredores fl orestais de Mata 

Atlântica de Minas Gerais (Oliveira et al. 2002; Brandão 2008; Carvalho 

& Vieira 2008).

Os remanescentes fl orestais possuem grande valor ecológico e a co-
nectividade dos fragmentos por meio de corredores de vegetação pa-
rece ser uma alternativa importante na conservação destes ambientes, 
facilitando o fl uxo gênico entre as populações e a manutenção das 
espécies.

No sul de Minas Gerais, as características de algumas espécies ve-
getais presentes em fragmentos fl orestais e em corredores vêm sen-
do estudadas para se avaliar as conseqüências ecológicas e genéticas 
da fragmentação de habitat. Entre as espécies arbóreas estão o breu 
(Protium spruceanum)  e a piúna (Myrcia splendens), bastante comuns no 
grupo de fragmentos de vegetação primária e corredores de vegetação 
secundária estudados na cidade de Lavras, MG. Essas espécies apre-
sentam alta densidade, fl oração massiva e síndromes de entomofi lia, 
ornitocoria e zoocoria.

A diversidade genética dessas espécies foi estimada através de 10 
locos de marcadores aloenzimáticos em P. spruceanum e 70 locos de 
marcadores do tipo ISSR (Inter Simple Sequence Repeats), em M. splendens, 
em cinco fragmentos fl orestais e quatro eixos de corredores conectan-
do esses fragmentos (Fig 10.4 e Tabela 10.1). Os dados obtidos apontam 
uma alta diversidade genética nos fragmentos e corredores analisados, 
possivelmente associada à alta densidade das espécies nestes locais. 
Nos fragmentos não foi encontrado evidência de endogamia e a di-
vergência entre eles foi baixa, o que provavelmente está associado a 
dispersão ornitocórica da espécie. Nos corredores, foi detectada alta 
diversidade genética, elevada identidade genética com os indivíduos 
de P. spruceanum dos fragmentos e ausência de endogamia.

As populações de P. spruceanum de todos os fragmentos apresentam 
um excesso de heterozigosidade (quando comparado ao valor esperado 
caso as populações estivessem em equilíbrio entre mutação e deriva 
genética), indicando a ocorrência de gargalos populacionais recentes 
(ver capítulo 4). Calculando o tamanho populacional mínimo para que 
essa espécie fosse viável a curto e longo prazo, com exceção de um 
fragmento, a espécie apresenta possibilidade de manutenção de sua 
integridade genética em curto prazo em todos os fragmentos. A longo 
prazo, entretanto, apenas outro fragmento, que apresenta maior he-
terozigosidade, não apresenta um défi cit de indivíduos e é capaz de 
manter sua viabilidade.

Almecegueiro, Protium spruceanum

Guanandi, Calophyllum brasiliensis
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 Fig. 10.4  Esquema dos 
fragmentos de vegetação primária 
e corredores de vegetação 
secundária no sul de Minas Gerais. 
F1 a F5 (fragmentos) e Eixos F1-F2 
a F4-F5 (corredores de vegetação). 
Distâncias entre fragmentos variam 
de 0,61 a 1,83 km. Os círculos 
representam a contribuição 
do fl uxo gênico histórico (Nm) 
de cada fragmento com os 
corredores, utilizando marcadores 
aloenzimáticos para a espécie P. 
spruceanum.

Eixo F3-F4

Eixo F4-F5

Eixo F1-F2

920 m

Eixo F2-F3

F2

F1

F5

F4

F3

Tabela 10.1 | Índices de diversidade genética encontrados em Protium spruceanum e Myrcia splendens, através 
da análise de marcadores aloenzimáticos e ISSR, nos fragmentos e corredores amostrados no sul de Minas 
Gerais.

ÍNDICE ESPÉCIE
Fragmentos Corredores (eixos)

F1 F2 F3 F4 F5 F1-F2 F2-F3 F3-F4 F4-F5

Área (ha) — 1,0 7,2 11,8 7,4 7,8 — — — —

Extensão (m) — — — — — — 380 450 510 590

DA (ind. ha-1) P. spruceanum 850,0 50,0 8,3 175,0 175,0 * * * *

N
P. spruceanum 30 30 30 30 30 20 20 20 20

M. splendens 33 31 30 38 36 22 21 36 25

A
P. spruceanum 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

M. splendens 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8

P
L

P. spruceanum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M. splendens 87,1 94,3 91,4 91,4 84,3 75,7 81,4 91,4 84,3

H
E

(SD)

P. spruceanum 

M. splendens

0,480
(0,016)
0,35

(0,16)

0,469
(0,015)
0,39

(0,13)

0,381
(0,065)
0,39

(0,15)

0,437
(0,027)
0,38

(0,15)

0,507
(0,002)
0,34

(0,17)

0,454
(0,050)
0,30

(0,19)

0,383
(0,071)
0,33

(0,18)

0,336
(0,094)
0,36

(0,14)

0,470
(0,041)
0,34

(0,18)

f P. spruceanum – 0,170 – 0,182 – 0,250* – 0,093 – 0,248* 0,078 – 0,023 – 0,123 – 0,029

ha = hectare; m = metros; DA = densidade da espécie; N = tamanho amostral; A = número médio de alelos por loco; 

P
L
 = porcentagem de locos polimórfi cos; H

E
 = diversidade genética de Nei; SD = desvios padrões; f = índice médio de 

fi xação. * No corredor de vegetação a densidade absoluta da espécie é 135,0 ind,ha-1 .

Para M. splendens, os resultados indicam altos níveis de diversidade 
genética dentro das populações, tanto nos fragmentos como nos corre-
dores. O fl uxo gênico estimado para o conjunto dos fragmentos foi alto 
(Nm = 8,7) sendo que, no geral, essas áreas apresentaram maior fl uxo 
com os corredores vizinhos. Não houve correlação signifi cativa entre 
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distância genética e geográfi ca entre fragmentos, confi rmando a baixa 
diferenciação genética entre eles.

Num outro estudo seis outras espécies arbóreas foram analisadas 
com esses mesmos marcadores moleculares em diferentes fragmentos. 
As estimativas de diversidade e estrutura genética para as espécies mos-
traram-se semelhantes entre os fragmentos analisados (Tabela 10.2). A 
heterozigosidade média esperada foi bem superior ao valor estimado 
para as espécies arbóreas (0,177), podendo ser explicada pela ausência 
de alelos raros e freqüências alélicas em eqüidade. Calophyllum brasi-

liense e Copaifera langsdorffi i evidenciaram maior proporção de homo-
zigotos sugerindo a ocorrência de endogamia, enquanto nas demais 
espécies parece haver ausência de endogamia nos locais estudados. 

A divergência genética média entre os fragmentos foi baixa e está de 
acordo com o observado em outras espécies arbóreas tropicais, ou seja, 
a maior proporção da variabilidade genética encontra-se dentro das po-
pulações. Geralmente, as espécies tipicamente alógamas apresentam 
variabilidade genética alta dentro de populações e a divergência entre Copaiba, Copaifera langsdorffi i

Tabela 10.2 | Índices de diversidade genética dentro e entre fragmentos para diferentes espécies arbóreas 
tropicais. Locais: It (Itumirim), La (Lavras), Ba (Baependi), CA (Carrancas), MP (Morro do Pilar), Bo (Bocaiúva), FS 
(Francisco Sá), Ja (Japonvar), MC (Montes Claros), Je (Jequitaí) e BS (Bom Sucesso). Frg: número de fragmentos, 
Ni: número de indivíduos, A: número médio de alelos por loco, H

o
: heterozigosidade média observada, H

e
: 

heterozigosidade média esperada, f: índice de fi xação médio dentro de populações, θ
p
: divergência genética 

entre populações N
m

: fl uxo gênico.

Espécie Locais Marcador Frg (Ni) Locos A H
o

H
e

f θ
p

N
m

Annonaceae

Xylopia emarginata Mart [1] It Aloenzima 5 (89) 11 2,0 0,576 0,403 -0,439 0,083 13,8

Xylopia brasiliensis Sprengel [2] La Aloenzima 1 (20) 16 2,1 0,457 0,313 -0,419 - -

Arecaceae

Geonoma brevispatha Barb. Rodr. [3] La Aloenzima 2 (60) 10 2,0 0,542 0,401 -0,351 0,220 0,2

Geonoma schottiana Mart. [4] La Aloenzima 2 (60) 10 2,0 0,570 0,428 -0,342 0,010 6,4

Asteraceae

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish [5] Ba, CA, La, MP Aloenzima 5 (150) 21 2,1 0,531 0,500 -0,091 0,035 6,8

Burseraceae

Protium spruceanum (Benth.) Engler [6] La Aloenzima 5 (150) 10 2,0 0,510 0,445 -0,098 0,037 4,2

Caryocaraceae

Caryocar brasiliense Camb. [7] Bo, FS, Ja, MC Aloenzima 4 (240) 10 2,8 0,721 0,498 -0,444 0,020 12,3

Caryocar brasiliense Camb. [8] Bo, FS, Ja, MC ISSR 4 (120) 80 8,8 0,517 0,351 - 0,130 4,0

Clusiaceae

Calophyllum brasiliense Camb [9] It, BS Aloenzima 2 (120) 14 2,0 0,409 0,484 0,155 0,086 0,3

Fabaceae

Copaifera langsdor!  i Desf. [10] La Aloenzima 3 (60) 12 2,4 0,408 0,605 0,033 0,130 0,4

Dimorphandra mollis Benth. [11] Je Aloenzima 3 (180) 10 2,0 0,472 0,464 -0,018 0,025 4,0

Machaerium villosum Vog. [12] BS, La Aloenzima 3 (95) 10 2,4 0,592 0,487 -0,213 0,061 1,7

Meliaceae

Cedrela fi ssilis Vell. [13] La Aloenzima 3 (66) 07 2,4 0,425 0,399 -0,172 0,030 3,6

Moraceae

Ficus arpazusa Casaretto [14] La Aloenzima 1 (243) 10 2,0 0,409 -0,125 0,068 -

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC. (Myrtaceae) [15] La ISSR 5 (168) 70 1,9 - 0,370 - 0,021 8,7

Podocarpaceae

Podocarpus sellowii Klotzsch [16] It Aloenzima 8 (232) 10 2,0 0,629 0,490 -0,292 0,021 8,8
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elas é reduzida com o aumento do fl uxo gênico (pólen e/ou sementes). 
Em concordância, a maioria das espécies apresentou considerável fl u-
xo gênico aparente (Nm > 1). Entretanto, observou-se baixo fl uxo gênico 
para as espécies Geonoma brevispatha, C. brasiliense e C. langsdorffi i, o que 
pode acarretar, no futuro, aumento nos níveis de diferenciação genéti-
ca entre as populações.

As estimativas de cruzamentos observadas para as espécies Ereman-

thus erythropappus, Cedrela fi ssilis, C. brasiliense e C. langsdorffi i indicaram 
que estas espécies apresentam sistema misto de reprodução e se repro-
duzem predominantemente por cruzamentos, enquanto Ficus arpazu-

sa é alógama, reproduzindo-se apenas por cruzamentos aleatórios. As 
taxas de cruzamentos entre indivíduos aparentados foram baixas para 
todas as espécies estudadas e inferiores aos encontrados para outras 
espécies arbóreas. 

Os fragmentos desses estudos são remanescentes de áreas fl orestais 
do sul de Minas Gerais que vem sendo destruidos desde o período co-
lonial. As espécies arbóreas analisadas, em geral, apresentaram altos 
níveis de diversidade genética dentro das populações, superiores aos 
relatados para a média das espécies arbóreas tropicais e, sendo assim, 
os fragmentos estudados mostram-se potencialmente úteis para a con-
servação genética in situ dessas espécies. A diversidade genética ainda 
encontrada nos fragmentos provavelmente refl ete o polimorfi smo exis-
tente na população ancestral, estando agora ameaçada caso medidas 
de manutenção e conservaçao dos corredores não sejam adotadas.

Exemplo 10.11 | O Sauim-de-coleira nos fragmentos fl orestais urbanos 

de Manaus (I. P. Farias, dados não publicados).

No interior dos fragmentos fl orestais da área urbana de Manaus, 
encontra-se o primata sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), considerado 
o mais ameaçado de todos os calitriquídeos da Amazônia, estando lis-
tado no apêndice I da Convenção Sobre o Comércio Internacional de 
Espécies Ameaçadas (CITES) e sendo classifi cado na Lista Vermelha da 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN-Red List) 
como uma espécie criticamente em perigo de extinção. O sauim-de-
coleira também se encontra na Lista Ofi cial da Fauna Brasileira Amea-
çada de Extinção.

Recentemente, nove locos de microssatélites previamente desen-
volvidos para esta espécie foram utilizados para estudar a estrutura 
genética de populações remanescentes de sauins de três fragmentos 
fl orestais de Manaus: fragmento da UFAM (existente há ± 15 anos), frag-
mento do SESI (existente há ± 12 anos) e fragmento da Cidade Nova 
(existente há ± 5-6 anos). Historicamente todos esses fragmentos foram 
conectados e acredita-se que a população do SESI foi exterminada du-
rante a fragmentação, sendo posteriormente repovoada por alguns 
indivíduos provenientes do fragmento da UFAM. Indivíduos provenien-
tes da população da área da Reserva Florestal Adolfo Ducke também fo-
ram amostrados, funcionando como um grupo controle sobre o efeito 
da fragmentação urbana. 

A heterozigosidade média observada sobre todos os locos para cada 
popu lação variou de 0,59 a 0,68. Os índices de variação inter e intra-
populacional mostraram que 5,86% da variância total ocorre entre as 
populações e 94,14% ocorre dentro delas. Entretanto, os valores de F

ST
 Pindaíba, Xylopia brasiliensis

Palmeira, Geonoma schottiana

Jacarandá-amarelo, Machaerium 

villosum
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foram signifi cantes para quase todas as comparações de populações, 

contrastando com os altos valores de Nm (número de migrantes por 
geração) observado entre as populações. Isso parece sugerir que os ní-
veis de fl uxo gênico foram altos antes dos eventos de fragmentação e 
as populações fragmentadas ainda compartilham muitos alelos. Esses 
dados contraditórios podem indicar um efeito de gargalo genético, 
uma vez que este causa mudanças nas taxas de variabilidade genética 
neutra aumentando a diferenciação entre as populações.

As análises que testam para uma redução recente no tamanho po-
pulacional evidenciam que as populações de sauins da região urbana 
de Manaus sofreram com os efeitos da fragmentação de seu habitat, 
mostrando a ocorrência de gargalo genético em algumas dessas popu-
lações. Além disso, a signifi cante redução recente no tamanho popu-
lacional em alguns fragmentos foi relacionada com o tempo em que 
estas populações sofreram fragmentação de habitat.

Os remanescentes fl orestais da UFAM e do SESI, que sofreram frag-
mentação há mais tempo, evidenciaram um gargalo genético signifi -
cante, enquanto Cidade Nova, fragmentado mais recentemente, não.

A Reserva Adolfo Ducke, por estar conectada com uma fl oresta 
contínua, não foi signifi cativamente afetada pela fragmentação, re-
forçando a hipótese de que a fragmentação urbana de Manaus está 
acarretando a redução na variação genética das populações de sauins, 
podendo signifi car um aumento do risco de extinção desses animais.

Tamanho populacional efetivo

Do ponto de vista genético o tamanho populacional efetivo (N
e
, ver 

capítulo 4) é mais importante do que o tamanho populacional obti-

do através de censos (N), sendo infl uenciado por desvios na proporção 

sexual dos indivíduos reprodutivos, por oscilações no tamanho popu-

lacional ao longo das gerações e variações no tamanho familiar.

A seguir mostramos um exemplo de como o tamanho populacional 

efetivo pode ser calculado através das metodologias ecológicas tradi-

cionais. Quando isso não é possível, dados moleculares podem ser uti-

lizados para esse fi m.

Exemplo 10.12 | Tamanho populacional efetivo do Lobo-marinho Sul-

Americano (Oliveira et al. 2006).

Em decorrência da escassez de recursos alimentares causada pelo 
fenômeno El Niño (El Niño Southern Oscillation, ENSO) de 1996/1998, a 
população peruana de lobo-marinho sul-americano (Arctocephalus aus-

tralis) declinou cerca 72% e foi considerada em perigo de extinção na 
região.

No lobo-marinho sul-americano o sistema reprodutivo é poligíni-
co, sendo que o macho alfa-territorial forma um harém ou delimita 
um território onde copula com várias fêmeas adultas, enquanto que 
os machos restantes, apesar de possuírem idade reprodutiva, não 
possuem nenhum território nem copulam com fêmeas, sendo iden-
tifi cados como machos periféricos. Nesse sistema, um número reduzi-
do de machos é capaz de copular com várias fêmeas, de forma que o 

Sauim-de-coleira, Saguinus bicolor

Lobo-marinho, Arctocephalus 

australis
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tamanho populacional efetivo será sempre um número muito menor 
que o tamanho populacional estimado.

Utilizando-se os dados da Tabela 10.3 na equação 4.7 (capítulo 4) é 
possível calcular o N

e 
para o período anterior e posterior à ocorrência 

do fenômeno El Niño. Os valores obtidos com base nesses dados foram 
iguais a 9.138 (ano de 1996) e 1.220 (ano 1999). O tamanho populacio-
nal efetivo geral, considerando-se a variação do tamanho populacional 
ao longo das gerações, pode então ser obtido pela média harmônica 
dos N

e
 em cada geração (equação 4.9, capítulo 4), através da qual ob-

teve-se a estimativa geral do tamanho efetivo populacional de 2.153 
indivíduos. Esse valor pode ser considerado um valor crítico tendo em 
vista que é bem menor que o número mínimo de indivíduos em idade 
reprodutiva que se acredita ser necessário para manter a viabilidade 
populacional de espécies de vertebrados. Esta estimativa de N

e
,
 
combi-

nada com os modelos de aquecimento global que prevêem um agrava-
mento dos efeitos e da freqüência dos eventos de ENSO, são de grande 
preocupação para a sobrevivência da espécie e devem ser levados em 
consideração em futuros planos que visem assegurar a sua conserva-

ção e proteção na costa peruana.

Expansões populacionais

Exemplo 10.13 | Expansão populacional em aves aquáticas do Pantanal 

(Lopes et al. 2007).

O Pantanal é a maior área úmida intracontinental do mundo e, pela 
sua singularidade e importância, é considerado reserva da biosfera 
pela  UNESCO. Nessa área, se reproduzem aves aquáticas como colhe-
reiros (Platalea ajaja), cabeças-secas (Mycteria americana) e tuiuiús (Jabiru 

mycteria). A reprodução dessas aves depende dos ciclos hidrológicos da 
região e estão limitados ao período da seca, quando há maior disponi-
bilidade de presas. Mudanças climáticas que alterem a inundação da 
planície podem resultar no deslocamento das colônias reprodutivas, 
com contrações ou expansões ao longo das suas áreas de distribuição 
geográfi ca.

Estudos de expansão populacional, baseados em marcadores mo-
leculares, podem ajudar a identifi car espécies que respondem com 

Tuiuiú, Jabiru micteria

Tabela 10.3 | Censo populacional de Arctocephalus australis obtido nos 

períodos imediatamente anterior e posterior ao fenômeno El Niño 

de 1996/1998. N
ef
 = Número de fêmeas reprodutivas, N

em
 = Número de 

machos reprodutivos, N = Número total de indivíduos.

Tamanho Populacional

Ano N
ef

N
em

N

1996-1997 10.720 2.903 24.481

1999 3.215 337 8.223

Fonte: Instituto do Mar do Peru (IMARPE).

Um número reduzido de 

machos de lobo-marinho é 

capaz de copular com várias 

fêmeas reduzindo o tamanho 

efetivo da população’’
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menor plasticidade frente às alterações geomorfológicas e climáticas. 
A compreensão desses padrões de deslocamentos, durante o último 
período glacial, pode ajudar a prever como essas populações reagirão 
frente às mudanças climáticas atuais e futuras. 

Expansão demográfi ca recente foi detectada nas populações das três 
espécies citadas acima pela análise da região controladora do DNAmt. 
Entre as evidências encontradas estão: a) os padrões unimodais das 
curvas de distribuição de diferenças pareadas das seqüências homólo-
gas entre indivíduos (ver capítulo 9, Fig. 9.4); b) os desvios signifi cativos 
nos testes de neutralidade (Fs de Fu e D de Tajima) (Tabela 10.4); c) os 
valores do tamanho populacional antes (θ

0
) e depois da expansão de-

mográfi ca (θ
1
) das populações.

A expansão das populações de aves aquáticas pode ser explicada 
como uma resposta às mudanças climáticas ocorridas no Pantanal 
no fi nal do último período de glaciação. Sabe-se que os eventos pale-
oclimáticos ocorridos nesse período causaram mudanças ambientais 
drásticas, com a diminuição da temperatura e do nível de umidade nas 
áreas alagáveis do centro-sul do Brasil.

No Pantanal, esse efeito parece ter sido ainda mais acentuado de-
vido à dependência da água pluvial que garante o ciclo de inundação 
na região. A paisagem alterada inviabilizou a reprodução das aves, 
altamente dependentes de águas rasas para o forrageamento e de subs-
trato vegetal para a construção de ninhos. O deslocamento para uma 
região equatorial onde mudanças climáticas foram mais amenas pode 
ter garantido a sobrevivência das três espécies durante os períodos gla-
ciais. Com o término do período glacial, o Pantanal foi reocupado. 

Os valores estimados do tempo desde a expansão demográfi ca 
das populações dessas aves marcam o início da recolonização do 
Pantanal e coincidem com o aumento da umidade na região central 
brasileira, entre 32.000 a 20.000 anos atrás, conforme estudos pali-
nológicos. Esses resultados estão concordantes com o padrão de ex-
pansão demográfi ca observado no estudo do DNAmt na população de 
cervos-do-Pantanal (Blastocerus dichotomus), uma espécie de mamífero 
altamente dependente do mesmo tipo de habitat. 

Tabela 10.4 | Parâmetros do histórico demográfi co das populações de colhereiros, cabeças-secas e tuiuiús do 

Pantanal, obtidos a partir das seqüências de fragmentos da região controladora do DNAmit (390 - 483 pb): 

Fs de Fu, D de Tajima, tamanho populacional antes (θ
0
) e depois da expansão (θ

1
) em unidades de tempo 

mutacional, e tempo desde a expansão (t) em anos antes do presente, calculados com taxas de mutação de 

2%, 6%, e 10%, assim como seu valor médio (X) (Lopes et al., 2007).

Parâmetros

Populacionais

Espécies

Colhereiros Cabeças-secas Tuiuiús

Fs de Fu – 23,271* – 12,414* – 5,900*

D de Tajima – 1,942* – 1,992* – 0,602

θ
0

0,003 0,005 0,000

θ
1

3,619 1,820 2760,000

t
2%: 50.448; 6%:16.816;

10%:10.089; X: 25.733

2%: 60.347; 6%: 20.115;

10%: 12.069; X : 30,843

2%: 27.848; 6%: 9.283;

10%: 5.570; X:14.233

* Signifi cantes, p < 0,05. Ponto e virgula confuso nos valores da última linha. 2760,000?

Colhereiro, Platalea ajaja
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O fato do tuiuiú ter recolonizado o Pantanal mais tardiamente, 
em comparação com colhereiro e cabeça-seca tem implicações con-

servacionistas. O tuiuiú demonstra ser mais exigente com relação à 
manutenção das condições ambientais para sua reprodução e, quan-
do abandona uma área onde estabelecia seus ninhos, tem maior di-
fi culdade para recolonizá-la. Essa conclusão está concordante com a 
característica residente do tuiuiú, pois colhereiro e cabeça-seca são 
migratórios e com o desaparecimento do tuiuiú de algumas áreas da 
América Central, onde seu habitat foi degradado.

Baseado nos dados demográfi cos históricos levantados nesse estudo 
pode-se prever que, caso haja um agravamento da crise ambiental ou 
do nível de degradação das áreas úmidas brasileiras, os tuiuiús serão 
os mais afetados dentre as três espécies estudadas e, por esse motivo, 

devem ter sua conservação priorizada.

Identifi cação de unidades evolutivamente 

signifi cativas e de unidades de manejo

Populações de uma mesma espécie podem ser substancialmente dife-

rentes, em termos genéticos, a ponto de ser justifi cável o seu manejo 

de forma independente.

Apesar de ainda não haver um consenso sobre todos os aspectos 

que devem ser levados em consideração quando do estabelecimento 

das unidades evolutivamente signifi cativas e das unidades de manejo, 

acredita-se que a sua determinação seja extremamente importante, já 

que ela permite a conservação das espécies respeitando-se os processos 

históricos à que elas estiveram sujeitas ao longo dos anos. Os exem-

plos a seguir ilustram a importância das UES e UM para a genética da 

conservação.

Exemplo 10.14 | Unidades Evolutivamente Signifi cativas da Arara-azul-

grande (Faria et al. 2008; Presti 2006).

A Arara-azul-grande (Anodorhynchus hyacinthinus) é uma espécie consi-
derada vulnerável que pode ser encontrada no Brasil em três grandes 
áreas disjuntas. O maior grupo ocorre no Pantanal Mato-grossense, 
enquanto que os outros dois grupos são encontrados no norte da Ama-
zônia e em uma região do nordeste brasileiro.

As análises genéticas de indivíduos provenientes dessas três regiões 
indicam que há uma signifi cativa diferenciação dessas aves em três 
grupos, os quais formam três unidades evolutivamente signifi cativas 
correspondentes ao Pantanal norte, ao Pantanal sul e ao conjunto das 
populações presentes nas regiões norte e nordeste.

A diferenciação entre o Pantanal norte e o Pantanal sul não era 
esperada, uma vez que aparentemente não existem barreiras para o 
fl uxo dessa espécie nesta região. Já a diferenciação das populações do 
Pantanal em relação ao grupo norte/nordeste era esperada, dado a 
grande distância entre elas.

A caracterização dessas unidades evolutivas e das diferenças genéti-
cas encontradas entre os três grupos permite identifi car, com base em 

Arara azul, Anodorhynchus 

hyacinthinus
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estimativas de probabilidade, a região de origem de um determinado 
indivíduo. Essa pode ser uma ferramenta importante no combate ao 
tráfi co dessa espécie, já que ela permite a identifi cação da procedência 
dos animais apreendidos pela fi scalização e a elaboração de planos di-
recionados à inibição do tráfi co de animais nas principais rotas onde 
ela ocorre.

Exemplo 10.15 | Unidades Evolutivamente Signifi cativas do Lobo-

marinho Sul-Americano (Oliveira et al. 2008).

O lobo-marinho sul-americano, Arctocephalus australis é uma espécie 
com ampla distribuição geográfi ca, apresentando colônias reproduti-
vas tanto na costa do Oceano Pacífi co quanto do Atlântico. Esta espécie 
foi intensamente caçada até 1991 e atualmente encontra-se listada no 
Apêndice II da CITES.

Para avaliar as possíveis diferenças populacionais e suas conse-
quências para o manejo e conservação da espécie na América do Sul, 
as populações do Atlântico e do Pacífi co foram comparadas através da 
análise integrada da morfometria tradicional e geométrica com dados 
de sete locos de microsstélites de DNA.

Os resultados morfométricos revelam a existência de diferenças 
signifi cativas na forma e no tamanho dos crânios das populações de 
A. australis, com os espécimes do Pacífi co sendo maiores que os do  
Atlântico e as diferenças cranianas concentradas na região rostral (Fig. 
10.5a).

Similarmente, as freqüências alélicas nos marcadores microssatéli-
tes revelam diferenças altamente signifi cativas entre essas populações. 

 Fig. 10.5  A) Análise das variáveis canônicas, vista dorsal. Diagramas representam a forma do crânio nos dois extremos de 
escores de cada eixo canônico juntamente a foto de um crânio de cada população. Círculos negros: população do Pacífi co e círculos 
brancos: população do Atlântico. B) Teste de atribuição populacional dos genótipos de indivíduos de Arctocephalus australis, através 
do cálculo do logaritmo da probabilidade de pertencer às populações do Atlântico (círculos negros) e do Pacífi co (círculos brancos) 
(modifi cado de Oliveira et al. 2008).
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As análises Bayesianas indicam a existência de dois agrupamentos 
que correspondem perfeitamente às duas populações, com o teste de 
atribuição designando corretamente mais de 96% dos espécimes à sua 
população de origem (Fig. 10.5b).

O nível de diferenciação encontrado em ambas as características 
moleculares e morfológicas sugere um isolamento completo e possi-
velmente prolongado entre as duas populações, o que levaria ao desen-
volvimento de histórias evolutivas distintas e ao seu reconhecimento 
como distintas unidades evolutivamente signifi cativas, as quais deve-
riam ser manejadas separadamente de acordo com suas respectivas 
histórias de vida e problemas específi cos de conservação.

Exemplo 10.16 | Unidades de Manejo do Lobo-marinho Subantártico 

(Ferreira et al. 2008).

O lobo-marinho subantártico, Arctocephalus tropicalis, habita principal-
mente as ilhas ao norte da Convergência Antártica. As colônias existen-
tes nas ilhas do grupo Gough e Tristão da Cunha são as mais próximas 
da costa do Brasil e estão localizadas a aproximadamente 4.200 km. 
Esse grupo de ilhas está entre as principais colônias reprodutivas da 
espécie, juntamente com os grupos das ilhas Saint Paul e Amsterdam, 
Prince Edward e Marion, Crozet e Possession, além da Ilha Macquaire 
(Fig. 10.6).

No Brasil um número crescente de indivíduos vagantes (aqueles que 
se dispersam mais do que 90% da população, atingindo áreas além dos 
limites da distribuição tradicional da espécie) vem sendo registrado, 
sendo suas origens atribuídas fundamentalmente às colônias reprodu-
tivas do grupo Gough e Tristão da Cunha.

Através da análise da região controladora do DNAmt verifi ca-se 
uma clara estruturação entre as colônias reprodutivas, sugerindo três 
grandes unidades de manejo na espécie: (1) Ilhas Gough/ Tristão da 
Cunha, (2) Ilha Amsterdam e (3) o grupo das ilhas Marion, Macquaire 
e Crozet (MMC). A comparação dos haplótipos dos vagantes encontra-
dos no Brasil com os das colônias reprodutivas sugere que, apesar da 
maioria (34%) dos indivíduos vagantes serem oriundos das Ilhas Gou-
gh, o restante dos espécimes veio de outras colônias como Amsterdam, 
Macquaire e inclusive da Ilha Crozet, que está distante mais de 16.000 
km da costa do Brasil (Fig. 10.6), o que representa um dos maiores des-
locamentos já registrado para uma espécie de lobo-marinho.

A existência destas unidades de manejo genéticas deve ser levada 
em consideração em qualquer plano futuro de manejo e conservação 
da espécie, principalmente no que tange às atividades de reabilitação e 
repatriação dos lobos-marinhos vagantes que chegam nas áreas extra-
limite de distribuição da espécie.

Exemplo 10.17 | Delimitação de estoques pesqueiros (Gusmão et al. 2005; 

Santos et al. 2006; Vasconcelos et al. 2008).

Segundo dados da FAO de 2003, cerca de 38 milhões de pessoas no 
mundo sobrevivem da pesca, com uma produção mundial em torno 
de 132 milhões de toneladas e um valor total de cerca de 58,2 bilhões 
de dólares.

Apesar da grande importância econômica e social da pesca, o esta-
do de conservação dos recursos pesqueiros vem se agravando na última 

Marcadores moleculares têm 

sido utilizados para delimitar 

estoques de vários grupos de 

peixes, camarões e lagostas
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década. Um dos pontos importantes para a conservação desse recurso é 
a caracterização e delimitação dos estoques de cada uma das espécies 
exploradas comercialmente.

A delimitação dos estoques permite a realização de estimativas 
populacionais e a adoção de medidas que levem ao manejo racional 
e à manutenção da exploração em níveis chamados de máximo esfor-

ço sustentável. A melhor maneira de se estimar as fronteiras entre os 

estoques pesqueiros é empregar conjuntamente os dados de biologia 

pesqueira e genética. No Brasil a Genética Pesqueira ainda está em 

desenvolvimento, mas já foram usados marcadores moleculares para 

delimitar estoques de vários peixes. Enquanto populações do peixe-

batata (Lopholatilus villarii) parecem homogêneas ao longo da costa, nas 

corvinas (Micropogonias furnieri) se observou uma grande diferenciação 

entre os estoques do sul, sudeste e norte do país. Da mesma forma, em 

 Fig. 10.6  Mapa da distribuição da espécie, indicando as principais colônias reprodutivas do lobo-marinho subantártico, 
Arctocephalus tropicalis, que formam as três as unidades de manejo da espécie (Ilhas Gough e Tristão da Cunha; Ilhas Prince 
Edward, Marion, Macquaire e Crozet, e Ilhas Amsterdam e Saint Paul) das quais procedem os espécimes vagantes que chegam ao 
litoral do Brasil (triângulos). Círculos negros indicam as ocorrências extra-limite da espécie fora do costa brasileira.

TRADUZIR
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guaiubas (Ocyurus chrysurus) observou-se que as populações do norte e 
Ceará são mais semelhantes às do Caribe do que das populações de Per-
nambuco, Bahia e sudeste do Brasil. Isso parece indicar que a divisão 
da Corrente Sub-Equatorial em duas, uma se dirigindo no sentido oes-
te, do nordeste brasileiro ao Caribe, e a outra formando a Corrente do 
Brasil ao longo da costa brasileira no sentido sul, pode estar defi nindo 
os estoques dessa espécie.

Na pescada (Macrodon ancylodon) existe uma alta diferenciação entre 
dois grupos, um que inclui o norte e nordeste, e outro que inclui o 
sudeste e sul do Brasil. Esses grupos são tão divergentes que podem 
até constituir espécies diferentes. Nesse caso, o ponto de diferenciação 
entre as duas populações se encontra no Espírito Santo, sendo também 
atribuído a diferenças nas correntes costeiras. Outros estudos já foram 
feitos com camarões (Farfantepenaeus spp.) e lagostas (Panulirus spp.) 
brasileiras, permitindo a diferenciação clara dos estoques pesqueiros e 
um melhor manejo desses recursos.

Conservação da agrobiodiversidade

A grande diversidade encontrada nos biomas brasileiros faz desses ver-

dadeiros bancos naturais de recursos genéticos.

Exemplo 10.18 | Conservação de espécies cultivadas na Mata Atlântica 

(Veasey et al. 2007, 2008).

Várias espécies nativas da América do Sul são cultivadas na Mata Atlân-
tica por agricultores tradicionais, como a mandioca (Manihot esculenta), 
o inhame ou cará (Dioscorea spp.) e a batata-doce (Ipomoea batatas), de-
vido ao seu valor econômico e nutricional, em um sistema conhecido 
como agricultura itinerante ou agricultura de derrubada e queima.

Estudos realizados com as três culturas acima citadas, cultivadas 
por agricultores tradicionais e povos indígenas do Vale do Ribeira, de-
monstram que estes empregam práticas de manejo em suas roças que 
podem favorecer a conservação, preservação e aumento da diversidade 
genética.

No estudo da batata-doce, por exemplo, foram utilizados 14 mar-
cadores morfológicos e 8 locos de microssatélites, sendo observado 

Tabela 10.5 | Análise de variância molecular (AMOVA) dos dados morfológicos e moleculares (microssatélites) 

para, respectivamente, 74 e 78 etnovariedades de batata-doce (Ipomoea batatas) do Vale do Ribeira, SP, 

Brasil.

Dados morfológicos Microssatélites

Fonte de variação GL1 SQ2 % da variação total GL SQ % da variação total

Entre comunidades 17 237,3 8,4 18 250,7 13,6

Entre roças dentro de comunidades 12 107,0 27,1 13 103,2 28,1

Dentro de roças 44 227,2 64,4 46 196,7 58,2

Total 73 571,4 — 77 550,6 —
1 Grau de liberdade; 2 Soma de quadrados. Fonte: Veasey et al., 2007, 2008.



269CONSERVAÇÃO EX SITU

altos níveis de diversidade genética para ambos os 
marcadores, a maior parte (64,4% para caracteres 
morfológicos e 58,2% para os microssatélites) asso-
ciada à variabilidade dentro de roças (Tabela 10.5). 
A correlação entre distâncias genéticas e distâncias ge-
ográfi cas (entre comunidades), indica que a diversidade não se en-
contra estruturada no espaço, mostrando a infl uência dos agricultores 
na dispersão da diversidade genética por meio da troca de materiais 
entre parentes, vizinhos, amigos e feiras locais. O mesmo se observa 
no caso da mandioca, estudada através de marcadores morfológicos, 
isoenzimáticos e microssatélites.

Com relação à cultura de inhame, quatro espécies são cultivadas 
pelos agricultores tradicionais do Vale do Ribeira: Dioscorea trifi da, D. 

alata, D. cayenensis e D. bulbifera. Nas análises morfológicas (nove descri-
tores associados a características de folha, seis para o caule, oito para 
tubérculos e um para o fl orescimento) e isoenzimáticas (sete sistemas 
isoenzimáticos) foi detectada grande variabilidade para as quatro espé-
cies avaliadas, sendo os marcadores isoenzimáticos mais informativos 
que os morfológicos. Neste caso, a diversidade genética também não se 
encontra estruturada no espaço.

Tais estudos ressaltam a importância desses agricultores que, além 
de serem detentores do conhecimento a respeito das peculiaridades 
de manejo desta diversidade, promovem também a sua conservação 
in situ. O sistema de agricultura tradicional permite a continuidade de 
processos evolutivos inerentes à relação entre o homem e as plantas 
dentro de suas roças itinerantes ou quintais, contribuindo para a re-
dução do processo de erosão genética a que vêm sendo submetidas as 
espécies cultivadas, semi-domesticadas e nativas da Mata Atlântica.

Conservação ex situ

A manutenção de espécies fora de seus ambientes naturais pode ser 

necessária (ou desejada) em várias situações. Incluem-se aqui as espé-

cies mantidas em cativeiro para fi ns conservacionistas, ou ainda as es-

pécies criadas para serem comercializadas com objetivos ornamentais 

ou como animais de estimação. Seja qual for o caso, as ferramentas 

genéticas podem ser utilizadas em diversas situações, algumas delas 

mostradas a seguir.

Exemplo 10.19 | Sexagem de aves que não apresentam dimorfi smo 

sexual (Miyaki et al. 1997, 1998).

A manutenção e reprodução de espécies da fauna silvestre em cativeiro 
pode ser realizada com diversos objetivos. Para algumas, as populações 
mantidas em cativeiro representam um “seguro” contra a sua extinção 
na natureza, sendo manejadas demográfi ca e geneticamente de forma 

Batata-doce, Ipomoea batatas
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a manter sua viabilidade e o seu valor para futuras reintroduções. Para 

outras a criação em cativeiro pode ser realizada com fi ns comerciais, o 

que contribui, de forma indireta, para diminuir a exploração ilegal e 

o tráfi co de animais silvestres vendidos como animais de estimação no 

mercado nacional e internacional.

A reprodução em cativeiro, entretanto, nem sempre é uma tarefa 

simples. Além das questões relativas ao comportamento, à nutrição e 

à adequação dos recintos, para algumas espécies a formação dos casais 

também representa uma difi culdade. Um exemplo é a ausência de di-

morfi smo sexual entre machos e fêmeas em diversas espécies de aves, 

como ocorre em vários psitacídeos (papagaios, araras e periquitos).

A determinação do sexo, nesses casos, é fundamental para o suces-

so de um programa de reprodução em cativeiro. No caso de espécies 

vendidas como animais de estimação, a sexagem do fi lhote a ser co-

mercializado representa um diferencial que agrega valor ao produto e 

facilita a realização do negócio.

A sexagem de aves pode ser realizada de forma cirúrgica ou genéti-

ca. Na sexagem cirúrgica, a determinação do sexo é realizada através 

da visualização das gônadas (testículos ou ovários) utilizando-se um 

laparoscópio inserido na cavidade abdominal dos animais por meio de 

uma micro-incisão. Apesar de relativamente simples, a realização da 

laparoscopia requer a anestesia dos animais e os cuidados inerentes a 

um procedimento cirúrgico, representando assim um certo risco aos 

animais.

A sexagem genética, por sua vez, pode ser realizada através da aná-

lise do cariótipo do indivíduo ou através da análise do DNA pela téc-

nica de PCR (ver capítulo 2). Na análise cariotípica a determinação do 

sexo é realizada através da identifi cação dos cromossomos sexuais do 

indivíduo, ou seja, ZW no caso de fêmeas, ou ZZ no caso dos machos. 

Essa técnica é relativamente trabalhosa, sendo necessária a coleta de 

penas em crescimento ou de sangue para que se possa realizar um 

cultivo celular e a confecção do cariótipo.

Atualmente, a metodologia mais utilizada para a sexagem é a am-

plifi cação de fragmentos de DNA sexo-específi cos através da técnica de 

PCR (utilizando-se primers específi cos para seqüências do cromossomo 

W) ou pela amplifi cação de genes que apresentam diferenças de tama-

nho quando presentes no cromossomo W ou Z. Neste último caso, os 

machos (ZZ) apresentam como produto da PCR um único fragmento de 

DNA, visualizado como uma banda em um gel de eletroforese, enquan-

to que as fêmeas (ZW) apresentam dois fragmentos de tamanhos dis-

tintos, visualizados como duas bandas no gel de eletroforese. Além de 

ser uma técnica barata e rápida, a sexagem por PCR pode ser realizada 

a partir materiais coletados de forma não-invasiva como, por exemplo, 

a partir das penas ou da casca dos ovos.

A sexagem através da técnica de PCR também tem sido utilizada em 

mamíferos em situações em que a determinação do sexo nem sempre 

é possível como, por exemplo, no caso de biópsias obtidas de cetáceos 

ou de amostras coletadas de forma não-invasiva, como pêlos ou fezes. 

O mais comum, nestes casos, é a sexagem através da amplifi cação de 

genes presentes exclusivamente no cromossomo Y como, por exemplo, 

o gene SRY.

Araras na Macaúba

A sexagem genética tem sido 

muito útil para a formação de 

casais em cativeiro de araras, 

papagaios e periquitos
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Exemplo 10.20 | Direcionamento de cruzamentos em cativeiro (Pereira et 

al. 1996; Albertani et al. 1997; Miyaki et al. 1997; Caparroz et al. 2001).

Uma das metas de um programa de reprodução em cativeiro é evitar 
ao máximo a ocorrência de acasalamentos consangüíneos entre os in-
divíduos da população.

Para as populações que não possuem um registro genealógico dos 
animais (situação freqüente durante o estabelecimento da população 
inicial com que se quer trabalhar), a formação de casais através da aná-
lise de genealogias não é possível. Uma alternativa para esses casos 
é determinar a relação de parentesco entre os indivíduos através da 
análise da similaridade genética existente entre eles.

Assim, indivíduos com menor similaridade genética entre si po-
dem ser selecionados para a formação dos casais. Essa estratégia, base-
ada na análise de marcadores moleculares dos tipos minissatélites ou 
microssatélites (entre outros), tem sido utilizada em diversas espécies 
de aves ameaçadas de extinção.

Para espécies que vivem em grupos, o estabelecimento das genea-
logias pode ser difi cultado pelo fato de nem sempre ser possível saber 
quem é o pai de um determinado fi lhote. Nesses casos, a determinação 
da paternidade pode ser realizada através dos chamados “testes de 
paternidade”, realizados mais freqüentemente através da análise de 
marcadores do tipo microssatélites.

O conhecimento da genealogia dos indivíduos na população e a de-
terminação do parentesco entre eles permitem a adoção de medidas de 
manejo que serão importantes para a manutenção da viabilidade gené-
tica e demográfi ca da espécie durante um programa de conservação.

Hibridação de espécies e riscos de conservação

Hibridação é o cruzamento entre espécies, raças, variedades, e assim 

por diante, em plantas ou animais. Na maioria das vezes, a ocorrência 

de hibridação representa um risco para a conservação das espécies. 

A sua ocorrência pode ser detectada e monitorada através da análise 

genética, como mostrado nos exemplos a seguir.

Exemplo 10.21 | Hibridação entre os peixes-bois marinho e amazônico 

(Vianna et al. 2006a,b).

Na foz do Rio Amazonas as duas espécies de peixes-bois encontradas no 
Brasil vivem em simpatria: o peixe-boi marinho (Trichechus manatus) e o 
peixe-boi amazônico (Trichechus inunguis).

Nessa área e na região das Guianas, análises citogenéticas e molecu-
lares diagnosticaram a hibridação interespecífi ca em oito indivíduos, 
incluindo híbridos F1 e de gerações posteriores (indivíduos resultantes 
do retrocruzamento entre híbridos e uma das espécies parentais).

Um dos híbridos, procedente da costa do Amapá e identifi cado 
inicialmente como peixe-boi marinho, apresentou um número de cro-
mossomos (2n = 50), intermediário entre o peixe-boi marinho (2n = 48) 
e o peixe-boi amazônico (2n = 56). Além disso, apresentava algumas 
características morfológicas de ambas espécies, DNAmt da espécie 

A hibridação natural entre 

espécies de peixes-bois pode 

representar um problema para 

a conservação
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amazônica (Fig. 10.2), e alelos de microssatélites provenientes tanto do 
peixe-boi marinho quanto do amazônico.

A hibridação entre as duas espécies pode representar um sério pro-
blema de conservação devido à diminuição do sucesso reprodutivo, 
principalmente para espécie marinha, que possui uma população já 
reduzida e com baixa diversidade genética.

Exemplo 10.22 | Tambacu: a ameaça do híbrido resultante do cruzamento 

entre o pacu e o tambaqui (Calcagnotto et al. 1999).

No Brasil tanto o Pacu (Piaractus mesopotamicus) como o Tambaqui (Co-

lossoma macropomum) são espécies bastante apreciadas pelos pratican-
tes da pesca esportiva e amplamente utilizadas na gastronomia. De 
ocorrência natural no Pantanal Mato-grossense, essas espécies torna-
ram-se comuns nas estações de piscicultura do país onde, há cerca de 
vinte anos, estabeleceu-se também a produção de híbridos interespe-
cífi cos, os quais podem ser facilmente identifi cados através da análise 
citogenética.

Formados inicialmente apenas para fi ns de estudo, os espécimes 
híbridos acabaram se propagando e eventualmente chegando aos rios, 
onde é possível a ocorrência de retrocruzamentos com as espécies pa-
rentais. A presença do híbrido nos rios pode ter conseqüências dramá-
ticas, já que estes podem invadir o habitat e competir com as espécies 
parentais, podendo levá-las, em uma situação extrema, à extinção.

Dessa forma é importante que haja um monitoramento dessas 
espécies e da ocorrência de híbridos, permitindo que estratégias de 
manejo sejam adotadas caso seja necessário. 

Genética forense e conservação

Entre as ameaças à biodiversidade, um dos grandes problemas ainda 

a ser resolvido é a exploração e o comércio de produtos e espécimes 

da fauna e fl ora silvestre. Apesar de exigir medidas complexas, a inibi-

ção dessas atividades é fundamental para a conservação das espécies 

ameaçadas.

A genética da conservação, nesse contexto, pode ter papel funda-

mental, fornecendo ferramentas que auxiliem na identifi cação da es-

pécie comercializada, do local de exploração, ou ainda na confi rmação 

da fi liação de espécimes comercializados por criadouros autorizados. 

Os exemplos mostrados a seguir revelam o potencial que as ferramen-

tas utilizadas em genética da conservação podem ter para atingir esses 

objetivos.

Exemplo 10.23 | Identifi cação de produtos comercializados ilegalmente 

(Gusmão et al. 2002; Gravena et al. 2005).

Os marcadores moleculares podem ser utilizados com grande efi ci-
ência para identifi car e inibir a comercialização ilegal de produtos 
marinhos. 

A vantagem desses marcadores é que eles podem ser obtidos 
mesmo a partir de material já industrializado que não permitiria a 

Boto-cinza, Sotalia guianensis
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identifi cação de outra maneira. A sua utilização já está disponível, por 

exemplo, na identifi cação do camarão. Para tanto foi desenvolvido um 

kit de identifi cação das diferentes espécies baseado na análise de poli-

morfi smos em fragmentos de restrição (RFLP) de genes mitocondriais 

e nucleares. Utilizando-se esse kit é possível identifi car, com sucesso, 

camarão descascado e congelado, camarão salgado e seco ao sol (como 

o do acarajé) e camarão em lata.

Esse é um instrumento importante para que os órgãos de fi scali-

zação ambiental identifi quem facilmente e sem ambigüidade o ma-

terial apreendido. Kits semelhantes estão sendo desenvolvidos para a 

identifi cação e controle da pesca ilegal de peixes brasileiros como, por 

exemplo, do mero (Epinephelus itajara), cuja carne, em fi lés ou postas, 

é freqüentemente vendida como se fosse garoupa (Epinephelus margina-

tus), com a qual é muito parecido.

Outro exemplo interessante é a identifi cação da espécie e da proce-

dência geográfi ca de genitálias e outras peças anatômicas de golfi nhos 

da Amazônia, comercializadas para fi ns religiosos, como estimulantes 

sexuais ou como lembrança para turistas. Em sua maioria as genitálias 

e olhos são conservados desidratados ou em perfumes a base de álcool, 

e vendidas em mercados populares como o “Mercado Ver-o-Peso”, de 

Belém, no estado do Pará, ou o “Mercado Central” de Manaus, no esta-

do do Amazonas.

Estudos anteriores identifi cavam as peças comercializadas como 

sendo de boto-vermelho (Inia geoffrensis). Entretanto, ao analisar-se a 

região do citocromo b do DNAmt extraído desses produtos e compará-

 Fig. 10.7  Análise de neighbor joining entre os haplótipos de citocromo b das amostras oriundas dos mercados de Belém e 
Manaus e de seqüências de referência obtidas do GeneBank. Números próximos aos nós são valores de bootstrap a partir de 1000 

réplicas.
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la com o de outras espécies de cetáceos, verifi cou-se que, na verdade, as 
amostras comercializadas eram da forma marinha de boto-cinza (Sota-

lia guianensis) (Fig. 10.7). O boto-cinza (S. guianensis) sofre maior pressão 
de captura acidental em redes de pesca em relação ao boto-vermelho 
(Inia geoffrensis) e ao tucuxi (Sotalia fl uviatilis), sendo os mercados de 
Manaus e Belém abastecidos com exemplares marinhos de Sotalia, pro-
vavelmente capturados por pescadores da região do estuário próximo 
a Belém.

Exemplo 10.24 | Atuação contra o tráfi co de animais silvestres (C. Miyake, 
dados não publicados).

A genética da conservação pode ser utilizada ainda no combate ao trá-
fi co de animais silvestres como, por exemplo, no caso da prisão de um 
homem que tentava deixar o país com cerca de 60 ovos vivos aderidos 
ao corpo. Ao ser detido o homem alegou tratar-se de ovos de codorna. 
Como os embriões não sobreviveram, não foi possível identifi car as es-
pécies através da sua morfologia.

Assim, foi realizada a comparação das seqüências de DNA de um 
gene mitocondrial dos embriões com seqüências de um banco de 
dados de espécies conhecidas. Tal comparação permitiu identifi car a 
espécie de cada embrião e constatar que a maioria dos ovos pertencia 
a somente uma espécie de papagaio. A partir dessa prova, indicativa 
ainda de que a pessoa possuía uma encomenda direcionada para essa 
espécie, foi possível indiciá-la criminalmente por tráfi co internacional 
de animais da fauna brasileira.
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