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O camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis é um dos mais importantes 
recursos pesqueiros da costa sul-sudeste do Brasil. Os principais fundos de pesca da 
espécie incluem dois estoques reprodutivos principais, localizados nas costas dos 
estados de Santa Catarina e São Paulo. A espécie apresenta ciclo de vida do tipo II, 
com uma fase reprodutiva no ambiente marinho e recrutamento juvenil em áreas 
estuarinas e baías. O conhecimento sobre o fluxo gênico entre estoques é a base de 
todo o ordenamento pesqueiro, uma vez que unidades genéticas podem apresentar 
características particulares e, normalmente, necessitam de estratégias específicas de 
manejo. Porém, há poucas informações que podem servir de subsídio para verificar se 
os diferentes estoques pesqueiros de F. paulensis também representam estoques 
genéticos distintos. O crescimento desordenado da frota industrial, o incremento da 
pesca artesanal nas áreas de criadouro, somado à pequena eficácia da legislação 
pesqueira, associados à ineficiência da fiscalização, levaram a um cenário de colapso 
da pescaria do camarão rosa no fim dos anos 90. Um melhor entendimento da 
estruturação genética das populações de F. paulensis é necessário, não somente pelo 
seu alto valor comercial e ecológico, mas também para permitir a implementação de 
medidas de manejo mais efetivas. Assim, o presente trabalho buscou avaliar a 
estruturação genética das populações do camarão rosa F. paulensis ao longo de sua 
distribuição no Atlântico Sul Ocidental, utilizando como marcador molecular a Região 
Controle do DNA mitocondrial (D-loop) (Capítulo 1). Adicionalmente, pretendeu-se 
comparar as diversidades genéticas da população de F. paulensis na costa do Rio 
Grande do Sul, antes (1990) e depois (2012) do colapso pesqueiro (Capítulo 2). Foi 
detectada uma alta conectividade e ausência de estruturação genética entre as quatro 
populações (RJ, SP, SC e RS) de F. paulensis analisadas. Não houve diferenças 
significativas entre as localidades amostradas, o que foi reforçado pelas análises de 
Fst e AMOVA. As estimativas para as taxas de migração encontradas indicaram alto 
fluxo gênico entre os estados, assim como a existência de haplótipos compartilhados 
entre mais de uma região. Todos os resultados são consistentes com uma população 
panmítica de F. paulensis, com alta diversidade haplotípica e intenso fluxo gênico. 
Esse cenário resulta de uma interação complexa de diversos fatores, que vão da 
história natural evolutiva da espécie ao efeito de um gargalo genético causado pela 
sobrepesca. A região controle do DNA mitocondrial (D-loop) mostrou-se uma 
ferramenta útil no auxílio ao monitoramento genético de peneídeos explorados pela 
pesca. A alta variabilidade do mtDNA permitiu detectar diferenças genéticas 
significativas entre as populações de F. paulensis amostradas na costa do Rio Grande 
do Sul em uma diferença temporal de apenas 22 anos de diferença. Adicionalmente, 
também discutiu-se a importância da correta identificação e da preservação dos 
indivíduos utilizados em análises genéticas. O conhecimento obtido sobre a 
diversidade e a estrutura genética de F. paulensis, assim como a influência da pesca 
na população, será fundamental como parte dos subsídios científicos necessários para 
a tomada de decisões sobre um manejo adequado para o camarão-rosa.  

Palavras-chave: diversidade genética; Região Controle do mtDNA; estrutura genética; 
análises demográficas; monitoramento genético. 
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The pink shrimp Farfantepenaeus paulensis is one of the most important fishing 
resources on the south-southeast coast of Brazil. The fishing zone of the species 
includes two main reproductive stocks, located on the coasts of Santa Catarina and 
São Paulo states. The species exhibits the type II life cycle, with an offshore 
reproductive stage and a juvenile recruitment in bays and estuarine areas. Knowledge 
on the amount of gene flow between stocks is the basis of all fisheries management, 
since genetic units may have particular characteristics and usually require specific 
management strategies. However, there is little information to verify whether F. 
paulensis's different fish stocks also represent different genetic stocks. The unrestricted 
growth of the industrial fleet, the increase in artisanal fishing in breeding areas, coupled 
with the low effectiveness of fisheries legislation and the inefficiency of inspection, led 
to a collapse of the pink shrimp fishery in the late 1990s. A better understanding of the 
genetic structuring of the populations of F. paulensis is necessary, not only for its high 
commercial and ecological value, but also to allow the implementation of more effective 
management measures. Thus, the present work aimed to assess the genetic 
structuring of the populations of the pink shrimp F. paulensis throughout its distribution 
in the Western South Atlantic, using as molecular marker the Control Region (D-loop) 
of the mitochondrial DNA (Chapter 1). In addition, the genetic diversity of the 
population from Rio Grande do Sul was compared before (1990) and after (2012) the 
fishing collapse (Chapter 2). High connectivity and absence of genetic structuring were 
detected between the four populations (RJ, SP, SC and RS) of F. paulensis analyzed. 
There were no significant differences between the sampled localities, which was 
evidenced by Fst and AMOVA analyzes. Estimates for the migration rates indicated 
high gene flow among the localities, as well as the existence of shared haplotypes 
among more than one region. All the results are consistent with a panmitic population 
of F. paulensis, with high haplotypic diversity and intense gene flow. This scenario 
results from a complex interaction of several factors, ranging from the natural 
evolutionary history of the species to the effect of a genetic bottleneck caused by 
overfishing. The control region (D-loop) of the mtDNA has proved to be a useful tool in 
the genetic monitoring of shrimp exploited by fishing. The high variability of mtDNA 
allowed detecting significant genetic differences between the populations of F. 
paulensis from Rio Grande do Sul in a time difference of only 22 years. Additionally, 
the importance of correct discrimination and preservation of the individuals used in 
genetic analysis was also discussed. The knowledge on the diversity and genetic 
structure of F. paulensis, as well as the influence of fishing on the population, will be 
fundamental part of the scientific basis necessary to a proper management of shrimp. 

Keywords: genetic diversity; MtDNA Control Region; genetic structure; 
demographic analysis; genetic monitoring. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O camarão rosa Farfantepenaeus paulensis (Pérez-Farfante, 1967) (Crustacea, 

Decapoda) representa um dos recursos pesqueiros mais explorados nas regiões sul e 

sudeste brasileiras (BRASIL, 2011). No Atlântico Sul Ocidental, a espécie distribui-se 

desde o estado da Bahia (Brasil) até as águas costeiras de Buenos Aires (Argentina), 

sendo facilmente encontrada até 80m de profundidade (D’INCAO, 1995; COSTA et al., 

2003). Indivíduos dessa espécie, assim como indivíduos de F. brasiliensis (Latreille, 

1917), são conhecidos conjuntamente como “camarão rosa”, sem diferenciação 

morfológica entre as espécies em avaliações de estoques pesqueiros a partir de 

desembarques em entrepostos de portos (BRISSON, 1981; CHAGAS-SOARES et al., 

1995). A pesca industrial de camarão-rosa (F. brasiliensis e F. paulensis) ocorre sobre 

dois estratos populacionais, com juvenis e pré-adultos sendo capturados em áreas 

estuarinas e lagunares (pesca artesanal) e adultos capturados em águas oceânicas 

(pesca industrial) (D’INCAO et al., 2002). 

Farfantepenaeus paulensis possui um ciclo de vida do tipo II (D’INCAO, 1991; 

COSTA et al. 2008), que inclui uma desova na região interna da plataforma continental 

(50 m) e uma deriva das larvas, que realizam metamorfose enquanto se deslocam em 

direção a regiões costeiras, como estuários e baías. Nesses ambientes passam por 

uma fase de crescimento juvenil, finalmente retornando ao oceano para recrutar ao 

estoque adulto (DALL, 1990). A espécie é capturado predominantemente em águas 

frias mais próximas à costa; na região sul do Brasil, esta é a espécie dominante de 

camarão rosa, sendo a única presente na Lagoa dos Patos (maior laguna da América 

do Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul) (PAIVA, 1997).  

Considerando que as estatísticas pesqueiras oficiais são obtidas sem a separação 

taxonômica das duas espécies (F. brasiliensis e F. paulensis), não se tem 
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conhecimento do volume total de F. paulensis pescado no país. Esta imprecisão de 

dados espécie-específicos dificulta avaliações sobre o grau de ameaça dessa espécie 

pela sobre-explotação. No Livro Vermelho dos Crustáceos do Brasil (PINHEIRO e 

BOOS, 2016), por exemplo, a espécie F. paulensis é categorizada como “dados 

insuficientes” no capítulo que avalia o estado de conservação dos camarões 

peneídeos (BOOS et al., 2016). 

No final da década de 90 houve o colapso da pesca de camarão rosa no Brasil, 

com a captura total mais baixa (2008 toneladas) ocorrendo no ano de 1998 (D’INCAO 

et al., 2002). Com o colapso do estoque, para que a indústria pesqueira continuasse a 

se sustentar economicamente, a frota passou de mono para multiespecífica, 

explorando outras espécies de camarões (D’INCAO, 2002). Adicionalmente, ocorreram 

mudanças na legislação do defeso: a partir de 1996, o limite da abrangência foi 

alterado, cobrindo da costa do Espírito Santo à Foz do Arroio Chuí, no Rio Grande do 

Sul; a partir de 2002, passou a valer para todos os peneídeos explorados, não 

somente o camarão rosa (FRANCO et al., 2009).  

A alta taxa de exploração - como, por exemplo, esse colapso pesqueiro - pode 

exacerbar a magnitude das flutuações das populações naturais e então reduzir o 

tamanho efetivo da população (KOLJONES, 2001). Quanto menor o tamanho de uma 

população e quanto mais tempo ela permanecer pequena, maior será sua perda de 

variabilidade genética (LEBERG, 1992). Uma população que não está em equilíbrio, 

provavelmente, será mais sensível às mudanças ambientais, parasitas e doenças ou a 

fortes pressões do esforço pesqueiro (ATARHOUCH et al., 2006).  

Recentemente, foi documentada, para o Estuário da Lagoa dos Patos, uma 

redução significativa dos tamanhos máximos encontrados para F. paulensis, o que foi 

atribuído à pesca excessiva (NOLETTO et al., 2017). A pesca remove seletivamente 

haplótipos específicos (como por exemplo, maior crescimento), alterando a 

diversidade genética e a capacidade de recuperação da mesma (STENSETH & 
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DUNLOP, 2009). Portanto, ferramentas moleculares se tornam fundamentais para o 

entendimento sobre o fluxo gênico entre indivíduos que pertencem a diferentes fundos 

de pesca, assim como para o monitoramento temporal das possíveis variações que 

determinados grupos possam sofrer ao longo de sua história evolutiva. Nesse 

contexto, é fundamental que se discuta os diferentes conceitos de estoque.  

O conceito de estoque vem evoluindo juntamente com a ferramentas utilizadas 

para delineá-los. O conceito mais purista de estoque se relaciona com o conceito de 

população, que se baseia no fato de representar uma unidade fechada e 

autossustentável (BEGG e WALDMAN, 1999), de forma que a de reposição da 

biomassa se dá através de processos intrínsecos àquele grupo. Nesse caso, não há 

exportação ou importação de indivíduos ou haplótipos, caracterizando uma unidade 

populacional, ou estoque unitário. No entanto, o conceito de estoque utilizado mais 

amplamente na ciência pesqueira remete a uma definição muito mais ampla, que se 

relaciona com o sistema de pesca e a área de pesca onde um determinado recurso é 

explorado, desconsiderando a o fluxo gênico do conceito. Nesse caso, o conceito de 

estoque descreve uma unidade exploratória, que pode, inclusive, conter mais de um 

espécie (BEGG e WALDMAN, 1999), como por exemplo o estoque de scianídeos do 

sudeste do Brasil. 

Estoques unitários ou populações depletadas podem, eventualmente, recuperar os 

grandes tamanhos populacionais do passado; mas esse efeito demográfico não é 

necessariamente acompanhado pela diversidade genética original (ATARHOUCH et 

al., 2006). Assim, o entendimento das mudanças genéticas e das respostas evolutivas 

de populações exploradas é crucial para medidas de manejo que objetivam a 

exploração sustentável de recursos biológicos naturais (WALSH et al., 2006; 

ALLENDORF et al., 2008). 

Devido à sua importância econômica, muitos trabalhos têm sido realizados com 

camarões-rosa, cuja biologia, ecologia e dinâmica populacional já foram bem 
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descritas, inclusive para as áreas avaliadas no presente estudo (D’INCAO, 1991; 

D’INCAO, 1995; COSTA e FRANSOZO, 1999; COSTA et al., 2000; ALVES-COSTA & 

COSTA, 2004; LOPES, 2008; COSTA et al., 2008; FREITAS Jr et al., 2011; LOPES, 

2012; TEODORO et al., 2016; MÜLLER, 2016; COSTA et al., 2016; SALVATI, 2017). 

Estudos moleculares com F. paulensis abordaram principalmente sua filogenia, 

taxonomia e a descrição de marcadores moleculares para a espécie (D’INCAO et al., 

1998; MAGGIONI et al., 2001; MAGGIONI e ROGERS, 2002; GUSMÃO e SOLÉ-

CAVA, 2002). No entanto, estudos abordando aspectos moleculares das populações 

de F. paulensis e como seus estoques se estruturam geneticamente ao longo de sua 

distribuição na costa brasileira ainda são escassos. 

 A maioria dos dados genéticos produzidos até o momento sobre as populações 

desta espécie são provenientes de literatura cinza, principalmente teses não 

publicadas (DELEVEDOVE, 1996; PRETO, 2009; MARQUES, 2015), com apenas dois 

trabalhos publicados em periódicos científicos sobre o tema (GUSMÃO et al., 2005; 

TEODORO et al., 2015). Os resultados desses estudos variaram de nenhuma 

estruturação genética (DELEVEDOVE, 1996; MARQUES, 2015; TEODORO et al., 

2015) a duas (GUSMÃO et al., 2005) ou quatro populações entre o sul e o sudeste 

(PRETO, 2009).  

O estudo realizado por DELEVEDOVE (1996), utilizando aloenzimas em 

populações do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mostrou que não havia diferenças 

genéticas significativas entre as duas regiões. Analisando populações de Santos (SP), 

Rio de Janeiro (RJ) e Lagoa dos Patos (RS) também com aloenzimas, GUSMÃO et al. 

(2005) sugeriram a existência de duas populações de F. paulensis, divididas entre o 

sul e o sudeste do país. O uso das aloenzimas, no entanto, pode não ter detectado a 

variabilidade genética real dessas populações pois, múltiplos fatores podem afetar a 

estabilidade temporal das frequências alélicas e a estrutura genética de uma espécie 

pode mudar significativamente ao longo do tempo (BARCIA et al., 2005). 
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Adicionalmente, O uso de aloenzimas como indicador de fluxo gênico pode resultar em 

interpretações equivocadas, uma vez que as enzimas podem sofrer pressões seletivas 

não aleatórias e acabarem refletindo o efeito do ambiente e não propriamente do fluxo 

gênico. PRETO (2009), utilizando marcadores microssatélites, detectou a possível 

ocorrência de quatro populações de F. paulensis entre os estados do Rio Grande do 

Sul e o sul do estado de São Paulo. Provavelmente o baixo número amostral utilizado 

pode ter influenciado esse resultado.  

TEODORO et al. (2015), analisando a variação genética de F. paulensis no sul e 

sudeste do Brasil, utilizando o marcador Citocromo Oxidase I (COI), detectaram 

ausência de estruturação genética entre as populações das localidades amostradas. 

Esses resultados geraram questionamentos acerca da influência da pesca na 

estruturação das populações de F. paulensis. A homogeneidade genética encontrada 

pode ter sido consequência de um efeito gargalo na população (TEODORO et al., 

2015), causado pelo intenso esforço pesqueiro ocorrido ao longo das décadas que 

resultou no colapso pesqueiro observado no fim dos anos 90 (D’INCAO et al., 2002). A 

inclusão de amostras provenientes de mais localidades e de diferentes períodos de 

tempo, cobrindo a distribuição da espécie durante gerações, bem como o uso de um 

marcador específico para análises populacionais, tornou-se essencial para o 

entendimento da variação genética de F. paulensis ao longo de sua distribuição e de 

uma escala de tempo.  

A região controle (D-loop) tem se mostrado eficiente para o monitoramento 

genético de populações (DUMONT et al., 2009), inclusive para detecção de gargalos 

genéticos (FAUVELOT et al., 2003; ATARHOUCH et al., 2006). Este marcador é uma 

ferramenta útil para análises populacionais sobre escalas de tempo microevolutivas, 

que muitas vezes mostram um ritmo excepcionalmente rápido de substituição de 

nucleotídeos e um alto nível de polimorfismo intraespecífico (McMILLAN e PALUMBI, 

1995; DUMONT et al., 2009). A região controle tem se mostrado eficiente em elucidar 
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a filogeografia e a estrutura populacional de camarões peneídeos (McMILLEN-

JACKSON e BERT, 2003; 2004; TZENG et al., 2004; TZENG, 2007; DUMONT et al., 

2009; CAO e LI, 2016) e outros organismos marinhos (XIAO et al., 2009; VON DER 

HEYDEN et al., 2010; CHENG et al., 2012; GUO et al., 2012).  

A análise genética de amostras coletadas ao longo do tempo (“monitoramento 

genético”) é uma das maneiras mais eficientes para detectar mudanças genéticas 

causadas pela exploração pesqueira (ALLENDORF et al., 2008). O monitoramento 

genético é importante não apenas por ser um "retrato genético" da população em um 

determinado período, mas também um monitoramento dos parâmetros genéticos da 

população ao longo do tempo (SCHWARTZ et al., 2007). Dessa forma, a possibilidade 

de comparar os graus de diversidade genética dos estoques de F. paulensis durante 

os anos de 1990 e 2012 se mostrou promissora para detectar as possíveis mudanças 

genéticas causadas pelo intenso esforço pesqueiro que resultou no colapso da pesca 

ocorrido no final da década de 90.  

Em um contexto onde a população de camarão rosa enfrentou uma redução de 

87% em menos de 40 anos (NETO e DORNELLES, 1996), propôs-se uma 

continuidade do monitoramento genético de F. paulensis. Um melhor entendimento da 

estruturação genética das populações desse camarão é necessário, não somente pelo 

seu alto valor comercial e ecológico, mas também para permitir a implementação de 

medidas de manejo mais efetivas. Assim, o presente trabalho buscou avaliar a 

estruturação genética das populações do camarão rosa F. paulensis ao longo de sua 

distribuição no Atlântico Sul Ocidental, utilizando como marcador molecular a região 

controle do DNA mitocondrial (D-loop) (Capítulo 1). Adicionalmente, pretendeu-se 

identificar e comparar os estoques populacionais na costa do Rio Grande do Sul antes 

(1990) e depois (2012) do colapso pesqueiro Capítulo 2). 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo detectou uma alta conectividade e ausência de estruturação 

genética entre as populações de F. paulensis amostradas na costa sul-sudeste do 

Brasil. Esse cenário resulta de uma interação complexa de diversos fatores, que une a 

história natural evolutiva da espécie ao efeito de um gargalo genético causado pela 

sobrepesca. Foi possível detectar um efeito da pesca na diversidade genética do 

camarão rosa estudado, e a região controle do mtDNA foi uma ferramenta útil para 

detectar mudanças genéticas recentes ocorridas na população. O colapso pesqueiro 

ocorrido no fim dos anos 90 produziu mudanças significativas na população de F. 

paulensis e, considerando a alta conectividade encontrada entre as regiões 

amostradas, é provável que a população de F. paulensis em toda sua distribuição 

tenha sofrido as consequências da sobrepesca.  

A pesca do camarão rosa na costa sul-sudeste do Brasil é o típico caso onde 

uma alta exploração, combinada com um manejo pesqueiro ineficiente, resultou em 

um sério esgotamento dos estoques. Os dados indicaram que a população se 

encontra em expansão demográfica, após uma redução no seu tamanho causado pela 

sobrepesca. Esse processo de recuperação provavelmente só foi possível devido a 

características intrínsecas de F. paulensis, combinadas com a mudança na pescaria 

industrial de mono para multiespecífica, bem como alterações na política do defeso e 

aumento na fiscalização. Essas medidas, ainda que insuficientes, também podem ter 

colaborado para o início da recuperação das populações. Os resultados obtidos 

alertam para a importância do monitoramento contínuo da espécie, pois a recuperação 

de uma população que é constantemente explorada é um processo que pode envolver 

diversos parâmetros, se recuperando a diferentes taxas e em diferentes níveis. Por 

isso o monitoramento genético de amostras coletadas ao longo do tempo e 
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conservadas corretamente torna-se uma ferramenta valiosa para o manejo de 

populações exploradas. O conhecimento obtido no presente estudo sobre a 

diversidade e a estrutura genética de F. paulensis, assim como a influência da pesca 

na população, será parte fundamental dos subsídios científicos necessários para a 

tomada de decisões sobre um manejo adequado para o camarão-rosa. 
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