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“Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what 

you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however 

difficult life may seem, there is always you can do and succeed at. It matters that you 

don’t just give up.” 

 

“Lembre-se de olhar para as estrelas e não para baixo, para os seus pés. Tente achar 

sentido no que você vê e pergunte sobre o que faz o universo existir. Seja curioso. E por 

mais difícil que a vida pareça, sempre há algo que você possa fazer e ter sucesso. O 

importante que você apenas não desista.” 

Stephen Hawking 
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RESUMO 

   Múltiplos fatores antropogênicos têm causado grande interferência nos ecossistemas 

aquáticos continentais, entre eles estão os represamentos dos rios. As alterações 

causadas por essas construções afetam profundamente populações de peixes, podendo 

levar até mesmo a extinção das espécies que não apresentam adaptação às alterações 

provocadas nestes ecossistemas. Assim, ação como o repovoamento através do 

supportive breeding tem sido empregada a fim de manter populações naturais 

vulneráveis. Porém, no Brasil, poucos trabalhos de soltura de alevinos levam em conta 

características genéticas para a formação dos estoques de reprodutores. Além disso, 

poucos trabalhos de repovoamento se preocupam com a eficiência destes, não havendo 

monitoramento da diversidade genética dos indivíduos liberados pós-soltura. O presente 

estudo empregou loci microssatélites a fim de acessar a diversidade e estrutura genética 

de populações de Astyanax altiparanae em Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), no 

rio Sapucaí-Mirim de 2015 a 2017, onde ocorre soltura de alevinos desde 2011. Além 

disso, foi proposto o uso de marcadores microssatélites, como ferramentas para auxiliar 

na formação de banco de reprodutores e estimar o índice de recaptura de indivíduos 

provenientes de estoques de cultivo provenientes de repovoamentos em populações 

naturais. Os bancos de reprodutores analisados dos anos de 2015 e 2016 mostram que os 

indivíduos que compõem esse banco apresentam alta diversidade genética (A = 24, 35; 

AR = 16,27; HE = 0,856), com valores do índice de fixação (Fis) variando de 0,146 a 

0,207 (P-value = 0, 007). O estoque de 2015 apresentou desvios significativos do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg para a maioria dos loci. Isto sugere junto com os valores 

do Fis, que este estoque pode apresentar indivíduos pertencentes a diferentes 

populações, o que indica necessidade da distinção dos reprodutores de acordo com cada 

PCH respeitando essa diferenciação genética. As analises das diferentes populações da 

natureza ao longo do ano de 2015 a 2017 também revelaram alta diversidade genética 

(A = 23,26, AR = 11,78, HE = 0,918), não mostrando diminuição destes índices ao 

decorrer dos anos. Os valores de Fis variaram de 0,120 a 0,225 (P-value = 0, 007) e os 

valores de estruturação genética (Fst) variaram de 0 a 0, 023 (P-value = 0,0018). As 

análises de diversidade genética somada e as de estruturação sugerem que estas 

populações podem estar sendo homogeneizadas pela soltura de indivíduos provenientes 

do mesmo estoque. Além disso, os microssatélites se mostraram ferramentas eficientes 

para o monitoramento de estoques de reprodutores bem como para a estimativa de 



recaptura em solturas do rio Sapucaí-Mirim, demonstrando recaptura de 0,19 a 0,79%. 

Desta forma, o presente trabalho demonstra a importância do uso de marcadores 

moleculares, como os microssatélites, na estimativa da diversidade genética e dos níveis 

de parentesco em programas de repovoamento a fim de propor o manejo adequado das 

diferentes populações e identificar os efeitos destes programas. 



ABSTRACT 

  Multiple anthropogenic factors have caused great interference in continental aquatic 

ecosystems, among them are the impoundments of the rivers. The changes caused by 

these constructions deeply affect fish populations and may lead to extinction of species 

that do not have adaptation to changes in these ecosystems. Thus, actions like the fish 

stocking through the supportive breeding have been employed in order to maintain 

vulnerable wild populations. However, in Brazil, few restocking programs take into 

account genetics characteristics for the foundation of breeding stocks. In addition, 

scarce studies are concerned with their efficiency, and there are not monitoring of the 

genetic diversity post release of the fingerlings. This work employed loci microsatellite 

aiming access the diversity and genetic structure of Astyanax lacustris populations in 

Small Hydroelectric Plants (SHP), in the Sapucaí-Mirim River from 2015 to 2017, 

where there are releases since 2011. Additionally, it was proposed the use of 

microsatellites markers as tool to assist in the foundation of breeders stocks and 

estimate the recapture rate of individuals from breeding of fish farm stocks. The 

breeders analyzed from the years 2015 and 2016 show that individual that make up this 

stock show high genetic diversity (A = 24.35; AR = 16.27; HE = 0.856), with values of 

index (Fis) ranging from 0.146 to 0.207 (P-value = 0.007). The stock of 2015 presented 

significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium for most loci. This suggests, 

along with the Fis values, which this stock may present individuals belonging to 

different populations, indicating need for distinctions of breeders according with each 

SHP, respecting this genetic differentiation. The analysis of different wild populations 

throughout the year from 2015 to 2017 also revealed high genetic diversity (A = 23.26, 

AR = 11.78, HE = 0.918), it is not show a decrease of these indexes to over the years. Fis 

values ranged from 0.120 to 0.225 (P-value = 0.007) and structuring values (Fst) ranged 



from 0 to 0.023 (P-value = 0.0018). Analyses of genetic diversity coupled with genetic 

structure suggest that these populations may be homogenized by the release of 

individuals from the same stock. Besides that, the microsatellites markers were 

powerful tool for the breeding stocks monitoring as well as for the estimation of 

recaptures in releases in the Sapucaí-Mirim River, demonstrating recapture of 0.19% to 

0.79%. Therefore, the present study demonstrates the importance of using molecular 

markers, such microsatellites, in the evaluation of genetic diversity and levels of 

relatedness in supportive breeding programs in order to propose the proper management 

of different populations and identify the effects of these programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ictiofauna continental 

Os peixes constituem o grupo mais diverso entre os vertebrados, com 27 mil 

espécies conhecidas (Nelson et al., 2006; Reis et al., 2016), cerca de 28 a 31% dessa 

diversidade pode ser encontrada na região Neotropical (Léveque et al., 2008; Reis et al., 

2016). Novas espécies são descritas a cada ano (Buckup et al., 2007), apenas na 

América do Sul 465 novas espécies fora descritas nos últimos cinco anos. No Brasil, há 

a maior riqueza de espécies e maior número de endemismo deste grupo (Mcallister et 

al., 1997; Abell et al., 2008, Albert e Reis, 2011).  Uma extraordinária proporção da 

biodiversidade de peixes está refugiada em ambientes continentais (Buckup et al., 2007; 

Abell et al., 2008), sendo a maioria pertencente à classe Actynopterygii, distribuídas 

principalmente em três ordens: Siluriformes (42%), Characiformes (39%) e 

Cyprinodontiformes (11%) e duas famílias: Characidae (23%) e Loricariidae (19%) 

(Hales e Petry, 2008). Este elevado número de espécies se deve a grande diversidade e 

heterogeneidade das bacias hidrográficas desta região, onde o Brasil está inserido 

(Buckup et al., 2007), o que o possibilita ser o país da megadiversidade de ictiofauna de 

águas continentais (Nogueira et al., 2010). A maior parte dessa diversidade é encontrada 

nas bacias do rio Amazonas, Orinoco e Paraná-Paraguai (Langeani et al., 2007; Abell et 

al., 2008), que juntas reúnem cerca de 3.599 espécies (Reis et al., 2016). A bacia 

Paraná-Paraguai, também conhecida como La Plata, representa a terceira bacia com 

maior diversidade de espécies de peixes continentais com cerca de 920 espécies (Reis et 

al., 2016).  
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O rio Paraná abriga cerca de 310 espécies em 28 famílias (Langeani et al., 2007; 

Agostinho et al., 2008; Hales e Petry, 2008). As ordens com maior riqueza registrada 

são os Characiformes e os Siluriformes, com 80% das espécies, compondo grupos 

dominantes em ambientes lóticos (Langeani et al., 2007). Essa região abrange os 

maiores rios do Estado de São Paulo, que são habitados por espécies de pequeno, médio 

e grande porte, como os lambaris, piaparas, curimbas, pintados e jaús. Espécies de 

pequeno porte habitam preferencialmente pequenos riachos e cabeceiras dos rios, 

apresentam alto grau de endemismo e distribuição geográfica restrita, sendo 

dependentes da vegetação marginal para fins tróficos, reprodutivos e abrigo (Castro e 

Menezes, 1998). Já espécies migradoras de médio e grande porte apresentam ampla 

distribuição geográfica, migrando anualmente para reprodução e alimentação, sendo 

espécies importantes na pesca de subsistência, comercial e na aquicultura (Agostinho et 

al., 2007). 

 Apesar da grande diversidade específica de peixes, estes ecossistemas têm 

perdido grande proporção de suas espécies e habitats quando comparado com 

ecossistemas marinhos (Revenga et al., 2005; Agostinho et al., 2008; Reis et al., 2016), 

em face de diversos fatores antrópicos, o que torna importante a inclusão do grupo em 

programas conservacionistas. 

 

1.2 Gênero Astyanax como modelo para eficiência de práticas de repovoamento 

O gênero Astyanax é um dos mais diversos da família Characidae, com 150 

espécies válidas que estão amplamente distribuídas nas bacias brasileiras (Garutti e 

Britski, 2000; Eschmeyer, 2014), e que se estendem desde o rio Colorado no Texas, 

Estados Unidos, até o rio Colorado no norte da Patagônia, Argentina (Reis et al., 2003, 
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Ornelas-Garcia et al., 2008; López et al., 2008). As espécies deste gênero são 

conhecidas pela grande plasticidade fenotípica e/ou genotípicas, o que mostra a 

capacidade de se ajustar a diferentes situações ambientais (Orsi et al., 2002).  

Dentro desse grupo está a espécie Astyanax altiparanae, popularmente 

conhecida por lambari do rabo amarelo ou tambiú (Prioli et al., 2002), atualmente 

reconhecida como novo sinônimo de Astyanax lascustris (De Lucena e Soares, 2016). 

Esta espécie é considerada de pequeno porte, chegando a 12 cm de comprimento, é uma 

espécie migradora de curta distância presente em quase todos os ambientes dulcícolas 

(Vari e Castro, 2007). Pode ser considerada próxima da base da cadeia trófica, serve de 

alimento para outras espécies de peixes (Hahn et al., 1997; Prioli et al., 2002) e se 

alimenta principalmente de insetos, tendo a dieta bastante variada explorando grupos 

alimentares diferentes (Peretti e Andrian, 2007). Além da sua importância ecológica, de 

forma geral, espécies do gênero Astyanax exibem relevância na aquicultura, por 

apresentar características biológicas favoráveis para produção e cultivo, na alimentação 

e na pesca esportiva, servindo como iscas vivas e é também considerada como recurso 

pesqueiro (Porto-Foresti et al., 2001).   

No Brasil, espécies do gênero Astyanax são comum e extensivamente 

distribuídas na bacia rio Paraná (Graça e Pavanelli, 2002). Além de espécies deste 

gênero esta bacia abriga grande riqueza de espécies ecologicamente e economicamente 

importantes, entretanto, o curso dos seus principais afluentes está profundamente 

alterado por represamentos (Agostinho et al., 2008, Hales e Petry, 2008).  

 A. lacustris (anteriormente nominada como A. altiparanae) e outras espécies do 

gênero são bastante reportadas em diversos estudos, desde estudos filogenéticos, que 

tratam em tentar solucionar o complexo de espécies que este grupo representa (Moreira-
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Filho, 1991; Artoni et al., 2006; Paiva et al., 2006; Rossini et al., 2016), populacionais 

ecológicos (Orsi et al., 2002) até estudos de diversidade genética e estruturação 

populacional (Prioli et al., 2002; Sofia et al., 2006; Zaganini et al., 2013), no entanto, 

esses últimos em sua maioria fazem uso de marcadores moleculares não muito 

resolutivos como o RAPD. 

Ao considerar a fácil e rápida reprodução de A. lacustris em cultivo, a 

abundância desta espécie em bacias onde há maior concentração de barramentos para 

produção de energia e as frequentes ações de repovoamento nestas regiões, o estudo 

dessa espécie se torna ideal para compreensão dos efeitos genéticos das ações de 

estocagem e soltura de juvenis em populações naturais, principalmente relacionado ao 

declínio populacional e a sobrevivência pós-soltura. Tendo em vista que apenas 17% 

dos estudos avaliam geneticamente populações naturais suplementadas ou populações 

reintroduzidas (Attard et al., 2016). 

 

1.3 Impactos antropogênicos causados nas populações de peixes 

O grande desenvolvimento urbano e industrial nos últimos anos têm gerado 

interferências antrópicas negativas em diversos ecossistemas, especialmente nos 

ecossistemas aquáticos (Cowx, 2002; Agostinho et al., 2008). A biodiversidade aquática 

continental, incluindo espécies de peixes de todo o mundo são ameaçadas pela 

fragmentação e redução/perda de habitats, modificação dos regimes dos rios, poluição, 

introdução de espécies exóticas, perda da conexão entre os habitas devido à construção 

de barramentos e sobrepesca (Cowx, 2002; Hatanaka et al., 2006; Agostinho et al., 

2008; Jelks et al., 2008). 
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Dentre as ações que afetam os recursos hídricos, a construção de barramento e 

consequente formação de lagos artificiais podem ser considerados os principais fatores 

em termos de perda da biodiversidade de ambientes aquáticos (Cowx, 2002; Reis et al., 

2016). No Brasil há cerca de 720 reservatórios, a maioria destes com finalidade de 

produção de energia elétrica e estão distribuídos ao longo do território brasileiro, com 

maior concentração na região Sul e Sudeste (80%) devido à elevada demanda energética 

pelas indústrias e centros urbanos nessa região (Agostinho et al., 2008).  

Os reservatórios podem ser classificados em grandes Usinas Hidrelétricas 

(UHEs) e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Desde 1998, as PCHs são 

consideradas pelos órgãos públicos como prioridades no incremento do setor elétrico, 

sendo vistas como uma alterativa para atender as demandas de pequenos centros 

urbanos e áreas rurais mais afastadas (Albertin e Mauad, 2008; Agostinho et al., 2008). 

Desta forma, há uma grande concentração de PCHs em rios tributários, como o rio 

Sapucaí-Mirim, localizado na bacia do rio Alto Paraná, que apresenta a construção de 

diversas PCHs como a Anhanguera, Dourado, Palmeiras, Retiro e São Joaquim. A 

fragmentação dos tributários com a construção das PCHs além da fragmentação dos rios 

principais é preocupante, pois ests são considerados como importantes áreas de abrigos 

e rotas migratórias durante o período de reprodução e alimentação de espécie 

migradoras de longas e curtas distâncias (Castro, 1999; Baumgartner et al., 2004; Melo 

et al., 2013). 

Os efeitos dos barramentos nos ambientes aquáticos são bastante discutidos em 

diversos trabalhos, tanto em nível ecológico como em nível genético populacional. Em 

nível ecológico, um dos grandes resultados da construção de barramentos é a alteração 

do sistema do rio para ambiente lacustre, o que leva consequentemente a perda e 

alteração de habitats. Outra consequência é a fragmentação deste sistema, o que pode 
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levar a estruturação interpopulacional e consequente diminuição da diversidade genética 

(Wei et al., 1997; Ruban et al.,1997; Agostinho et al., 2008; Esguícero e Arcifa, 2010; 

Crook et al., 2015).  

Diversos estudos genéticos demonstram as consequências destas alterações 

físicas/ecológicas em populações de peixes, especialmente de espécie migradoras. 

Zhang e Tan (2010) descreveram a aceleração da diferenciação de populações em 

espécies migradoras ocasionadas pela construção de barramentos. Assim como Ramos 

et al. (2012), que observou perda da diversidade genética e taxa de endocruzamento 

significativa em espécies de Leporinus elongatus no complexo Canoas, rio 

Paranapanema, já alguns estudos com Prochilodus lineatus, espécie também migradora, 

não se notou queda da diversidade genética e aumento da estruturação populacional 

ocasionadas pela fragmentação do sistema aquático continental (Melo et al., 2013; 

Ferreira et al., 2017). Uma possível explicação para essa diferença seria a ausência de 

práticas de repovoamento e/ou ausência de escadas e passagens de peixes na região 

onde foi realizado o segundo estudo. 

A eficiência da construção de escadas de peixes associadas aos barramentos é 

bastante discutida, sendo estas muitas vezes seletivas para algumas espécies, podendo 

ser viáveis em alguns casos apenas para o movimento rio acima (Baumgartner, 2006; 

Agostinho et al., 2007; Crook et al., 2015). Estudos comparativos morfométricos com 

espécies migradoras como Salminus hilarii demonstraram falta de eficiência destas 

construções para espécies deste gênero (Esguíceo e Arcifa, 2010), que deixa clara a 

necessidade de investimento e aplicação de outras práticas mitigadoras. 
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1.4 Estratégias conservacionistas 

 Práticas conservacionistas têm sido aplicadas no mundo todo a fim de recuperar 

populações de peixes vulneráveis, algumas delas seriam através da recuperação de 

habitats, redução da sobrepesca e aplicações de estratégias de gestão em populações 

impactadas, no entanto, a falta de pessoas disponíveis, vontade política, financiamento e 

identificação dos principais fatores que se deve concentrar a ação de gestão dessas 

populações, dificultam que estas ações sejam executadas de forma efetiva (Vieira e 

Pompeu, 2001; Schreier et al., 2012). 

 Entre as alternativas com objetivo de conservar populações vulneráveis, o 

repovoamento está entre a mais empregada por concessionárias do setor hidrelétrico. No 

rio Alto Paraná esta prática é realizada desde a década de 70, quando passou a ser 

empregada como principal medida mitigadora para as alterações causadas pela 

construção de barragens na região, sendo feita pela liberação de indivíduos de espécies 

nativas e não nativas (Vieira e Pompeu, 2001). 

O programa de repovoamento está relacionado a algumas estratégias como 

captive breeding e supportive breeding, que têm sido empregadas nas últimas décadas 

com intuito de aumentar, criar, manter e reestabelecer populações ameaçadas ou que 

sofrem algum tipo de interferência antrópica. A primeira, captive breeding, visa 

reestabelecer ou manter populações naturais através da soltura de juvenis produzidos em 

piscicultura a partir de reprodutores isolados em cultivo, já a de supportive breeding 

tem o mesmo objetivo produzindo juvenis em piscicultura a partir de reprodutores 

selvagens (Schreier et al., 2015). 

Captive breeding é uma das mais antigas e tradicionalmente aplicadas em todo o 

mundo. No Brasil, a ação de repovoamento está intimamente ligada ao desenvolvimento 
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da aquicultura no país, já que a maioria das espécies de peixes com potencial para 

piscicultura, produzidas em cativeiro, após a década de 30 foram utilizadas nestes 

programas (Vieira e Pompeu, 2001). A introdução de indivíduos de cultivo em 

populações naturais podem ter diversas consequências, como a redução do número 

efetivo populacional e da diversidade genética, tendo em vista que nessa prática é 

comum o cruzamento de poucos reprodutores produzindo uma quantidade 

desproporcional de irmãos entre os juvenis liberados na natureza (Araki e Schimid, 

2010; Savary et al., 2017). Ou também, pode gerar mistura do pool gênico de 

populações através da introgressão a partir de indivíduos de cultivo, causando até 

mesmo uma substituição completa da diversidade original (Perrier et al., 2011; 2013). 

Tendo em vista, que o acasalamento entre indivíduos próximos pode levar ao 

aumento da homozigose e diminuir o potencial adaptativo dos indivíduos liberados na 

natureza (Sonstebo et al., 2007; Povh et al., 2008), os programas de estocagem e soltura 

devem ter como principais objetivos reduzir o risco de perda da diversidade genética e 

da taxa de endocruzamento nos estoques de reprodutores e em populações naturais 

(Hedrick e Kalinowski, 2000; Woodworth et al., 2002). 

Suportive breeding é uma estratégia conservacionista de estocagem altamente 

empregada para manter alta densidade e auto-manutenção de populações naturais 

(Heggenes et al., 2006). Programas de estocagem anual que fazem uso de estoques 

selvagens tem se mostrado eficientes na redução do efeito fundador, fortemente 

associado a prática de incubação em pisciculturas devido ao número reduzido de 

reprodutores (Heggenes et al., 2006; Drauch e Rhodes, 2007; Rourke et al., 2010). 

Savary et al. (2017) associa a soltura de indivíduos locais de truta do ártico, supportive 

breeding, a restabilização do Equilíbrio de Hardy-Weinberg e dos níveis de 

variabilidade genética, tendo em vista o efeito gargalo sofrido nessa população nas 
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décadas de 80-90 devido a introdução de indivíduos alóctones. Apesar desta se mostrar 

útil na manutenção e/ou restabilização de populações naturais, a maioria dos trabalhos 

tem como maior preocupação a analise genética dos parentais (Povh et al., 2009; Lopera 

Barrero et al., 2010; Torregroza et al., 2015) ou dos juvenis antes da soltura em 

ambiente natural (Torregroza et al., 2015), o que pode não dar uma real visão da 

eficiência de programas de repovoamento e de suas estratégias, tendo em vista que a 

taxa de sobrevivência de indivíduos soltos que chegam a maturidade sexual não é muito 

alta (Caudron et al., 2014). 

O sucesso ou fracasso destes programas e estratégias de estocagem depende do 

cuidadoso controle e monitoramento de características genéticas da progênie produzida 

em cultivo antes da liberação na natureza, assim como controle dos parentais. Mas 

também, essencialmente do monitoramento da sobrevivência dos indivíduos pós-

soltura, dado que a ação de processos evolutivos como a seleção natural ou eventos 

estocásticos pode levar a mudanças na composição genética dos indivíduos soltos 

(Schreier et al., 2015), alterando a diversidade genética de populações suplementadas 

(natural + soltura). 

 

1.5 Marcadores moleculares 

A grande diversidade de marcadores genéticos disponíveis atualmente, devido 

ao grande desenvolvimento de analises genéticas e métodos de genotipagem, permitiu 

avanço de diversos campos da genética animal, como a sistemática molecular, biologia 

evolutiva, ecologia molecular, genética populacional e genética conservacionista, 

auxiliando no estudo de espécies de peixes continentais (Selkoe e Toonen, 2006; Piorski 

et al., 2008). 
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Marcadores como as isoenzimas foram muito utilizadas em estudos de 

populações de peixes até 2000 (Almeida-Val et al., 1990), a variação deste marcador é 

gerada através da inserção ou deleção no DNA, gerando uma alteração na sequência dos 

aminoácidos e consequentemente na natureza da proteína, estrutura da enzima (Avise, 

2004). As isoenzimas foram aplicadas em estudos de peixes neotropicais com diversas 

finalidades como, avaliar a diferenciação intraespecífica de populações que divergem 

por isolamento geográfico (Renno et al., 1990), estimar a diversidade entre populações 

de peixes marinhos (Beheregaray e Levy, 2000). No entanto, é necessária a aplicação da 

aplicação de um número alto de loci isoenzimáticos (Yazbeck, 2005). 

Diversos outros marcadores moleculares, disponíveis hoje, foram desenvolvidos 

a partir da associação de métodos como sequenciamento e clonagem às enzimas de 

restrição. Entre eles temos o AFLP (Amplified Frangment Length Polymorphism), 

RAPD (Random Amplified Polymorphism DNA), RFLP (Restriction Fragment Length 

Polymorphism), DNA mitocondrial, sequenciamento de genes nucleares, microssatélites 

e SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) (Piorski et al., 2008).  

A escolha do marcador molecular adequado a ser empregado em cada estudo é 

essencial, para isso algumas características como dominância, conteúdo informativo, 

neutralidade, custo e reprodutibilidade devem ser levadas em consideração (Solé-Cava, 

2001, Piorski et al., 2008). 

Técnicas como as de AFLP e RAPD foram abundantemente utilizadas em 

estudos de diversidade e estruturação genética de espécies como A. lacustris (Leuzzi et 

al., 2004; Oliveira et al., 2005), P. lineatus (Oliveira et al., 2005), Salminus brasiliensis 

(Ramella et al., 2006), Prochilodus argenteus (Hatanaka et al., 2006), Leporinus 

friderici (Renno et al., 1991). A grande vantagem destas técnicas é que o conhecimento 
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prévio do genoma não é necessário, no entanto, estas caíram e desuso por sua baixa 

reprodutibilidade (Piorski et al., 2008). 

A técnica de RFLP envolve a clivagem do DNA com uma ou mais enzimas de 

restrição, também conhecido como PCR-RFLP, onde após a amplificação de uma região 

conhecida através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) há a digestão do produto 

do PCR em sítios diferentes do DNA através de enzimas de restrição (Schlötterer, 2004; 

Piorski et al., 2008). Esse método, PCR-RFLP, tem sido amplamente empregado para a 

identificação de espécies (Wolf et al., 2000; Mendonça et al., 2009; Prado et al., 2011). 

Os microssatélites e SNPs são atualmente os marcadores moleculares mais 

utilizados em estudos genéticos em peixes, sendo o primeiro mais aplicado em estudos 

de parentesco e paternidade tanto em estoques de cultivo quanto e populações naturais 

(Hansen et al., 2000; Bentzen et al., 2001; Feldheim et al., 2001; Castro et al., 2004, 

Schwartz et al., 2007; Sourinejad et al., 2011), e o segundo mais aplicados em estudos 

de diferenciação de espécies (Campbell et al., 2012) e rastreamento de peixes de cultivo 

em ambientes marinhos (Primmer et al., 2000; Hayes et al., 2005; Glover et al., 2009; 

Bylemans 2016). Ambos marcadores são amplamente usados no campo da genética, 

sendo atualmente os SNPs mais empregados. No entanto, pelo fato dos SNPs serem 

menos polimórficos que os microssatélites, ou seja, são marcadores bialélicos é 

necessária a aplicação de maior número de SNPs do que microssatélites para resolução 

de estudos genéticos populacionais. Além disso, esta característica limita sua aplicação 

em análises de parentesco (Ignal et al., 2002; Hauser et al.,2011). De acordo com Jones 

et al. (2010) os SNPs têm poder resolutivo baixo para reconstrução de relações de 

paternidade, tendo em vista que um descendente heterozigoto não fornece informação 

dos pais. Desta forma, os microssatélites se mostram como ferramentas chaves em 

diversos estudos genéticos, principalmente em estudos de parentesco. 
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1.5.1 Loci microssatélites 

 Os microssatélites, também conhecidos como STR (Short Tandem Repeats) 

VNTR (Variable Number Tandem Repeats) ou SSR (Simple Sequence Repeats) 

(Chistiakov, 2006), têm sido aplicados em diversos campos da ciência, como genética 

da conservação, genética forense, mapeamento genético, medicina forense, entre outras 

áreas (Chistiakiov, 2006; Selkoe e Toonen, 2006). Na aquicultura é considerado como 

ferramenta chave por permitir caracterização de estoques genéticos, seleção de 

reprodutores, mapeamento de loci com características quantitativas (QTLs) importantes 

economicamente, identificação de genes responsáveis por essas características e 

aplicação em programas de cruzamento (Chistiakov, 2006). 

 A extensa aplicação destes marcadores se deve a sua ampla distribuição no 

genoma dos eucariotos e procariotos (Litt e Luty, 1989), tanto em regiões codificantes 

como não codificantes, sendo mais comum em regiões não codificantes nos eucariotos, 

o que permite ampla cobertura do genoma destes organismos (Metzgar et al., 2000; 

Chistiakov, 2006). Além disso, os microssatélites são altamente mutáveis, ou seja, são 

super variáveis entre populações e espécies, codominantes, relativamente pequenos 

(pares de base – pb), podendo ser amplificados facilmente em pouca quantidade de 

DNA, apresentam herança mendeliana e alta reprodutibilidade (Taberlet et al., 1999; 

Schneider et al., 2004; Barroso et al., 2005; Chistiakov, 2006). 

 Estes marcadores apresentam repetições em tandem de 1 a 6 pb, apresentam 

repetições di, tri tetra e hexanucleotídica. Sendo as di, tri e tetra mais comuns em 

estudos genéticos (Tautz, 1989; Selkoe e Toonen, 2006; Chistiakov, 2006). 
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 Os microssatélites são intensamente empregados em estudos genéticos 

populacionais em espécies de peixes, apontando estruturação ou falta dela em diversas 

espécies como Astyanax mexicanus (tetra-cego) (Bradic et al., 2012), A. lacustris 

(Zaganini et al., en prep.), Salmo trutta (truta marrom) (Sonstebo e Borgstrom, 2006), 

Piaractus mesopotamicus (pacu) (Calcagnotto e Desalle, 2009; Ievolino et al., 2010; 

Lopera-Barrero et al., 2010), Pimelodus maculatus (mandi) (Ribolli et al., 2012), P. 

lineatus (Melo et al., 2013, Lopera-Barrero et al., 2016, Ferreira et al., 2017), Salvelinus 

alpinus (truta do ártico) (Savary et al., 2017). 

 Além de todas essas aplicações, estes marcadores são também muito aplicados 

em estudos de paternidade e parentesco tanto em cultivo como em populações naturais 

(Liu e Cordes, 2004). Questões de paternidade ou reconstrução de pedigrees são 

destinadas aos microssatélites pela sua alta diversidade alélica, o que permite genótipo 

único para cada indivíduo como se fosse um tag, usando poucos loci (Queller et al., 

1993). Diversos trabalhos mostram a aplicação destes marcadores para estimar relações 

em populações de espécies importantes economicamente como, Scophtalmus maximus 

(rodabalo) (Castro et al., 2004), Oncorhynchus mykiss (truta-arco-íris) (Herbinger et al., 

1995; Bentzen et al., 2001) e salmão do Atlântico (Norris et al., 2000; King et al., 2001; 

Herbinger et al., 2006). 

 Desta forma, o uso deste marcador vai desde sua alta acessibilidade como 

marcador genético para segmentos cromossômicos, como na identificação de 

indivíduos, para o rastreamento da história biológica das populações (Chamber e 

Macavoy, 2000). Uma considerável dificuldade no uso de microssatélites é a 

necessidade de isola-los e caracteriza-los, caso não esteja disponível para a espécie de 

interesse. Entretanto, uma vez disponível, uma grande quantidade de indivíduos pode 

ser facilmente genotipados para alelos codominantes (Piorski et al., 2008). 
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1.6 Diversidade genética na conservação 

 A diversidade genética é uma as três formas de biodiversidade reconhecidas pela 

IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) que devem ser 

conservadas (Mc Neely et al., 1990; Frankham, 2010), é considerada a base de grande 

parte de toda variação biológica, pois permite que populações submetidas a alterações 

ambientais respondam a pressões ecológicas no sentido contrário à redução 

populacional ou até mesmo a extinção local (Reed e Frankham, 2003; Wang, 2002; 

Hughes et al., 2008). Desta forma, a diversidade genética tem consequências na 

viabilidade e adaptação de populações naturais (Ryman et al, 1995; Reusch et al., 2005; 

Zeisset e Beebee, 2012), assim como em outras espécies nessa mesma comunidade, 

chegando em nível de ecossistema (Bailey et al., 2004; Crutsinger et al., 2006; Hughes 

et al., 2008). 

 A diferença entre as taxas na qual a variação genética pode ser gerada e perdida 

é a motivação básica para a conservação da variabilidade genética intraespecífica. A 

mutação é o único evento capaz de gerar novos alelos, no entanto, é um evento raro e 

pode ser ignorado por seres superiores em intervalos de centenas ou milhares de anos. 

Enquanto que a perda e combinação de alelos podem ocorrer de forma extremamente 

rápida dentro de uma mesma geração (Ryman et al., 1995). 

 A variação genética apresenta três principais ameaças, a extinção, que leva a 

perda completa das combinações de genes, a hibridação, não resulta necessariamente na 

perda completa de genes, mas sim no rearranjo destes e a perda da variação genética 

(Ryman et al., 1995). A quantidade de diversidade genética perdida é principalmente 

discutida em termos de redução da heterozigosidade (HE). Esse parâmetro é diretamente 
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proporcional ao número efetivo populacional (Ne). Assim, populações com tamanhos 

restritos apresentam maior risco de sofrerem efeitos de deriva genética e 

endocruzamento (Ryman et al., 1995). Problemas relacionados à manipulação do Ne tem 

sido notado no contexto de programas de soltura (Schreier et al., 2012, Schreier et al., 

2015). Diversas publicações discutem o tamanho mínimo necessário para manter a 

população geneticamente variável e viável (Allendorf e Utter, 1979, Chesser et al., 

1980, Franklin, 1980, Soulé, 1980, Nelson e Soulé, 1987). 

 

1.6.1 Análises familiares na genética da conservação 

Análises familiares são de extrema importância em várias áreas da pesquisa, 

especialmente à biologia da conservação, pois permitem a compreensão da população 

em vários aspectos como, dispersão, comportamento social e sua distribuição (Wilson 

Ferguson, 2002; Jones e Wang, 2010; Harrison et al., 2013). No caso de populações 

suplementadas, estas análises se tornam essenciais considerando a necessidade do 

controle/manutenção da diversidade genética, o efeito do Ne  somado aos efeitos das 

variações ambientais nestas populações. 

Estudos familiares podem ser feitos através da estimativa dos níveis de 

parentesco, pedigree ou estrutura familiar (Jones e Wang, 2010). 

Em ambientes controlados, as relações familiares podem ser facilmente 

construídas por observação, o que não é possível em populações naturais (Ryman et al., 

1995, Blouin, 2003; Pemberton, 2008). Ainda assim, nesse segundo caso o 

estabelecimento das relações familiares podem ser estimadas através de dados gerados 

por marcadores moleculares (Ryman et al., 1995; Wang e Santure, 2009; Crook et al., 

2015).  
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Em paralelo ao incremento dos marcadores moleculares na genética, diversos 

métodos estatísticos têm sido desenvolvidos para análise de dados moleculares e 

estabelecimento das relações familiares (Blouin, 2003; Jones e Ardren, 2003). Todos 

baseados em herança mendeliana, partem do simples conceito de que os pais passam um 

de dois alelos para a prole, o que assim carrega um alelo de cada pai, apesar de parecer 

simples, a aplicação disso torna-se dificultosa quando aplicada a ambientes naturais de 

grande extensão, pois neste caso nem todos os parentais podem ser amostrados (Wang e 

Santure, 2009; Crook et al., 2015, Wang, 2016). 

A atribuição da relação pais-descendentes pode ser feita através de quatro 

métodos: exclusão, atribuição categórica, atribuição fracionária e reconstrução de 

pedigree (Jones et al., 2010). Os métodos mais adotados são os de exclusão e atribuição 

categórica, onde os genótipos de cada prole são comparados com os genótipos de cada 

pai (Harrison et al., 2013). O método de exclusão permite a eliminação de determinado 

pai, quando esse não compartilha pelo menos um alelo de determinado loci com a prole. 

Quando não é possível excluir mais de um candidato pai o método de atribuição 

categórica pode ser aplicado, onde é medida a probabilidade (likelihood) de cada 

suposto pai-descendente de ser verdadeiro doador de seus respectivos genótipos 

multiloci (Nielsen et al., 2001, Gerber et al., 2003, Kalinowski et l., 2007). 

Desse modo, os loci microssatélites se tornaram extremamente empregados em 

análises de parentesco e estrutura familiar (Chistiakov et al., 2006). Por apresentar 

características como alto polimorfismo e herança co-dominate, estes marcadores 

permitem a obtenção de genótipos únicos para cada indivíduo (Scheineider et al., 2004; 

Barroso et al., 2005; Chistiakov, 2006). 

 



 
_____________________________________________________________________Objetivos 
 

17 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho pretendeu avaliar a eficiência de repovoamentos realizados 

na região do rio Sapucaí-Mirim para A. lacustris, espécie modelo para testar a hipótese 

da funcionalidade do método de repovoamento em espécies migradoras de curta 

distância, propondo estratégias de manejo adequadas para a mitigação dos impactos 

causados por estes empreendimentos ao longo do rio. 

2.2 Objetivos específicos 

Tendo em vista o importante papel desempenhado pela diversidade genética 

populacional nos ecossistemas aquáticos continentais e da necessidade de estabelecer 

estratégias de conservação a fim de minimizar os impactos causados pela construção de 

PCHs em tributários como o rio Sapucaí-Mirim, o presente trabalho teve por objetivo: 

1. avaliar o potencial dos indivíduos coletados de populações naturais para a formação 

de bancos de reprodutores, através do uso de loci microssatélites 

2. estimar a estrutura genética de populações naturais de A. lacustris, com o objetivo de 

avaliar os efeitos dos repovoamentos nas PCHs Retiro e Palmeiras e propor manejo 

adequado destas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de amostragem 

O estudo foi conduzido na bacia do rio Sapucaí-Mirim, bacia que se integra a 

bacia do rio Grande e atravessa os estados de São Paulo e Minas Gerais. O rio Sapucaí-

Mirim nasce na Serra da Mantiqueira, na cidade de Campos de Jordão, SP e desagua na 

cidade de Furnas, atravessando aproximadamente 343 km (34 dentro do estado de São 

Paulo e 309 km em Minas Gerais). Esta bacia é constituída por três trechos, o Alto 

Sapucaí (50km), Médio Sapucaí (90km) e Baixo Sapucaí (143 km) (CBH Sapucaí, 

2018).  

O trecho de amostragem foi o Médio Sapucaí, área onde estão localizadas duas 

PCHs, PCH Palmeiras e PCH Retiro (Figura 1). Estas duas PCHs somam área de 

aproximadamente 5,29 km
2 

de reservatório (CTG Brasil, 2018) (Figura 2). Nessa região, 

há a construção de escadas de peixes e ações de repovoamentos como ações mitigadoras 

desde o início do funcionamento destas. A PCH Palmeiras teve início das operações em 

2012, enquanto que a PCH Retiro teve início em 2013. As amostragens foram feitas 

através de tarrafa e pesca convencional (vara de pescar), sendo amostrados pontos ao 

longo do reservatório e nas escadas de transposição de cada PCH no período de 2015 a 

2017.  
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Figura 1. Áreas de amostragem de Astyanax lacustris (PCH Retiro representada pelo ponto rosa 

e PCH Palmeiras representada pelo ponto laranja) no rio Sapucaí-Mirim, onde estão localizadas 

as duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), bacia do Alto Paraná, estado de São Paulo, 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) situadas no rio Sapucaí-Mirim. a’ e a’’: PCH 

Palmeiras; b’ e b’’: PCH Retiro. 

 

a’ a’’ 

b’ b’’ 
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3.2 Material Biológico 

 No total foram capturados 713 de A. lacustris, coletados ao longo do rio 

Sapucaí-Mirim(Tabela 1). Os exemplares correspondem a várias capturas temporais do 

ano de 2015 a 2017, através de parceria com o Laboratório de Genética em Aquicultura 

e Conservação (LAGeAC) do Centro de Aquicultura da Unesp (Caunesp). Em geral 

todos os indivíduos foram coletados no período de reprodução de A. lacustris, no 

período de dezembro a abril. 

Todos os exemplares tiveram fragmentos de suas nadadeiras caudais coletadas, 

conservadas em álcool absoluto 95% em tubos de microcentrífuga e levadas ao 

Laboratório de Genética e Peixes (LAGENPE), Unesp - Bauru, São Paulo, compondo o 

banco de tecidos para análises genéticas. 

Dos 713 indivíduos, 207 foram encaminhados e mantidos em duas pisciculturas 

localizadas no estado de São Paulo, piscicultura Projeto Peixe (município de Sales de 

Oliveira) e no Centro de Aquicultura da Unesp (Caunesp) (Jaboticabal) a fim de manter 

o banco de reprodutores voltados a prática de repovoamento no rio Sapucaí-Mirim. Os 

506 indivíduos restantes tiveram amostras de nadadeiras coletadas objetivando o estudo 

dos efeitos do repovoamento. 
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Figura 3. Exemplar de Astyanax lacustris (lambari do rabo amarelo). 

Tabela 1. Pontos e anos de coleta de Astyanax lacustris.  

Número amostral  

Localidade N (2015) N (2016) N (2017) 

Reservatório PCH Retiro 64 20 80 

Escada PCH Retiro 97 - - 

Reservatório PCH Palmeiras 65 118 - 

Escada PCH Palmeiras  62 - - 

Total 288 138 80 

Localidade - região onde foram amostrados os indivíduos de Astyanax lacustris (Escada/ 

Reservatório) de cada PCH, N - número de amostra por ano. 

 

3.3 Marcação dos exemplares de Astyanax lacustris 

 Com intuito de manter os estoques de reprodutores de populações naturais da 

espécie A. lacustris, os indivíduos selecionados para formar banco de reprodutores 

foram identificados com tags magnéticas e mantidos vivos em tanques de pisciculturas.  

 Tags magnéticas são como pequenos bastonetes de metal magnetizados, que 

apresentam sistema de identificação semelhante ao código de barras. O procedimento de 

marcação dos exemplares segue como descrito por Porto-Foresti (2001) (Figura 4). Para 

facilitar sua manipulação os animais primeiramente são anestesiados em solução de 2g 

de anestésico (benzocaína) diluídos em 20 L de água, a tag é introduzida na região 
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lombar do peixe, próximo à nadadeira dorsal, com auxílio da seringa injetora. Depois da 

identificação, sempre que necessário, o espécime pode ser identificado com auxílio do 

equipamento de leitura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Identificação dos espécimes usando marcadores magnéticos (tag). a - leitor, tag e 

seringas; b - introdução da tag subcutânea com auxílio da seringa injetora; c- leitura da tag com 

auxílio do leitor. 

 

3.4 Extração de DNA 

A extração de DNA foi feita a partir de fragmentos de nadadeira caudal 

coletados dos indivíduos amostrados, através do kit comercial “Wizard Genomic DNA 

Purification kit-Promega”. Uma pequena quantidade de tecido foi colocada em tubo de 

microcentrífuga, em seguida foram adicionados 300 μl de Nuclei Lysis Solution e 4,0 μl 

de Proteinase K, sendo as amostras incubadas por 2 horas a 60°C. Após esse período 

foram adicionados 4,0 μl de RNAse, sendo incubado no banho-maria a 37°C por 

30minutos. Posteriormente foram adicionados 200 μl de Protein Precipitation Solution 

e levados ao gelo por 15 minutos. Seguiu-se uma etapa de centrifugação a 13.000 rpm 

por 4 minutos, retirando posteriormente o sobrenadante e transferindo-o para outro tubo 

com 600 μl de isopropanol a temperatura ambiente. Uma nova centrifugação de 4 

minutos a 13.000 rpm foi realizada, descartando novamente o sobrenadante após 

acentrifugação. Foram adicionados 600 μl de etanol 70%. Os tubos foram centrifugados 

por 4 minutos a 13.000 rpm e o sobrenadante foi descartado, tomando cuidado para que 

a b c 
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o pallet do fundo não se desprendesse do fundo do tubo. O material foi secado em 

estufa a 37°C, por um período de 1hora e após isso foram adicionados 35 μl da solução 

de DNA Rehydration Solution. O tubo permaneceu a temperatura ambiente por 24 

horas. 

Após esta etapa, o resultado da extração e purificação de DNA genômico, assim 

como sua integridade foi verificada por meio do gel de agarose 1% corado com o 

corante fluorescente GelRed 
TM 

1X (Uniscience) e visualizado através de 

transiluminador UV (Loccus Biotecnologia). A partir da amostragem e extração do 

DNA genômico foram aplicados marcadores moleculares do tipo microssatélite nas 

populações amostradas, a propósito de analisar a diversidade genética intra e 

interpopulacional e quantificar a recaptura de indivíduos soltos na natureza em 

repovoamentos. 

 

3.5 Seleção e aplicação dos loci microssatélites 

 Para o estudo da diversidade genética, estrutura populacional e efeitos de 

repovoamentos em populações de A. lacustris do rio Sapucaí-Mirim foram selecionados 

loci microssatélites. Oito loci microssatélites de 11descritos por Zaganini et al. (2012) 

foram pré- selecionados, tendo em conta critérios úteis em estudos genético 

populacionais, como grau de polimorfismo, especificidade e alelos nulos. 

 Para a otimização destes loci os protocolos de amplificação foram adaptados da 

literatura, sendo feitas modificações nas concentrações de DNA, dNTPs e temperatura 

de anelamento. 
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3.5.1 Seleção dos loci microssatélites e ajustes das reações moleculares 

 Para a amplificação dos microssatélites foi empregada à técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR), através do uso de pares de primers, foward (F) e reverse 

(R) (Tabela 2). Através das características de cada locus, sistemas de sequenciamento 

em conjunto foram feitos, levando em consideração o tamanho (pb) para cada locus. 

Desta forma, todos os primer foward (F) foram marcados na posição 5’ com os 

seguintes fluorocromos: PET
 TM

, FAM 
TM

, NET 
TM

 e VIC 
TM 

(Applied Biosystems). A 

fluorescência para cada primer foi desenhada de forma que os loci de mesmo tamanho 

não compartilhassem o mesmo fluorocromo (Tabela 3). 

 A amplificação dos loci microssatélites foi conduzida em duas reações diferentes 

com apenas um par de primers, foward (F) e reverse (R), separadamente. A reação para 

os loci Asty 4, Asty 12, Asty 15, Asty 21 e Asty 23 contém volume final de 18,5 μl com 

as seguintes concentrações, 1,4X de Buffer, 94 μM de dNTPs, 3,12 mM de MgCl2 , 2,5 

mM de cada primer, 0,25 U de Taq e 10- 30 ng de DNA. A reação para os loci Asty 16, 

Asty 26 e Asty 27 contém volume final de 25 μl, com as seguintes concentrações, 1X de 

Buffer, 150 μM de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 2 mM de cada primer, 0,2 U de Taq e 

10- 30 ng/μl de DNA. Todos os loci microssatélites foram amplificados no 

termociclador Veriti 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems), seguindo as 

condições de desnaturação inicial a 95° C por 5 min, seguida de 35 ciclos que inclui 

desnaturação a 95° C por 30 s, hibridização variando de 55° C a 60° C por 30s, 

desnaturação a 72° C por 5s e extensão final a 72° C por 5 min (mais detalhes tabela 3). 

As amostras amplificadas foram genotipadas utilizando o sequenciador 

automático ABI 3730xl DNA Analyzer (Applied Biosystems), os resultados foram 
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analisados GeneMapper versão 4.0 (Applied Biosystems) e revisados manualmente para 

sua verificação. 

 

Tabela 2. Descrição dos loci microssatélites desenvolvidos para Astyanax lacustris por 

Zaganini et al. (2012).  

Loci Sequência do primer Repetição Tamanho 

(pb) 

Ta (°C) 

Asty 4 GGTCACTGGAGGACAGATGTT 

GGCATGTGCTTGAATGGA 

(AC)17 200 53 

Asty 12 AGACACAATCAGCCGCCGAAATG 

ATCCCCTCTCCACAACCCAACACA 

(GT)8 163 58 

Asty 15 CAACTTTTACTTAAAACCTGC 

ATGGGTCTTTACTGCTGAATGTAT 

(AC)17 -(CT)6 212 50 

Asty 16 AAAGTAAAGGGCATCTGTGGAGAA 

AGAGGGCATCATTGTACATTTTTG 

(AC)10 165 52 

Asty 21  TTTATGGGGACCGTGAGATGTGC 

CAGGGGCAGCGGTGATACCT 

(CA)9 150 57 

Asty 23 TCAATGGAACCTATGGACAAC 

GTGGGAAGTAGCCTAATAAATA 

(CA)12 160 52 

Asty 26 CCCATTGATCCTGCCTCTAA 

CAGTCCTGACACAGAGAT 

(GT)8 190 58 

Asty 27 GCATTGTTCAGGTTGGGTCT 

AAACGTGGTGAGAGGGAGTG 

(GT)8 150 58 

Loci - identificação de cada locus; Sequência do primer - sequência do par de primer (foward e 

reverse); Repetição - motivo de repetição de cada loci; Tamanho - tamanho de cada loci em 

pares de bases (pb); Ta - temperatura de anelamento. 

Tabela 3. Loci analisados em Astyanax lacustris.  

Loci Tamanho (pb) Ta (°C) Fluorocromo SET ABI 

Asty 4 200 55  FAM I 

Asty 15 163 55 VIC I 

Asty 16 212 55 PET I 

Asty 23 165 60 NED I 

     

Asty 12 160 60 PET II 

Asty 21 190 55 NED II 

Asty 26 150 60 FAM II 

Asty 27 200 60 FAM II 

Loci - identificação do locus; Tamanho - tamanho de cada locus em pares de base (pb), Ta - 

temperatura de anelamento de cada par de primer, Fluorocromo -  marcação fluorescente de 

cada primer foward (F), Set ABI - loci genotipados em sets. 
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3.6 Análise dos dados 

 Os dados produzidos foram analisados através de programas estatísticos para a 

descrição da diversidade, estruturação e efeitos de repovoamentos de populações 

naturais. 

3.6.1 Diversidade genética e estruturação de A. lacustris 

3.6.1.1 Diversidade genética intrapopulacional 

A presença de alelos nulos, problemas de nomeação alélica, alelos dropout e 

sttutering foram verificados através do MICRO-CHECKER versão 2.2.3 (Van 

Oosterhout et al., 2004). 

 A diversidade genética por locus foi estimada usando número de alelos (A), 

heterozigosidade esperada (HE) e heterozigosidade observada (HO) através do programa 

ARLEQUÍN 3.1 (Excoffier et al., 2010). Para a estimativa dos desvios do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (HWE) e do índice de fixação (Fis) foi empregado o programa 

GenePop versão 3.4 (Raymond e Rousset, 1995). O nível de endogamia 

intrapopulacional e de riqueza alélica (AR) foram estimados utilizando o software Fstat, 

2.9.3 (Goudet, 2002). E por fim, o número efetivo populacional (Ne) foi estimado 

através do programa NeEstimator versão 2.01 (Peel et al., 2004), utilizando frequência 

alélica mínima (MAF) de 0,1 e o método de desequilíbrio de ligamento. 

 

3.6.1.2 Diversidade genética entre populações  

 Para avaliar a estruturação genética entre populações de A. lacustris, foram 

obtidos os índices de diferenciação populacional (FST) (Weir e Cockerham, 1984) 
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através do programa ARLEQUÍN 3.1 (Excoffier et al., 2010), o teste múltiplo foi 

conduzido com 10.000 permutaçãoes. Valores significantes (P-value <0,05) foram 

ajustados usando correção sequencial de Bonferroni (Rice, 1989).  

Adicionalmente foi empregado o programa STRUCTURE 2.3.1 (Prichard et al., 

2000), através do qual foram conduzidas análises de desagregação em métodos 

bayesianos com intuito de estimar número de unidades populacionais (K), atribuindo os 

indivíduos a suas populações de origem, a partir das frequências alélicas baseado no 

critério descrito por Evanno et al. (2005). Foi permitido o modelo de ancestralidade não 

misturada (no admixture model) a propósito de permitir uma resolução máxima, uma 

vez que este parâmetro assume que cada indivíduo vem exclusivamente de uma das 

populações e é mais indicado para verificar uma estruturação populacional sutil 

(Pritchard et al., 2000). Foram utilizados alelos correlacionados, 20 réplicas para cada 

valor de K, 500.000 gerações da cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC), com 

períodos de burn-in de 200.000 e assumindo K de 2 a 10 para a espécie em estudo. 

3.6.2 Estudo das relações familiares 

 As relações familiares entre indivíduos de populações de A. lacustris foram 

estimadas através da análise de parentesco aos pares e da atribuição da relação pais-

descendentes. 

3.6.2.1 Análise de parentesco 

 Com o propósito de analisar o potencial dos microssatélites para a estimativa de 

parentesco, a probabilidade de não exclusão dos candidatos pais e o nível de parentesco 

entre os indivíduos amostrados foram estimados. Média de não exclusão de paternidade 

para um candidato pai (NE-1P) e média de probabilidade de não exclusão para segundo 
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candidato pai (NE-2P) foi estimado usando o software CERVUS versão 3.0 

(Kalinowski et al., 2007). 

 As análises de parentesco aos pares foi medida através do pacote de Análises de 

Padrões Espaciais de Diversidade Genética (SPAGeDI) versão 1.4 (Hardy e Vekemans, 

2002), através do coeficiente (r) descrito por Wang (2002). Os valores do coeficiente r 

aos pares permitiram a classificação de três níveis de parentesco entre os indivíduos, 

considerando o seguinte critério: irmãos-completos (FS), com r > 0,375; meios-irmãos 

(HS) com valores de r entre 0,125 e 0,375 e não aparentados (UR), com r < 0,125 

(Pino-Querido et al., 2010). 

3.6.2.2 Estimativa da relação pai-descendentes 

 Para a atribuição da relação pai-descendentes foi empregado o programa 

CERVUS versão 3.0 (Kalinowski et al., 2007), que usa o método de atribuição 

categórica por verossimilhança (likelihood). A probabilidade de cada candidato pai (ou 

casal) ser candidato à descendência testada, foi obtida a partir do log da relação de 

verossimilhança (“LOD score”) daquele candidato sendo o pai verdadeiro em relação a 

um indivíduo tomado aleatoriamente da população de referência. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados e discussão dos dados obtidos no presente trabalho, relacionados à 

diversidade genética, estruturação populacional e efeitos dos repovoamentos em 

populações de Astyanax lacustris foram organizados em forma de dois capítulos: 

 

Capítulo 1 

Genética aplicada à seleção de estoques de reprodutores de Astyanax lacustris 

(Characidae, Teleostei) em programas de repovoamento 

 

Capítulo 2 

Monitoramento genético pós-soltura em programas de supportive breeding de 

populações de Astyanax na bacia do Alto Paraná 
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CAPÍTULO 1 

Genética aplicada à seleção de estoques de reprodutores de Astyanax altiparanae 

(Characidae, Teleostei) em programas de repovoamento 

Resumo 

Em face das ameaças que os ecossistemas aquáticos vêm sofrendo, diversas ações 

mitigadoras são aplicadas a fim de manter ou recuperar a diversidade genética de 

populações vulneráveis. O repovoamento está entre as práticas mais empegadas com 

essa finalidade, no entanto, o sucesso desta prática depende de vários fatores como o 

estudo e monitoramento genético dos bancos de reprodutores. Desta forma, o presente 

trabalho aplicou marcadores microssatélites para analisar geneticamente os níveis de 

diversidade genética e o grau de parentesco de dois estoques de reprodutores de A. 

altiparanae, provenientes de populações naturais do rio Sapucaí. Foram genotipados 

sete loci microssatélites em 207 indivíduos pertencentes a dois bancos de reprodutores 

de anos consecutivos (2015 e 2016). Os estoques de reprodutores apresentaram-se 

similares, entre si, em relação ao número de alelos, riqueza alélica, heterozigosidade 

observada e esperada, apresentando alta diversidade genética (A = 24, 35; AR = 16,27; 

HO = 0,699; HE = 0,856). A análise de parentesco mostrou indivíduos com baixo grau de 

parentesco, o estoque de 2015 apresentou total de 86,40% de indivíduos não 

aparentados e o de 2016 apresentou 91,74%. Os indivíduos amostrados apresentaram 

alto valor de diversidade genética, o que mostra que estes indivíduos apresentam bom 

potencial para formar estoques de reprodutores em práticas de conservação.  
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Introdução 

Os peixes constituem um grupo muito diverso entre os vertebrados (Nelson et 

al., 2006; Reis et al., 2016). O Brasil abriga a maior diversidade de espécies continentais 

devido a grande heterogeneidade de suas bacias (Léveque et al., 2008; Reis et al., 2016), 

apesar disso, estes ecossistemas tem perdido grande proporção de seus habitas e 

consequentemente de suas espécies (Agostinho et al., 2008). Alterações como poluição, 

inserção de espécies exóticas, fragmentação, modificação do fluxo natural dos rios e 

sobrepesca têm sido considerados grande ameaça às espécies continentais, 

especialmente às espécies de peixes (Agostinho et al., 2008; Jelks et al., 2008). 

A construção de barramentos para a produção de energia está entre a mais 

profunda alteração ambiental para espécies de ambientes dulcícolas (Reis et al., 2016). 

A construção de hidrelétricas, assim como a de Pequenas Centrais hidrelétricas alteram 

todo o sistema do rio, alterando todo o padrão de distribuição de espécies migradoras e 

de certa forma podendo levar a extinção das espécies que não conseguem se adaptar às 

alterações (Godinho e Godinho, 1994; Agostinho et al., 2008). 

Uma forma de minimizar essa ameaça é a criação e aplicação adequada de 

projetos de recuperação de habitats, de redução da sobrepesca de populações de 

espécies ameaçadas e de levantamento genético e biológico prévio e posterior à 

interferência humana nestes ecossistemas (Schreier et al., 2012). No entanto, a falta de 

esforço e financiamento político e de projetos com objetivos bem definidos tem 

dificultado estas ações (Vieira e Pompeu, 2001; Schreier et al., 2012), levando a má ou 

não execução de projetos de levantamento e monitoramento genético e biológico de 

populações de peixes vulneráveis. 
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Os ambientes aquáticos, de forma geral sofrem ameaças resultantes de profundas 

alterações no curso dos rios, assim como nos ambientes marinhos. Diversos trabalhos 

apontam a aquicultura conservacionista aliada a programas de soltura de alevinos, como 

uma ferramenta que pode ser aplicada em conjunto com fatores ecológicos para a 

conservação/manutenção de populações impactadas por alterações ambientais (Doyle et 

al., 2001; Schreier et al., 2012; Lopera-Barrero et al., 2016a; b).  

Apesar da aquicultura conservacionista se apresentar como uma ferramenta 

importante há diversos problemas que vêm com a aplicação desta. Como por exemplo, 

quando ocorre a liberação na natureza de indivíduos provenientes de cultivo, que 

apresentam pool gênico diferenciado dos indivíduos selvagens, gerando introgressão 

genética a partir dos indivíduos de cultivo ou até mesmo total substituição do pool 

gênico da população natural (Schreier et al., 2012; 2015). Outro grande problema da 

estocagem de indivíduos em cultivo para a propagação em ambiente natural é o uso do 

número limitado de reprodutores para a produção de milhões de descendentes, o que 

gera o efeito gargalo de garrafa, levando a redução da variabilidade genética (Pante et 

al., 2001). Além disso, a seleção de poucos indivíduos sem considerar as características 

genéticas destes, pode levar ao risco de endocruzamento nos estoques (Pante et al., 

2001; Aho et al., 2006).  

Projetos de repovoamentos, com estratégias como o supportive breeding para 

manutenção de populações vulneráveis, devem ter como objetivo principal o 

repovoamento com peixes provenientes da mesma população, a fim de evitar a mistura e 

desequilíbrios e perda de adaptações. Além de reduzir ao máximo a taxa de 

endocruzamento, através do conhecimento genético dos bancos de reprodutores 

(Hedrick e Kalinowski, 2000; Woodworth et al., 2002). 
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O presente trabalho aplicou marcadores microssatélites em estoque reprodutores 

provenientes de populações naturais voltados à prática de repovoamento de Astyanax 

altiparanae. Espécie amplamente distribuída na bacia do rio Paraná, região sudeste do 

Brasil, onde estão há a construção de UHEs e PCHs em diversos rios e tributários, assim 

como o rio Sapucaí, tributário importante da bacia do Alto Paraná, onde há a construção 

de três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) que estão ativas desde o ano de 2013. 

O objetivo do trabalho foi verificar o potencial dos indivíduos para a formação 

de estoques de reprodutores empregados em programas de repovoamento no rio 

Sapucaí, assim como validar os microssatélites como ferramentas aplicáveis para 

monitoramento de estoques mantidos em pisciculturas. 

 

Material e métodos 

Amostragem e extração de DNA 

 Foram analisados 207 indivíduos de A. altiparanae provenientes de populações 

naturais, sendo 180 espécimes coletados no ano de 2015 e 27 coletados no ano de 2016 

a fim de formar e manter o banco de reprodutores de programas de repovoamento 

realizado no rio Sapucaí, bacia do Alto Paraná, São Paulo, Brasil. As amostras foram 

coletadas em duas PCHs construídas ao longo do rio, PCH Palmeiras e PCH Retiro, que 

tiveram seu funcionamento iniciado nos anos de 2012 e 2013, respectivamente (Figura 

1).  

 Para identificação posterior, cada indivíduo foi marcado com tags magnéticas 

como descrito por Porto-Foresti (2001), e mantidos em tanques de pisciculturas a fim de 

estabelecer um banco de reprodutores para propagação na natureza pela prática de 
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repovoamento. Amostras de nadadeiras foram preservadas em álcool 95% e mantidos 

no banco de tecidos do Laboratório de Genética de Peixes (LAGENPE), Universidade 

Estadual Paulista (Unesp), Bauru, São Paulo, Brasil. 

 O DNA foi extraído e purificado através do kit comercial “Wizard Genomic 

Purification kit-Promega” e teve sua integridade verificada através de gel de agarose 1% 

corado com GelRed 1X (Uniscience) e visualizado em transiluminador UV (Loccus 

Biotecnologia). 
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Figura 1. Áreas de coleta dos estoques de reprodutores de Astyanax altiparanae (ponto rosa 

representa a PCH Retiro e o ponto laranja a PCH Palmeiras) no rio Sapucaí, onde estão 

localizadas as duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), bacia do Alto Paraná, estado de São 

Paulo, Brasil. 

 

Amplificação e genotipagem dos loci microssatélites 

Os oito loci empregados no presente estudo foram previamente descritos por 

Zaganini et al. (2012) para A. altiparanae. Todos os primers foward (F) foram 

marcados na posição 5’ com os seguintes fluorochromos: PET
TM

, FAM
TM

, NET
TM

, e 

VIC
TM 

(Applied Biosystems) e combinados para serem sequenciados em conjunto, 

considerando a variação do tamanho alélico (Tabela 1). 

A amplificação dos loci microssatélites foi conduzida em duas reações diferentes 

com apenas um par de primers, foward (F) e reverse (R), separadamente. A reação para 

os loci Asty 4, Asty 12, Asty 15, Asty 21 e Asty 23 contém volume final de 18,5 μl com 

as seguintes concentrações, 1,4X de Buffer, 94 μM de dNTPs, 3,12 mM de MgCl2 , 2,5 
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mM de cada primer, 0,25 U de Taq e 10 a 30 ng de DNA A reação para os loci Asty 16, 

Asty 26 e Asty 27 contém volume final de 25 μl, com as seguintes concentrações, 1X de 

Buffer, 150 μM de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 2 mM de cada primer e 0,2 U de Taq. 

Todos os loci microssatélites foram amplificados no termociclador Veriti 96-Well 

Thermal Cycler (Applied Biosystems), seguindo as condições de desnaturação inicial a 

95° C por 5 min, seguida de 35 ciclos que inclui desnaturação a 95° C por 30 s, 

hibridização variando de 55° C a 60° C por 30s, desnaturação a 72° C por 5s e extensão 

final a 72° C por 5 min (mais detalhes tabela 1). 

As amostras foram genotipadas no sequenciador automático ABI 3730xl DNA 

Analyzer (Applied Biosystems) e os resultados form analizados no programa Geneapper 

versão 4.0 (Applied Biosystems). 
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Tabela 1. Loci analisados em Astyanax altiparanae.  

Loci Sequência do primer Repetição Tamanho (pb) Ta (°C) Fluorocromo SET ABI 

Asty 4 GGTCACTGGAGGACAGATGTT 

GGCATGTGCTTGAATGGA 

(AC)17 200 55  FAM I 

Asty 15 CAACTTTTACTTAAAACCTGC 

ATGGGTCTTTACTGCTGAATGTAT 

(AC)17 -(CT)6 212 55 VIC I 

Asty 16 AAAGTAAAGGGCATCTGTGGAGAA 

AGAGGGCATCATTGTACATTTTTG 

(AC)10 165 55 PET I 

Asty 23 TCAATGGAACCTATGGACAAC 

GTGGGAAGTAGCCTAATAAATA 

(CA)12  60 NED I 

       

Asty 12 AGACACAATCAGCCGCCGAAATG 

ATCCCCTCTCCACAACCCAACACA 

(GT)8 160 60 PET II 

Asty 21 TTTATGGGGACCGTGAGATGTGC 

CAGGGGCAGCGGTGATACCT 

(CA)9 190 55 NED II 

Asty 26 CCCATTGATCCTGCCTCTAA 

CAGTCCTGACACAGAGAT 

(GT)8 150 60 FAM II 

Asty 27 GCATTGTTCAGGTTGGGTCT 

AAACGTGGTGAGAGGGAGTG 

(GT)8 200 60 FAM II 

Loci - identificação do locus; Tamanho - tamanho de cada locus em pares de base (pb), Ta - temperatura de anelamento de cada par de primer, Fluorocromo - 

marcação fluorescente de cada primer foward (F), Set ABI - loci genotipados em sets. 
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Análise dos dados 

 Os microssatélites foram empregados para estimar os valores de diversidade 

genética intra e interpopulacional dos estoques de reprodutores, além do grau de 

parentesco entre os reprodutores de cada ano. Dos oito microssatélites, Asty 21 foi 

excluído das análises dos dois estoques por problemas de amplificação. 

Diversidade genética 

 A diversidade genética por locus e total foi estimada usando o número de alelos 

(A), heterozigosidade esperada (HE) e heterozigosidade observada (HO) usando o 

software ARLEQUÍN versão 3.1 (Excoffier et al., 2010). Desvios do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (EHW) e índice de fixação (Fis) foram estimados usando o GENEPOP 

versão 3.3 (Raymond e Rousset, 1995). Riqueza alélica foi estimada através do 

programa Fstat versão 2.9.3 (Goudet, 2002). O tamanho efetivo populacional (Ne) foi 

estimado através do programa NeEstimator versão 2.01 (Peel et al., 2004), utilizando 

frequência alélica mínima (MAF) de 0,1 e o método de desequilíbrio de ligamento. 

Análise de parentesco 

Com o objetivo de analisar o potencial dos marcadores microssatélites para 

estimativas de parentesco, a probabilidade de não exclusão de candidatos pais e o nível 

de parentesco entre eles foram avaliados. A probabilidade média de não exclusão de 

paternidade para um candidato pai (NE-1P) e a probabilidade média de não exclusão 

para segundo pai (NE-2P) foram estimadas usando o programa CERVUS versão 3.0 

(Kalinowski et al., 2007). 

A análise de parentesco aos pares foi estimada usando o Pacote Análise de 

Padrões Espaciais de Diversidade Genética (SPAGeDI) versão 1.4 (Hardy e Velemans, 

2002), através do coeficientes de parentesco descito por Wang (2002). Valores de r 
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entre os pares de indivíduos permitiu classifica-los em categorias de parentesco, 

considerando o seguinte critério: irmãos-completos (FS), quando r > 0,375; meio-

irmãos (HS), quando r estiver entre 0,125 e 0,375; e não aparentados (UR) quando r < 

0,125 (Pino-Querido et al., 2010). 

 

Resultados  

Diversidade genética 

 Os loci aplicados no presente trabalho demostraram alta variabilidade genética 

em ambos os estoques de Astyanax altiparanae analisados (A = 24, 35 e AR = 16,27; HE 

= 0,856) (Tabela 1). O estoque Rp 2015 valores médios: AR =16,85; HO = 0,732; HE = 

0,849 e o estoque Rp 2016 apresentou valores médios de: AR = 15, 69; HO = 0,666; HE = 

0,856. Além disso, foi estimado o número efetivo populacional (Ne) dentro de cada 

estoque. Não foi encontrada grande diferença entre o tamanho amostral (N) e o tamanho 

efetivo populacional (Ne) em ambos. Rp 2015 apresentou Ne de 141,4 e Rp 2016 

apresentou Ne de 25, ambos considerando a menor frequência de alelos de 0,05. Os dois 

estoques apresentaram valores de número de alelos bem diferentes entre eles, o Rp 2015 

(A = 32,42) apresentou A maior que Rp 2016 (A = 16,28), o que reflete a diferença no 

tamanho amostral. Porém os valores de riqueza alélica (AR= 16,85 e AR=15,69) e 

heterozigosidade esperada (HE = 0,863 e HE = 0,849)foram muito similares. 

Desvios significativos do EHW, após a correção de Bonferroni (P < 0,007) 

foram observados para dois loci em Rp 2015 e Rp 2016 (Asty 15 e Asty 16), sendo que 

o Rp 2015 apresentou desvios significativos para mais dos loci (Asty 26 e Aty 27). Os 

valores do índice de fixação (Fis) se mostraram positivos e significativos variando de -

0,001 a 0,625, após a correção de Bonferroni (P < 0,007) quatro loci apresentaram 
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valores significativos (Asty 15, Asty 16, Asty 23 e Asty 27) nos dois estoques (Todas as 

estimativas e estatísticas de diversidade estão na Tabela 1).  

Tabela 2. Diversidade alélica média dos sete loci microssatélites aplicados em Astyanax 

altiparanae. 

 Estoque 2015 

(Rp 2015) 

Estoque 2016 

(Rp 2016) 

Média   

A 32,42 16,28 

AR 16,85 15,69 

HO 0,732 0,666 

HE 0,863 0,849 

Fis 0,146 0,207 

NE-1P 3,96 x 10
-4

 2,01 x 10
-3 

 

NE-2P 1,32 x 10
-5

 8,9 x 10
-5

 

 

A – número de alelos por locus; Ho – heterozigosidade observada; HE - heterozigosidade 

esperada; Fis – índice de fixação;  NE-1P – média de valores de não exclusão para primeiro pai 

candidato, NE-2P média de não exclusão para segundo pai candidato. 

 

Análise de parentesco 

 Considerando os efeitos em estoques de reprodutores que podem ser causados 

devido a falta de diversidade genética, número efetivo reduzido e alto nível de 

parentesco, além da diversidade genética foi estimado para cada estoque o potencial de 

exclusão de paternidade dos loci empregados e o grau de parentesco entre os indivíduos 

de cada estoque. 

Os microssatélites empregados apresentaram valores combinados de não 

exclusão de um primeiro candidato pai (NE-1P) e segundo candidato pai (NE-2P) de 

3,96 x 10
-4 

e 1,32 x 10
-5

, respectivamente para RP 2015 e para Rp 2016 os valores 

combinados foram NE-1P = 2,01 x 10
-3 

e NE-2P = 8,9 x 10
-5

. 

A análise de parentesco aos pares permitiu inferir que os estoques de 

reprodutores de 2015 e 2016 apresentam baixo índice de indivíduos totalmente 
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aparentados e elevado índice de indivíduos sem nenhum grau de parentesco (Figura 1 e 

Figura 2). O Rp 2015 apresentou 86,40% de indivíduos não aparentados, 12,43% de 

indivíduos meio-irmãos e 1,17% indivíduos irmãos-completos. Já o Rp 2016 apresentou 

91,74% de indivíduos não aparentados, 8,26% de indivíduos meio-irmãos e 0% de 

indivíduos irmãos-completos. 
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Figura 2. Proporção do coeficiente (r) de parentesco entre os indivíduos reprodutores de Astyanax altiparanae selecionados para formar o banco de 

reprodutores de 2015. Em verde estão identificados os indivíduos classificados como não aparentados (UR), em amarelo os meios-irmãos (HS) e em vermelho 

os irmãos completos (FS) 



 

_________________________________________________Resultados e Discussão-Capítulo 1 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proporção do coeficiente (r) de parentesco entre os indivíduos reprodutores de Astyanax altiparanae selecionados para formar o banco de 

reprodutores de 2016. Em verde estão identificados os indivíduos classificados como não aparentados (UR), em amarelo os meios-irmãos (HS) e em vermelho 

os irmãos completos (FS).
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Discussão 

Diversidade genética 

 Os valores de diversidade genética indicam que os estoques amostrados 

apresentam alta variabilidade genética (A = 24, 35; AR = 16,27 e HE = 0,856). Trabalhos 

prévios com marcadores RAPD, descrevem valores médios de HE de 0,214 para A. 

altiparanae no rio Paranapanema (Oliveira et al., 2005). Desvios significativos do EHW 

foram observados na maioria dos loci para o estoque Rp 2015, que junto com valores 

positivos e significativos do Fis indicam que este desvio é causado por um excesso de 

homozigotos no estoque. O excesso de homozigotos, ou déficit de heterozigotos, pode 

ser ocasionado por vários fatores como a presença de alelos nulos no loci aplicados, ao 

forte endocruzamento, ao efeito gargalo de garrafa e ao efeito Wahlund (Johnson e 

Black, 1984; Nielsen et al., 2003; Selkoe e Toonen, 2006). Devido ao fato dos 

indivíduos estudados serem de populações naturais, não havendo nenhuma geração de 

seleção, no presente trabalho o déficit de heterozigotos pode ser explicado devido ao 

efeito gargalo de garrafa. Este efeito pode ter ocorrido pela existência de populações 

naturais com tamanhos muito grandes, e amostragem de apenas uma parte desta. 

 

Análise de parentesco 

 Junto às analises de diversidade genética o estudo do grau de parentesco entre os 

indivíduos de estoques de reprodutores é de extrema importância a fim de saber como 

estes indivíduos estão relacionados. Diversos trabalhos mostram que um ponto 

importante de programas de supportive breeding está fortemente relacionado com o 

número de reprodutores usados para fundar novas gerações (Pante et al., 2001; Koljonen 
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et al., 2002; Scherier et al., 2012), com o esquema de cruzamento (Schereier et al., 

2012), considerando que acasalamentos entre indivíduos aparentados tem consequências 

deletérias em todos os aspectos (Frankham et al., 2010) e a forma de soltura dos juvenis 

na natureza. 

 Os loci microssatélites empregados mostraram bom potencial de exclusão para 

estudos de parentesco (NE-1P = 3,96 x 10
-4 

e NE-2P = 1,32 x 10
-5

; NE-1P = 2,01 x 10
-3 

e = 8,9 x 10
-5

). As análises de parentesco dos estoques corroboram com os valores de 

variabilidade genética observada neste estudo, mostrando que nos dois estoques a taxa 

de indivíduos não relacionados geneticamente é alta, o estoque de 2016 apresentou 

níveis maiores de indivíduos não aparentados, não sendo uma diferença significativa 

quando comparado com o estoque de 2015, já que este apresenta número de 

reprodutores menor. 

 Ao considerar que o endocruzamento tem consequências deletérias em vários 

aspectos da reprodução e sobrevivência, incluindo habilidade de acasalamento, 

fecundidade, sobrevivência dos alevinos e idade de maturação sexual. O presente 

trabalho se torna importante por propor o uso de marcadores moleculares, como os 

microssatélites, como ferramenta para selecionar e monitorar estoques de reprodutores 

em pisciculturas, podendo ser aplicado principalmente a práticas de supportive 

breeding, mas também voltado à aquicultura. 

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________Resultados e Discussão-Capítulo 2 

 

46 

 

CAPÍTULO 2 

Monitoramento genético pós-soltura em programas de supportive breeding de 

populações de Astyanax lacustris  (Characidae, Teleostei) na bacia do Alto Paraná 

 

Resumo 

Práticas de repovoamentos em rios se tornaram comuns em ambientes com intensa 

interferência antropogênica. Sendo esta considerada uma pratica mitigadora capaz de 

auxiliar na recuperação ou manutenção da diversidade genética, uma vez que esta é a 

base para as respostas dos organismos às alterações ambientais. Porém, a maioria dos 

trabalhos existentes quando tratam desta ação conservacionista, não consideram a 

manutenção da diversidade genética dos estoques naturais posterior às solturas. O 

presente trabalho aplicou loci microssatélites com intuito de acessar a diversidade e 

estruturação genética de populações naturais de Astyanax lacustris ao longo de três anos 

consecutivos a fim de verificar se houve alteração genética após eventos de soltura no 

rio Sapucaí-Mirim, bacia do Alto Paraná, SP. Além disso, foram feitos teste de 

paternidade entre os estoques de cultivo e amostragens da natureza, objetivando avaliar 

a recaptura de indivíduos provenientes de cultivo. Os resultados mostraram que os 

estoques naturais das PCHs Palmeiras e Retiro apresentam alta variabilidade genética ao 

longo dos anos (A = 23,26, AR = 11,78, HE = 0,918), tendo a riqueza alélica variando de 

10,41 (Reservatório da PCH Retiro de 2017) a 12,72 (Reservatório da PCH Retiro de 

2016) e a heterozigosidade esperada de 0,832 (Reservatório da PCH Retiro 2016) a 

0,881 (Reservatório da PCH Palmeiras 2015). Os valores do número efetivos 

populacionais variaram de 16,3 a 110,7 de acordo com o tamanho amostrado das 

diferentes populações. A maioria dos loci apresentaram desvios significativos do 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg e valores referentes ao índice de fixação positivo e 

também significativo, variando de 0,120 a 0,225 (P-value < 0,05, após correção de 

Bonferroni P-value < 0,007). Além da alta diversidade genética observada nas 

populações amostradas, foi possível observar valores de estruturação significativos que 

variaram de 0 a 0,0023. Os dados obtidos no presente estudo mostram que não houve 

redução na variação genética ao longo dos anos, sendo o repovoamento uma ação que 

contribui de forma positiva para esta manutenção. 
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Introdução 

 Diversas ações antrópicas têm sido consideradas grande ameaça aos ambientes 

aquáticos. Poluição, introdução de espécies alóctones, construção de barreiras, 

represamento dos rios e sobre pesca estão entre as ações de grande interferência para as 

espécies aquáticas (Agostinho et al., 2008; Esguícero e Arcifa, 2010). Tanto os 

ecossistemas marinhos, quanto os ecossistemas aquático continentais sofrem as 

consequências destas ações, no entanto, as construções de barramentos para geração de 

energia estão entre os maiores riscos para espécies dulcícolas. Isso porque estas 

construções levam a uma grande alteração no sistema fluvial, ocasionando em 

mudanças no padrão de distribuição de espécies migradoras e consequente redução e até 

mesmo extinção das espécies que não apresentam adaptação às alterações provocadas 

nestes ambientes (Agostinho et al., 2008). 

 Desta forma, programas de repovoamento são empregados em rios impactados 

pelos barramentos. Estes são considerados como ferramenta importante a fim de manter 

ou recuperar a diversidade genética presente nas populações naturais, considerando que 

esta é a base para respostas das populações em relação às alterações ambientais (Fisher, 

1930; Red e Frankham, 2002; Hughes et al., 2008).  

 O repovoamento consiste na propagação de juvenis provenientes de pisciculturas 

em ambientes que estão sofrendo algum tipo de interferência humana. A produção 

destes alevinos pode ser feita por meio de estratégias, como o captive breeding e 

suppotive breeding. A primeira visa restabelecer ou manter populações naturais por 

meio da liberação de juvenis produzidos em piscicultura a partir de reprodutores 

isolados em cultivo e a segunda, visa o mesmo a partir reprodutores selvagens (Schreier 

et al., 2015). 
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 A introdução de indivíduos de cultivo na natureza pode ter grandes 

consequências, como a redução da diversidade genética gerada pela soltura de muitos 

indivíduos produzidos provenientes de bancos de progenitores de tamanhos reduzidos; e 

como a introgressão genética, causada pela mistura ou até mesmo total substituição do 

pool gênico de indivíduos de cultivo em populações naturais. Assim, há diversos 

trabalhos em que são feitas análises genéticas dos parentais para ver se estes conservam 

os níveis de diversidade genética adequados e maximizam o tamanho efetivo (Doyle et 

al., 2001; Aho et al., 2006; Povh et al., 2008; Lopera Barrero et al., 2015; Lopera-

Barrero et al., 2016; Ribeiro et al., 2016), atribuindo que os alevinos refletem 

características genéticas de seus progenitores.  

Em contrapartida, os alevinos quando liberados na natureza estão expostos a 

diversos fatores evolutivos, o que pode levar a uma alteração da diversidade genética 

pós-soltura. De acordo com Schreier et al. (2015), trabalhos que focam apenas no 

monitoramento genético dos reprodutores usados em repovoamentos leva a 

superestimação a conservação da diversidade genética em populações naturais, devido à 

mortalidade pós soltura (Schreier et al., 2015). Dessa forma, o sucesso de programas de 

repovoamento está relacionado não apenas ao estudo e monitoramento genético do 

banco de reprodutores, mas também ao estudo e monitoramento da diversidade genética 

pós soltura de populações selvagens.  

Astyanax lacustris, popularmente conhecida como lambari ou lambari do rabo 

amarelo, está amplamente distribuída na região Neotropical, apresentando maior 

concentração na bacia do Alto Paraná. A espécie é conhecida pela sua alta plasticidade 

fenotípica, reprodutiva, gerações curtas e por representar a base da cadeia trófica, 

servindo de alimento para peixes maiores e apresentando dieta bastante variada por 

explorar grupos alimentares diferentes (Peretti e Andrian, 2007). Apesar de serem 
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amplamente distribuídas nas bacias brasileiras, poucos trabalhos abordam espécies do 

gênero Astyanax em estudos genéticos populacionais, sendo estes essenciais para o 

desenvolvimento e melhoramento de projetos com propósito conservacionista. 

Esse trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos de repovoamentos realizados 

no rio Sapucaí-Mirim, a fim de verificar se há manutenção da diversidade genética pós-

soltura em populações de A. lacustris e avaliar a diversidade genética e a estruturação 

populacional de duas populações através de marcadores moleculares, no período de três 

anos no rio Sapucaí-Mirim, localizado na bacia do Alto Paraná, São Paulo, Brasil. Este 

estudo no rio Sapucaí-Mirim se torna essencial a propósito de entender os efeitos 

causados em populações de espécies migradoras de curtas distâncias, como o lambari, 

pois são realizadas na região solturas anuais há quatro anos. 

 

Material e Métodos 

Amostragem e extração de DNA 

 Os animais utilizados no estudo são provenientes de populações naturais de A. 

lacustris (lambari), coletadas no rio Sapucaí-Mirim, tributário da bacia do Alto Paraná, 

São Paulo.  

Foram analisados 506 indivíduos de populações naturais de A. lacustris 

coletados ao longo do rio Sapucaí-Mirim. As amostragens correspondem a várias 

capturas temporais entre os anos de 2015 a 2017, nas duas Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs) (Figura 1): PCH Palmeiras e Retiro, em funcionamento no rio 

Sapucaí-Mirim desde o ano de 2012 e 2013, respectivamente. Durante a coleta foram 

amostradas segmentos de nadadeira caudal dos exemplares, sendo estes preservados em 
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álcool 95% para posteriores análises moleculares, compondo o banco de tecidos do 

Laboratório de Genética de Peixes (LAGENPE), Universidade Estadual Paulista 

(Unesp), Bauru, São Paulo. 

 As amostragens do ano de 2015 correspondem as duas PCHs, onde foram 

coletados exemplares nas escadas de transposição e acima das PCHs, nos reservatórios 

(Rr 2015). No ano de 2016 foram amostrados espécimes das duas PCHs, no entanto, 

apenas dos reservatórios destas. Em 2017 foram amostrados apenas indivíduos 

coletados na PCH Retiro, no reservatório (mais detalhes tabela 1). Todos os tecidos 

foram conservados em álcool absoluto para posteriores análises moleculares, compondo 

o banco de tecidos do LAGENPE. 

O DNA foi extraído e purificado através do kit comercial “Wizard Genomic 

Purification kit-Promega” e teve sua integridade verificada através de gel de agarose 1% 

corado com GelRed 1X (Uniscience) e visualizado em transiluminador UV (Loccus 

Biotecnologia). 
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Figura 1. Áreas de coleta dos estoques de reprodutores de Astyanax lacustris (ponto rosa 

representa a PCH Retiro e o ponto laranja a PCH Palmeiras) no rio Sapucaí-Mirim, onde estão 

localizadas as duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), bacia do Alto Paraná, estado de São 

Paulo, Brasil. 

 

Tabela 1. Localidades analisadas no estudo e seus respectivos anos de amostragem. 

 Localidade Código da população 2015 2016 2017 

PCH Retiro Reservatório 

 

RR 2015/RR 2016/ 

RR 2017 

 

64 20 80 

PCH Retiro Escada 

 

ER 2015 97 - - 

PCH Palmeiras Reservatório RP 2015/RP 2016 

 

65 118  

PCH Palmeiras Escada EP 2015 62 - - 

Total - 288 138 80 
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Amplificação e genotipagem dos loci microssatélites 

Os oito loci empregados no presente estudo foram previamente descritos por 

Zaganini et al. (2012) para A. lacustris. Todos os primers foward (F) foram marcados na 

posição 5’ com os seguintes fluorochromos: PET
TM

, FAM
TM

, NET
TM

, e VIC
TM 

(Applied 

Biosystems) e combinados para serem sequenciados em conjunto, considerando a 

variação do tamanho alélico (Tabela 2). 

A amplificação dos loci microssatélites foi conduzida em duas reações diferentes 

com apenas um par de primers, foward (F) e reverse (R), separadamente. A reação para 

os loci Asty 4, Asty 12, Asty 15, Asty 21 e Asty 23 contém volume final de 18,5 μl com 

as seguintes concentrações, 1,4X de Buffer, 94 μM de dNTPs, 3,12 mM de MgCl2 , 2,5 

mM de cada primer e 0,25 U de Taq. A reação para os loci Asty 16, Asty 26 e Asty 27 

contém volume final de 25 μl, com as seguintes concentrações, 1X de Buffer, 150 μM 

de dNTPs, 1,5 mM de MgCl2, 2 mM de cada primer e 0,2 U de Taq. Todos os loci 

microssatélites foram amplificados no termociclador Veriti 96-Well Thermal Cycler 

(Applied Biosystems), seguindo as condições de desnaturação inicial a 95° C por 5 min, 

seguida de 35 ciclos que inclui desnaturação a 95° C por 30 s, hibridização variando de 

55° C a 60° C por 30s, desnaturação a 72° C por 5s e extensão final a 72° C por 5 min 

(mais detalhes tabela 2). 

As amostras foram genotipadas no sequenciador automático ABI 3730xl DNA 

Analyzer (Applied Biosystems) e os resultados foram analisados no programa 

Geneapper versão 4.0 (Applied Biosystems). 
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Tabela 2. Loci analisados em Astyanax lacustris.  

Loci Tamanho (pb) Ta (°C) Fluorocromo SET ABI 

Asty 4 200 55  FAM I 

Asty 15 163 55 VIC I 

Asty 16 212 55 PET I 

Asty 23 165 60 NED I 

     

Asty 12 160 60 PET II 

Asty 21 190 55 NED II 

Asty 26 150 60 FAM II 

Asty 27 200 60 FAM II 

Loci - identificação do locus; Tamanho - tamanho de cada locus em pares de base (pb); Ta - 

temperatura de anelamento de cada par de primer; Fluorocromo - marcação fluorescente de cada 

primer foward (F); Set ABI loci genotipados em sets. 

 

Análise dos dados 

Diversidade genética intrapopulacional 

 A diversidade genética por locus e total foi estimada usando o número de alelos 

(A), heterozigosidade esperada (HE) e heterozigosidade observada (HO) usando o 

software ARLEQUÍN versão 3.1 (Excoffier et al., 2010). Desvios do equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (EHW) e índice de fixação (Fis) foram estimados usando o GENEPOP 

versão 3.3 (Raymond e Rousset, 1995). Riqueza alélica foi estimada através do 

programa Fstat versão 2.9.3 (Goudet, 2002). O tamanho efetivo populacional (Ne) foi 

estimado através do programa NeEstimator versão 2.01 (Peel et al., 2004), utilizando 

frequência alélica mínima (MAF) de 0,1 e o método de desequilíbrio de ligamento. 

 

Diversidade genética interpopulacional 
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Para avaliar a estruturação genética entre populações de A. lacustris, foram 

obtidos os índices de diferenciação populacional (FST) (Weir e Cockerham, 1984) 

através do programa ARLEQUÍN 3.1 (Excoffier et al., 2010), o teste múltiplo foi 

conduzido com 10.000 permutaçãoes. Valores significantes (P-value <0,05) foram 

ajustados usando correção sequencial de Bonferroni (Rice, 1989).  

Adicionalmente foi empregado o programa STRUCTURE 2.3.1 (Prichard et al., 

2000), através do qual foram conduzidas análises de desagregação em métodos 

bayesianos com intuito de estimar número de unidades populacionais (K), atribuindo os 

indivíduos a suas populações de origem, a partir das frequências alélicas baseado no 

critério descrito por Evanno et al. (2005). Foi permitido o modelo de ancestralidade não 

misturada (no admixture model) a propósito de permitir uma resolução máxima, uma 

vez que este parâmetro assume que cada indivíduo vem exclusivamente de uma das 

populações e é mais indicado para verificar uma estruturação populacional sutil 

(Pritchard et al., 2000). Foram utilizados alelos correlacionados, 20 réplicas para cada 

valor de K, 500.000 gerações da cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC), com 

períodos de burn-in de 200.000 e assumindo K de 2 a 10 para a espécie em estudo. 

Análise de paternidade  

 As análises de paternidade entre os progenitores conservados como reprodutores 

no Centro de Aquicultura da Unesp, Campus Jaboticabal, e os indivíduos amostrados de 

populações naturais do rio Sapucaí-Mirim foram feitas usando o programa CERVUS 

versão 3.0 (KALINOWSKI et al., 2007). A probabilidade de cada candidato pai (ou 

casal) ser candidato à descendência testada, foi obtida a partir do log da relação de 

verossimilhança (“LOD score”) daquele candidato sendo o pai verdadeiro em relação a 

um indivíduo tomado aleatoriamente da população de referência (Marshall et al., 1998). 
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Resultados  

Diversidade genética 

 Foram genotipados 506 indivíduos de sete grupos amostrados de A. lacustris 

(RR 2015, ER 2015, RP 2015, EP 2015, RR 2016, RP 2016 e RR 2017). Todos os loci 

se mostraram polimórficos. O estoque do Reservatório da PCH Retiro de 2015 (RR 

2015) apresentou valores médios de número de alelos por loci (A) de 23,00; riqueza 

alélica (AR) de 11,95; heterozigosidade esperada (HE) de 0,860 e número efetivo 

populacional (Ne) de 58,9. O estoque da Escada da PCH Retiro de 2015(ER 2015) 

exibiu valores médios de A= 28,43, AR = 11, 34; HE = 0,874 e Ne = 80,6. A população 

de Reservatório da PCH Palmeiras do mesmo ano (RP 2015) mostrou valores multiloci 

de a A igual a 24,28; AR igual a 12,48; HE igual a 0,881 e Ne igual a 59,1 . Os indivíduos 

amostrados na Escada da PCH Palmeiras de 2015 (EP 2015) apresentaram valores de 

diversidade alélica de A= 21,57; AR = 11,86; HE = 0,875 e Ne = 51,7. A população 

amostrada no Reservatório da PCH de Retiro em 2016 (RR 2016) exibiu valores de A 

igual a 12,14; AR igual a 10,41; HE igual a 0,712 e Ne igual a 16,3. O estoque estudado 

do Reservatório de Palmeiras deste mesmo ano (RP 2016) apresentou valores médios de 

diversidade alélica de A= 25,57; AR = 11,75 ; HE = 0,686 e Ne = 100,7. E por fim a 

população analisada do Reservatório da PCH de Retiro de 2017 (RR 2017) apresentou 

valores multiloci de 27,85 alelos por locus, 12, 72 de riqueza alélica, heterozigosidade 

esperada de 0,871 e número efetivo populacional de 66,5 (Tabela 3). 

Desvios significativos do EHW (P < 0,007, após a correção de Bonferroni) 

foram observados em todas as populações para dois loci microssatélites (Asty 15 e Asty 

16), além disso, a população ER 2015 apresentou desvios em mais dois loci (Asty 23 e 

Asty 26), a RP 2016 em mais um loci (Asty 12) e a RR 2017 (Asty 4, Asty 23 e Asty 
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26). Valores positivos de Fis, indicando déficit de heterozigotos foram observados para 

a maioria dos loci para as populações estudadas, além de positivos os valores se 

apresentaram significativos (P < 0,007) (Apêndice 2). As populações RR 2015, RP 

2015 e EP 2015 apresentaram valores positivos e significativos em dois loci (Asty 15 e 

Asty 16), a população ER 2015 em quatro loci (Asty 15, Asty 16, Asty 23 e Asty 26). 

Nas populações do ano de 2016, a RR 2016 apresentou valores positivos e significativos 

em três dos loci analisados (Asty 15, Asty 16 e Asty 23) e PR 2016 revelou valores de 

Fis positivos e significativos em dois loci (Asty 12 e Asty 16). O estoque RR 2017 

apresentou valores significativos (P < 0,007) para cinco dos loci aplicados (Asty 04, 

Asty 15, Asty 16, Asty 23 e Asty 26). 

Tabela 3. Diversidade alélica média dos sete loci microssatélites aplicados em populações de 

Astyanax lacustris. 

 RR 2015 ER 2015 RP 2015 EP 2015 RR 2016 RP 2016 RR 2017 

Média        

A 23,00 28,43 24,28 21,57 12,14 25,57 27,85 

Ar 11,95 11,34 12,48 11,86 10,41 11,75 12,72 

HO 0,752 0,701 0,771 0,726 0,712 0,686 0,668 

HE 0,860 0,874 0,881 0,875 0,832 0,862 0,871 

P-value - - - - - - - 

Fis 0,120 0,187 0,125 0,165 0,159 0,199 0,225 

        

A – número de alelos por locus; Ho – heterozigosidade observada; HE heterozigosidade 

esperada; EHW – teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg (P-value < 0,05; correação de 

Bonferroni  P < 0,007); Negrito - locus com desvio do EHW, Fis – índice de fixação.  

 

Tabela 4. Tamanho efetivo populacional em diferentes populações de Astyanax lacustris. 

População N Ne (0,01) 

RR 2015 64 58,9 

ER 2015 97 80,6 

RP 2015 65 59,1 
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EP 2015 62 51,7 

RR 2016 20 16,3 

RP 2016 118 100,7 

RR 2017 80 66,5 

N – censo populacional amostrado; Ne – tamanho efetivo populacional usando a menor 

frequência alélica de 0,01. 

 

Os valores de Fst variaram de 0,000 (RR 2015 e RP 2015) a 0,023 (ER2015 e 

RR 2016) (Apêndice 3). Comparando as populações por ano, foi possível observar 

diferenças estatisticamente significativas (P < 0,05) entre os dois grupos da PCH Retiro 

(RR 2015 e ER 2015) e também entre o estoque amostrado na escada da PCH Retiro 

(ER 2015) e os dois grupos da PCH Palmeiras (RP 2015 e EP 2015) (Tabela 5). Ao 

considerar os três anos (2015, 2016 e 2017) os valores de Fst revelaram diferenças 

significativas entre os três reservatórios da PCH Retiro (RR 2015, RR 2016 e RR2017) 

(Tabela 6). 

Tabela 5. Valores de Fst entre pares de populações de Astyanax lacustris amostradas em 2015. 

 RR ER RP EP 

RR 0    

ER 0,009 * 0   

RP 0,000 0,011*  0  

EP 0,0043 0,006* 0,006 0 

Em negrito valores considerados significativos (P < 0,05), *, valores considerados significativos 

para P < 0,001, 1023 permutações. 

 

Tabela 6 . Valores de Fst entre pares de populações de Astyanax lacustris de Reservatório 

Retiro ao longos de três anos. 

 RR 2015 RR 2016 RR 2017 

RR 2015 0   

RR 2016 0,013 0  

RR 2017 0,005 0,013 0 

Em negrito valores considerados significativos (P < 0,05), *, valores considerados significativos 

para P < 0,001, 1023 permutações. 
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 A análise de identificação de grupos de populações por intermédio do programa 

STRUCTURE indicou K = 2, com a população da escada da PCH Retiro (ER 2015) 

tendo divisões de dois grupos distintos (Figura 2) (os bar plots de K =3 a k=6 estão no 

apêndice 4). 

 

Figura 2. Estrutura bar plot das populações de Astyanax lacustris, estimada pelo programa 

STRUCTURE utilizando K = 2. Cada cor indica um grupo com base em semelhanças 

genotípicas. As legendas das populações estão indicadas na tabela 1. 

Análise de paternidade 

Através da estimativa de paternidade de candidatos pais (casais) considerando 

intervalos de confiança de 80 a 95%, foi possível atribuir 0,19% de descendentes aos 

casais analisados, considerando intervalo de confiança de 95% e com intervalo de 

confiança de 80% foi possível atribuir 0,79% de descendentes. 

Discussão 

Diversidade genética 

O estudo da diversidade genética se torna essencial em populações naturais de 

peixes, pois através desta é possível entender como esta diversidade está distribuída 

entre as populações (Carvalho et al., 1993). Desta maneira, dados como estes 
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contribuem e são essenciais para o sucesso de ações conservacionistas, como o 

repovoamento. 

Os valores de diversidade genética encontrados para os sete grupos de A. 

lacustris do presente trabalho (A = 23,26, AR = 11,78, HE = 0,918), mostram que estas 

populações de maneira geral apresentam alta diversidade genética, considerando que 

valores menores (A= 9,1; HE = 0,540) foram descritos na literatura para espécies de 

peixes continentais (De Woody e Avise, 2000). E valores semelhantes (A = 15,6, AR = 

10,7, HE = 0,846) foram retratados por Zaganini (2013) para populações da mesma 

espécie em diferentes rios da bacia do Alto Paraná. 

Desvios das frequências genotípicas do Equilíbrio de Hardy Weinberg 

juntamente com o índice de endogamia permitem identificar se fatores evolutivos estão 

atuando em determinada população. A mistura genética de populações diferentes e o 

efeito de deriva genética estão entre estes fatores. Outro problema comum que também 

pode refletir nas frequências genotípicas no caso de marcadores microssatélites é a 

presença de alelos nulos (Selkoe e Toonen, 2006; García de León et al., 1997). No 

entanto, a presença de alelos nulos na maioria dos loci aplicados é descartada, tendo em 

vista que Zaganini et al. (2012) que descreveu os microssatélites usados neste estudo 

relata presença de alelos nulos apenas nos loci Asty 16 e Asty 21, sendo que o segundo 

marcador foi excluído das análises no atual trabalho. Assim, sendo possível presença de 

alelos nulos apenas no microssatélite Asty 16. Em contrapartida, a maioria das 

populações apresentaram desvios do Equilíbrio de Hardy-Weinberg para a maioria dos 

loci utilizados. 

O déficit de heterozigotos sugerido pelos desvios do Equilíbrio de Hardy-

Weinberg e valores do índice de endogamia pode ser dar pelo efeito de deriva genética a 
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partir do gargalo de garrafa ocasionado pela seleção de um número amostral a partir da 

população original. Ou seja, por a população amostrada apresentar número inferior ao 

tamanho da população natural, não refletindo um real problema na população natural, ao 

considerar que o ambiente estudado tem grandes proporções. 

As análises de estruturação genética apresentaram valores significativos entre 

populações do ano de 2015 e entre as populações dos três anos do Reservatório da PCH 

Retiro, no entanto, estes valores apesar de significativos são considerados baixos. Como 

foi descrito por Wright (1978), valores entre 0 e 0,05 indicam baixo nível de 

diferenciação genética. No entanto, apesar de apresentam pouca diferenciação não pode 

ser ignorada a existência de subpopulações, especialmente em programas de 

conservação que tem o propósito de manter a diversidade da população natural. De 

acordo com Laikre et al. (2005) desconsiderar este fato pode resultar na perda da 

variação genética. Além disso, as análises de agrupamento revelam que há dois grupos 

de populações no estoque amostrado na Escada da PCH Retiro 2015 e no Reservatório 

da PCH de Retiro 2017. Estes dois estoques foram os que também apresentaram 

estruturação genética com a maior parte dos estoques, esta diferenciação possivelmente 

se deu ao fato de que a população da escada da PCH Retiro sofra influencias de outras 

populações de lambari rio abaixo, onde não há a construção de PCHs e a população do 

reservatório da PCH Retiro sofra influência da escada de peixes. 

Desta forma, é possível concluir que a prática de repovoamento na região das 

PCHs no rio Sapucaí-Mirim contribuiu para a manutenção da variação genética em 

populações de A. lacustris, no entanto, é importante ressaltar a necessidade de respeitar 

a subdivisão dentro de algumas populações para formação de bancos de reprodutores. 

Análise de paternidade 
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 Poucos trabalhos estudam a eficiência de repovoamentos através da análise de 

recaptura dos indivíduos liberados na natureza, os trabalhos existentes fazem uso de 

marcadores físicos como tags magnéticas, coloração, entre outros (Serafy et al., 1999; 

Støttrup et al., 2002; Iglesias et al., 2003). Oliveira et al. (2005) aplicou marcadores 

microssatélites com essa finalidade para Prochilodus lineatus no reservatório de 

Jurumirim, no rio Paranapanema, São Paulo, Brasil. De acordo, com Bert et al. (2002) 

os marcadores moleculares podem ser amplamente empregados em diferentes campos 

da aquicultura conservacionista, assim como na identificação de padrões de dispersão e 

sobrevivência dos animais cultivados após a liberação no meio natural. 

 Desta forma, os microssatélites aplicados no presente estudo, com o propósito de 

estimar a recaptura e consequente taxa de sobrevivência de alevinos liberados na 

natureza através da análise de paternidade se mostraram eficientes. Foi possível 

identificar a proporção de 0,19% a 0,79% de indivíduos coletados em populações 

naturais que foram atribuídos como filhos de casais que compõem os estoques de 

reprodutores para práticas de soltura no rio Sapucaí-Mirim. Quando comparado com 

outros trabalhos que fazem uso de marcadores moleculares para esta finalidade, os 

valores apresentados neste estudo são relativamente baixos, como por exemplo, Oliveira 

et al. (2005) atribuiu cerca e 7% dos indivíduos coletados como sendo fruto do 

repovoamento após 18 meses de soltura. Porém, neste estudo o tempo entre a soltura e 

recaptura foi maior, justificando uma taxa reduzida e a espécie aqui estudada apresenta 

ciclo de vida curto quando comparado com P. lineatus. 

 Deste modo, os dados obtidos sugerem que apesar de poucos indivíduos 

liberados na natureza sobreviverem, há indivíduos provenientes de repovoamentos na 

região. E ainda que os indivíduos liberados não sejam suficientes para aumentar o 
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número de indivíduos dos estoques selvagens, estes não podem ser desconsiderados, 

pois podem ser importantes para um amento temporário das populações de A. lacustris. 

 De forma geral os dados do presente trabalho apontam que as populações 

analisadas apresentam alta variação genética, o que revela que as práticas de 

repovoamentos ainda que não tenham a eficiência esperada sob as populações naturais, 

contribuem para a manutenção da diversidade genética, mesmo que temporariamente. 

As informações aqui obtidas são importantes para uso em futuros trabalhos área de 

conservação e com a espécie A. lacustris, tendo em vista que são escassos s trabalhos 

genéticos populacionais com esta espécie. Além disso, é mostrada a necessidade do 

conhecimento genético pós soltura das populações naturais como meio de estimar os 

efeitos dos repovoamentos e nortear estas ações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Como resultado de diversas alterações nos ambientes aquáticos continentais, os 

peixes são considerados o grupo mais ameaçado dentro dos vertebrados. Assim, 

diversas ações mitigadoras são propostas, no entanto, problemas como falta de objetivo 

bem definido e a falta de conhecimento genético e biológico das populações naturais 

podem levar a ineficiência destas práticas conservacionistas. 

 O repovoamento através da estratégia de supportive breeding está entre a prática 

mais empregada para manter ou reestabelecer a variação genética em populações de 

espécies vulneráveis. Porém, a maior parte dos trabalhos genéticos que envolvem esta 

ação foca mais no monitoramento dos bancos de reprodutores, existindo poucos 

trabalhos que envolvem também o monitoramento pós-soltura. Tendo poucas 

informações da principal questão que envolve esta prática, sua eficiência na manutenção 

da variação genética em estoques selvagens. 

 Deste modo, o atual estudo visou conhecer primeiro a população natural, como 

estão distribuídas e o nível de variação genética que elas apresentam; aplicar 

ferramentas genéticas para selecionar os melhores reprodutores do ponto de vista 

genético e por fim monitorar as populações naturais ao longo dos anos, a propósito de 

analisar a variação genética após o repovoamento.  

 Os dados obtidos mostraram que os marcadores microssatélites foram eficientes 

na estimativa da variação e distribuição genética das populações, bem como na seleção 

dos indivíduos do estoque de reprodutores. O que revela que estes marcadores podem 

ser instrumentos aplicáveis com sucesso tanto práticas conservacionistas como também 

na aquicultura. Além disso, os indivíduos eleitos para compor o banco de reprodutores 

apresentaram baixo grau de parentesco e alta variação genética, mostrando bom 

potencial para contribuir na produção de alevinos com aptidão para sobreviver às 



 
____________________________________________________________Considerações finais 

 
 

64 

 

variações ambientais. Por fim, o estudo de diversidade, estruturação genética e recaptura 

das populações naturais ao longo dos anos demonstraram que a prática de repovoamento 

tem contribuído para a manutenção da variação genética destas populações, ainda que 

temporariamente. 

 As informações obtidas e ferramentas genéticas aplicadas neste trabalho servem 

como base para futuros estudos com objetivo de manter ou recuperar populações em 

áreas de interferência antropogênica. Mostrando a necessidade de se estimar a 

diversidade genética pós-soltura no decorrer dos anos, bem como utilizar estes dados 

para verificar a eficiência de projetos de repovoamentos.  
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7 APÊNDICES 

Apêndice 1. Diversidade alélica dos sete loci microssatélites aplicados em Astyanax lacustris. 

Locus Estoque 2015 (Rp 2015) Estoque 2016 (Rp 2016) 

Asty 04 N 180 27 

A 36,00 14,00 

AR 18,23 13,74 

HO 0,893 0,846 

HE 0,924 0,898 

P-value 0,086 0,715 

Fis 0,034 0,059 

NE-1P 0,271 0,381 

NE-2P 0,157 0,235 

Asty 12 A 12,00 9,00 

AR 6,87 8,76 

HO 0,572 0,615 

HE 0,571 0,608 

P-value 0,268 0,648 

Fis -0,001 -0,011 

NE-1P 0,808 0,779 

NE-2P 0,628 0,590 

Asty 15 A 57,00 29,00 

AR 26,94 27,13 

HO 0,804 0,629 

HE 0,962 0,962 

P-value 0,000* 0,000* 

Fis 0,165* 

 

0,350* 

NE-1P 0,150 0,198 

NE-2P 0,082 0,111 

Asty 16 A 29,00 13,00 

AR 17,02 13,00 

HO 0,483 0,333 

HE 0,898 0,877 

P-value 0,000* 0,000* 

Fis 0,463* 0,625* 

NE-1P 0,337 0,426 

NE-2P 0,203 0,269 

Asty 23 A 20,00 10,00 

AR 10,86 9,82 

HO 0,664 0,615 

HE 0,827 0,749 

P-value 0,000* 0,021 

Fis 0,197* 0,182* 

NE-1P 0,506 0,644 

NE-2P 0,336 0,461 
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Asty 26 A 43,00 23,00 

AR 21,87 21,98 

HO 0,854 0,961 

HE 0,945 0,941 

P-value 0,003* 0,989 

Fis 0,096 -0,021 

NE-1P 0,204 0,263 

NE-2P 0,114 0,152 

Asty 27 A 30,00 16,00 

AR 16,19 15,39 

HO 0,852 0,666 

HE 0,914 0,909 

P-value 0,000* 0,008 

Fis 0,068* 0,270* 

NE-1P 0,348 0,474 

NE-2P 0,210 0,308 

Média A  32,429 16,286 

AR 16,85 15,69 

HO 0,732 0,666 

HE 0,863 0,849 

Fis 0,146 0,207 

NE-1P 3,96 x 10
-4

 2,01 x 10
-3 

 

NE-2P 1,32 x 10
-5

 8,9 x 10
-5

 

 

A – número de alelos por locus; Ho – heterozigosidade observada; HE - heterozigosidade 

esperada; EHW – teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg (P-value < 0,05; correação de 

Bonferroni  P < 0,007); Negrito - locus com desvio do EHW, Fis – índice de fixação; * - Fis 

com valores significativo; ** valores significativos após correção de Bonferroni. NE-1P – 

média de valores de não exclusão para primeiro pai candidato, NE-2P média de não exclusão 

para segundo pai candidato. 

 



_____________________________________________________________________Apêndices 

 

82 

 

Apêndice 2. Diversidade alélica dos sete loci microssatélites aplicados em populações de 

Astyanax lacustris. 

Locus RR 2015 ER 2015 RP 2015 EP 2015 RR 2016 RP 2016 RR 2017 

 

Asty 04 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 21 36 26 21 16 27 28 

Ar 12,37 4,50 12,76 12,33 11,91 12,24 12,38 

Ho 0,843 0,815 0,830 0,883 0,950 0,810 0,782 

He 0,916 0,939 0,917 0,915 0,864 0,913 0,909 

P-value 0,054 0,008 0,066 0,235 0,339 0,022 0,011 

Fis 

 

0,079 0,133 0,094 0,035 -0,102 0,113 0,140* 

 

Asty 12 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 10 10 12 9 9 12 13 

Ar 5,97 5,68 6,75 6,40 7,09 5,95 6,67 

Ho 0,526 0,602 0,593 0,622 0,550 0,552 0,623 

He 0,538 0,587 0,664 0,676 0,662 0,595 0,624 

P-value 0,273 0,470 0,045 0,143 0,394 0,004* 0,045 

Fis 0,023 -0,025 0,108 0,080 0,173 0,072* 0,001 

 

Asty 15 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 37 46 45 38 16 45 47 

Ar 15,22 17,48 18,06 17,14 16,00 16,76 18,12 

Ho 0,770 0,691 0,830 0,830 0,769 0,651 0,702 

He 0,925 0,956 0,963 0,952 0,963 0,950 0,964 

P-value 0,003* 0,001* 0,001* 0,000* 0,001* 0,000* 0,001* 

Fis 0,168 0,278* 0,138 0,129* 0,207* 0,315* 0,273* 
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Apêndice 2. Continuação. 

 

 

 

 

 

Locus RR 2015 ER 2015 RP 2015 EP 2015 RR 2016 RP 2016 RR 2017 

 

Asty 16 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 21 23 20 23 7 21 18 

Ar 11,43 12,93 11,96 12,71 6,28 11,72 11,60 

Ho 0,576 0,364 0,614 0,327 0,333 0,293 0,241 

He 0,902 0,916 0,910 0,915 0,692 0,886 0,902 

P-value 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,002* 0,000* 0,000* 

Fis 0,363* 0,603* 0,3276* 0,644* 0,525* 0,670* 0,734* 

 

Asty 23 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 16 18 15 11 9 17 17 

Ar 9,58 9,58 9,16 7,47 8,05 8,86 9,16 

Ho 0,825 0,718 0,774 0,766 0,650 0,743 0,618 

He 0,864 0,843 0,849 0,805 0,861 0,843 0,815 

P-value 0,019 0,000* 0,063 0,830 0,003* 0,250 0,000* 

Fis 0,045* 0,148* 0,089 0,048 0,250* 0,119 0,243* 

 

Asty 26 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 30 33 29 27 15 31 34 

Ar 15,70 14,44 15,55 14,52 12,59 14,79 15,66 

Ho 0,838 0,828 0,873 0,790 0,833 0,857 0,835 

He 0,951 0,940 0,949 0,939 0,904 0,940 0,950 

P-value 0,013 0,000* 0,047 0,018 0,025 0,036 0,000* 

Fis 0,119 0,120* 0,081 0,159 0,081 0,089 0,121* 
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Apêndice 2. Continuação. 

 

A – número de alelos por locus; Ho – heterozigosidade observada; HE heterozigosidade 

esperada; EHW – teste do equilíbrio de Hardy-Weinberg (P-value < 0,05; correação de 

Bonferroni  P < 0,007); Negrito - locus com desvio do EHW, Fis – índice de fixação; * - Fis 

com valores significativo; ** valores significativos após correção de Bonferroni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Locus RR 2015 ER 2015 RP 2015 EP 2015 RR 2016 RP 2016 RR 2017 

 

Asty 27 

       

N 64 97 65 62 20 118 80 

A 26 33 23 22 13 26 38 

Ar 13,36 14,74 13,09 12,48 10,97 11,95 15,45 

Ho 0,887 0,892 0,883 0,867 0,900 0,895 0,875 

He 0,926 0,938 0,917 0,922 0,880 0,909 0,935 

P-value 0,395 0,046 0,347 0,036 0,483 0,043 0,029 

Fis 0,043 0,048 0,037 0,059 -0,022 0,015 0,065 

 

Média 

       

A 23,00 28,43 24,28 21,57 12,14 25,57 27,85 

Ar 11,95 11,34 12,48 11,86 10,41 11,75 12,72 

Ho 0,752 0,701 0,771 0,726 0,712 0,686 0,668 

He 0,860 0,874 0,881 0,875 0,832 0,862 0,871 

P-value - - - - - - - 

Fis 0,120 0,187 0,125 0,165 0,159 0,199 0,225 
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Apêndice 3. Valores de Fst entre pares de populações de Astyanax lacustris. 

  RR 2015 ER 2015 RP 2015 EP 2015 RR 2016 PR 2016 RR 2017 

 RR 2015 -       

 ER 2015 *0,009 -      

 RP 2015 0,000 *0,011 -     

 EP 2015 0,004 0,006 0,006 -    

 RR 2016 0,013 *0,023 0,015 0,008 -   

 RP 2016 0,002 *0,006 0,002 0,001 0,013 -  

 RR 2017 0,005 0,002 *0,009 0,000 0,013 0,002  

Em negrito, os valores significativos (P < 0,05), em negrito e com *, significativo para P < 

0,001, 1023 permutações. 

 

Apêndice 4. Estrutura bar plot das populações de Astyanax lacustris, estimada pelo programa 

STRUCTURE utilizando K = 3; K =4 e K =5. Cada cor indica um grupo com base em 

semelhanças genotípicas. As legendas das populações estão indicadas na tabela 1. 

K = 3 

 

K = 4 
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K = 5 


