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No presente estudo, marcadores moleculares de DNA mitocondrial, microssatélites 

nucleares e de identificação de sexo foram utilizados para investigar a distribuição da 

variabilidade genética do gavião-real no Brasil, bem como os fatores históricos e 

atuais que determinaram essa distribuição. Os dados e os resultados levantados 

podem servir como ferramenta na conservação da espécie. 
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RESUMO 

O gavião-real ocorre nas florestas da região Neotropical e sua distribuição é ampla no 

Brasil, onde existem registros principalmente na Amazônia e Mata Atlântica. Entre 

esses biomas existe um corredor de vegetação aberta com conexões florestais, onde 

também existem alguns registros da espécie. As florestas brasileiras têm sido 

drasticamente reduzidas pela ação antrópica, o que tem promovido a perda de habitat 

para o gavião-real. Agravando ainda mais a situação, muitos indivíduos da espécie têm 

sido removidos da natureza. Esse intenso processo antrópico faz do gavião-real uma 

espécie vulnerável que ainda não teve seu status modificado na lista das espécies 

ameaçadas do Brasil e da IUCN, onde consta como quase ameaçada. O objetivo 

principal deste estudo foi determinar e avaliar a distribuição da variabilidade genética do 

gavião-real no Brasil. Assim, inferir sobre quais fatores históricos e atuais que 

determinaram essa distribuição. Para isso foi realizada uma análise conjunta dos dados 

genéticos da região controle do DNAmt e microssatélites nuclear em uma amostragem 

extensiva do gavião-real, com sexo determinado geneticamente. Uma série de análises 

que exploraram diferentes atributos dos marcadores moleculares foi realizada. Para os 

marcadores DNAmt foi encontrado diferenciação genética significativa entre as 

amostras de gavião-real da Amazônia e Mata Atlântica, enquanto que os microssatélites 

mostram alto nível de mistura populacional, indicando panmixia entre as regiões. 

Ambos os marcadores apresentaram altas taxas de fluxo gênico entre as regiões. 

Entretanto, o fluxo gênico com base nos dados de DNAmt foi unidirecional da Mata 

Atlântica para Amazônia, enquanto que os microssatélites foi bi-direcional, embora com 

maior taxa na direção da Amazônia. A diferença nos resultados dos marcadores 

sugerem uma maior dispersão dos machos e residência das fêmeas. Esse padrão de 

dispersão parcial pelos machos também foi corroborado por outras análises. As 

análises sugerem que o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica seja 

principalmente pelo leste da Amazônia. Os resultados das análises de coalescência 

evidenciaram que durante o Pleistoceno o gavião-real passou por longo período de 

redução populacional, seguido de um forte evento de expansão. Esses resultados foram 
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corroborados pelos resultados de análises convencionais e filogeográfica. A diversidade 

genética encontrada para o gavião-real foi similar à reportada para espécies de aves 

ameaçadas, incluindo outros Falconiformes. Houve uma tendência forte de diminuição 

da diversidade genética do gavião-real ao longo do tempo, com grande redução da 

diversidade genética entre o passado e um período mais recente da Mata Atlântica. O 

fluxo gênico do gavião-real entre a Mata Atlântica e Amazônia na atualidade foi mais 

limitado, provavelmente devido à diminuição das conexões de floresta no corredor de 

vegetação aberta do Brasil entre esses dois biomas. As informações da presente tese 

podem servir como ferramenta para o refinamento de estratégias de conservação da 

espécie, especialmente no Brasil onde a distribuição da espécie é mais ampla.  
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ABSTRACT 

The harpy eagle occurs in the forests of the Neotropical region; it is widely distributed in 

Brazil where its occurrence has been principally registered in the Amazonian and 

Atlantic rainforests. Between these two biomes exists a corridor of open vegetation with 

forest connections where this species has also been registered. Brazilian forests have 

been drastically reduced by anthropogenic action which has resulted in the loss of 

habitat for the harpy eagle. Still further aggravating this situation, a large number of 

individuals have been removed from nature. These processes have resulted in the harpy 

eagle being a vulnerable species which, however, has not had yet its status changed on 

the Brazilian list of threatened species, and in IUCN where it is listed as near threatened. 

The principal goal of this study was to determine and evaluate the distribution of genetic 

variability of the harpy eagle in Brazil. To this effect, I carried out a joint analysis of 

mtDNA control region and nuclear microsatellite data obtained from an extensive 

sampling of the harpy eagle and with genetically determined sex. I then carried out a 

series of analyses that explores different attributes of the molecular markers. With the 

mtDNA markers I found significant genetic differentiation between samples of the harpy 

eagle from the Amazonian and Atlantic rainforests, while microsatellite markers showed 

high levels of population admixture indicating a panmixia of the regions. Both markers 

indicated high levels of gene flow between the regions. However, gene flow estimates 

based on mtDNA was unidirectional from the Atlantic rainforest to the Amazonia 

rainforest, while with microsatellite markers it was bidirectional, but with a higher 

migration rate in the direction of the Amazon rainforest. Differences in the results 

obtained from the two types of markers suggests higher rate of dispersal of males and 

more sedentary behavior of the females. This pattern of partial dispersal of males was 

also corroborated in other analyses. The analyses suggest that geneflow between the 

Amazonian and Atlantic rainforests is primarily via the eastern Amazon. The results of 

coalescent analyses demonstrated that during the Pleistocene the harpy eagle 

underwent a long period of a reduced population size followed by a strong expansion 

event. This result was corroborated by conventional and phylogeographic analyses. 

Genetic diversity encountered in the harpy eagle was similar to that reported in other 
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threatened bird species, including other Falconiformes. There was a strong tendency of 

decrease of genetic diversity of the harpy eagle with time, with a large reduction in 

genetic diversity between now and the recent past in the Atlantic rainforest. Geneflow 

between harpy eagles of the Amazonian and Atlantic rainforests is currently more 

limited, most likely due to the diminishment of the forest corridors in open vegetation 

between the two biomes. The results and the information of this thesis can serve as 

instruments for the refinement of conservation strategies for this species, especially in 

Brazil where the distribution of this species is the greatest. 
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distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e 
Mata Atlântica ocorre principalmente no sentido nordeste-sudoeste 
(vice-versa) do corredor de vegetação aberta entre as regiões. 

Figura 15. Amazônia desmatada e remanescente. Localização das 
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45 

Figura 16. Mata Atlântica original e remanescente. Localização das 
amostras separadas em grupos de período de tempo para análise 

46 

Figura 17. Rede de relacionamento de haplótipos da região controle de 
200pb do DNAmt das amostras de gavião-real de localidades 
geográficas conhecida. Os círculos representam os haplótipos 
seguidos de sua identificação (Id+número). A cor verde escuro 
representa a proporção relativa de amostras da Amazônia brasileira 
para o haplótipo.  A cor azul representa a proporção relativa de 
amostras da Mata Atlântica para o haplótipo. As cores verde claro e 
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para K=1, sugerindo um grupo (panmixia) explica melhor os dados. 
Figura 20. Valores de probabilidade posteriores (p) Bayesiana dos grupos 

(K) testados com nove locos microssatélites, incluindo o loco AA47.  
A maior probabilidade é para K=3, sugerindo que três grupos 
explicam melhor os dados. 
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vermelha (Obs). 
Figura 26. Resultados dos parâmetros da análise Bayesiana do programa 

Beast convertidos. Dinâmica do tamanho efetivo populacional de 
fêmeas (Nef) no tempo. Um forte sinal de expansão populacional 
pode ser visualizado. 
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(Nm) direcional de gavião-real entre as regiões e sub-regiões com 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O gavião-real (Figura 1) é cientificamente conhecido como Harpia harpyja 

(Linnaeus, 1758), nome dado em homenagem às guerreiras aladas da mitologia grega, 

as harpias. Essa ave é o Falconiforme com maior força de empuxo existente no mundo 

(Brown & Amadon, 1968), pertence à família Accipitridae e é a maior águia das 

Américas (Colar, 1989). O gavião-real ocorre na região Neotropical desde o sul do 

México até o nordeste da Argentina (Bierregaard, 1995; Ferguson-Lees & Christie, 

2001; Vargas et al., 2006) e possui distribuição mais ampla no Brasil.   

O gavião-real pode ser considerado de suma importância em estratégias de 

conservação de ecossistema. Alguns dos motivos para sua inclusão em projetos de 

conservação são: seu papel como espécies “guarda-chuva”, pois necessita de grandes 

áreas de vida para sua conservação, o que provavelmente beneficiaria grande parte 

dos organismos presentes na mesma região; como espécie “bandeira”, podendo ser 

utilizado como símbolo de projetos de conservação por ser um animal “bonito” e 

“imponente”; como bio-indicador de alterações ambientais e/ou da qualidade do hábitat, 

pois sua presença está associada à floresta com baixa degradação; e seu papel-chave 

nos ecossistemas, atuando principalmente na regulação de outros predadores e presas, 

desta forma contribuindo com a manutenção de uma gama de espécies (e.g. Begon et 

al., 1996; Bildstein et al., 1998).  

O grande tamanho e beleza do gavião-real traz a essa ave status de símbolo de 

várias regiões, por exemplo, do Panamá. A Venezuela homenageou a espécie 

estampando-a nas notas de 10 bolívares fortes, a moeda desse País. No Brasil, o 

gavião-real é apresentado no brasão do Estado do Paraná e também é considerada a 

ave símbolo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. Todo esse 

contexto de simbolismo e importância sugere que o gavião-real seja uma espécie bem 

estudada e com muitas ações para sua conservação. Entretanto, são poucos os 

resultados de pesquisas envolvendo essa espécie e as ações para sua conservação 

ainda estão em fase inicial em alguns países, como no Panamá, Equador, Venezuela e 

Brasil. Na verdade, justamente pelo seu simbolismo, beleza e mitos, há muitos anos 



essa águia é bastante cobiçada como troféu de caça e vitimada por várias outras ações 

criminosas (Sick, 1997; Muñiz-López, 2008; Trinca et al., 2008). Possivelmente o 

gavião-real entre em um ciclo crítico de vulnerabilidade em toda sua distribuição antes 

mesmo que se levante conhecimento suficiente para a sua conservação. 

O atual estado do conhecimento científico e as questões que tangem a 

conservação do gavião-real foram discutidos previamente, com foco principal em sua 

distribuição no Brasil (veja abaixo). Algumas hipóteses lançadas com base nesse 

conhecimento foram testadas usando marcadores moleculares. Os importantes 

resultados dessa abordagem para a conservação da espécie foram discutidos e podem 

ser apreciados mais adiante.  

   

Figura 1. Gavião-real adulto em uma árvore com seu ninho. Autor da foto: João Marcos Rosa 
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2. ESTADO DA ARTE 
 
2.1. DISTRIBUIÇÃO HISTÓRICA E ATUAL DO GAVIÃO-REAL NO BRASIL 

 
Habitando as florestas úmidas da região neotropical, o gavião-real ocorre em 

países das Américas Central e Sul: México, Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua, 

Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, 

Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (Bierregaard, 1995; Stotz et al., 

1996; Ferguson-Lees & Christie, 2001; Vargas et al., 2006). O gavião-real ocorre em 

baixas densidades e é difícil de ser detectado nas florestas densas (Bierregaard, 1995; 

Stotz et al., 1996), por isso é difícil também de ser estudado. Pouco se conhece sobre a 

distribuição dessa espécie dentro dos países onde ocorrem (Vargas et al., 2006). No 

Brasil, o gavião-real ocorre em grande parte do território, com registros em várias 

localidades e Estados, sobre tudo, nas florestas da Amazônia e Mata Atlântica.   

Para a Mata Atlântica existem algumas compilações de registros da espécie 

(Albuquerque, 1995; Galetti et al., 1997; Pacheco et al., 2003; Srbek-Araujo & Chiarello, 

2006). Publicações como essas não foram realizadas exclusivamente para a Amazônia. 

Entretanto, compilações mais amplas e recentes trazem registros para todo Brasil. Por 

exemplo, Vargas et al. (2006) em compilação de registros para toda distribuição da 

espécie mostra 25 registros para o Brasil, mas apenas dois registros na Amazônia. 

Soares et al. (2008) mostra 29 localidades com registro de gavião-real nos últimos 20 

anos, sendo que 23 são Unidades de Conservação e que apenas 12 localidades se 

referem à Amazônia. Mesmo assim, esses autores afirmam que a grande maioria dos 

registros recentes concentra-se em áreas preservadas na Amazônia. 

Os registros de gavião-real no Brasil, em geral, são de avistamentos, fotografias, 

nidificações e predação (Bond, 1927; Ruschi, 1979; Peres, 1990; Galetti et al., 1997; 

Galetti & Carvalho, 2000; Borges & Carvalhaes, 2000; Silveira & d’Horta, 2002; 

Henriques et al., 2003; Ferrari & Port-Carvalho, 2003; Pacheco et al., 2003; Martins et 

al., 2005; Silveira et al., 2005; Oliveira & Silva, 2006; Olmos et al., 2006; Pereira & 

Salzo, 2006; Pivatto et al. 2006; Srbek-Araujo & Chiarello, 2006; Rodrigues 2008). Entre 
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as publicações, o registro mais antigo encontrado de uma nidificação de gavião-real se 

dá para o leste da Amazônia (Bond, 1927). Nenhuma publicação apresenta registro de 

gavião-real na Caatinga e poucas publicações apresentam registro de gavião-real no 

Cerrado, ambas as áreas de domínio de vegetação seca e aberta localizadas entre a 

Amazônia e Mata Atlântica. Rodrigues (2008) relata a coleta de um exemplar, entre os 

anos de 1847 e 1855, no Cerrado. Alguns registros recentes são para localidades na 

transição do Cerrado com Amazônia (Silveira & d’Horta, 2002) ou com a Mata Atlântica 

(Oliveira & Silva, 2006; Pivatto et al. 2006; Pereira & Salzo, 2006). Isso levanta dúvidas 

se essa espécie habita o interior do Cerrado e da Caatinga e/ou se utiliza esses biomas 

como passagem entre a Amazônia e a Mata Atlântica. Também, se os registros de 

gavião-real na transição do Cerrado com as florestas úmidas seriam indivíduos 

migrando (ou dispersando) naturalmente ou se refugiando das condições de ameaça 

nos biomas florestais.  

No presente estudo, levantar previamente esses dados foi muito importante para 

a elaboração das hipóteses a serem testadas. Entretanto, somente os registros 

publicados não foram suficientes para o delineamento dessas questões. Por isso, vários 

tipos de evidências da ocorrência de gavião-real por localidade foram compilados na 

etapa de coleta de amostras, considerando tanto os dados históricos quanto os atuais. 

Isso envolve, além das publicações, os dados de exemplares depositados em museus, 

de evidências de indivíduos na natureza e as informações de indivíduos removidos da 

natureza pela caça, bem como aqueles resgatados em condições de ameaça e 

destinados a criadouros legalizados. Grande parte desses registros foi tomada como 

fonte de amostras para o presente estudo. Além disso, previamente auxiliaram a revelar 

a distribuição da espécie no país de forma mais completa. 
 

2.1.1. Distribuição do gavião-real e o corredor de vegetação aberta do Brasil  
 Os dados de localidades com ocorrência de gavião-real foram sumarizados no 

mapa da Figura 2 e na tabela do Anexo I. Ao todo, 148 localidades foram apresentadas 

com dados sobre a ocorrência da espécie, sendo que 31 são Unidades de Conservação 

e as demais são municípios e rios. No mapa (Figura 2), 84 localidades apresentam-se 
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na Amazônia, 52 na Mata Atlântica e apenas 12 são consideradas como pertencendo 

ao corredor de vegetação aberta do centro do Brasil. Uma dessas localidades, ao sul do 

Maranhão (Localidade 31 na Figura 2 e Anexo I), as evidências são de ninhos ativos do 

gavião-real onde foram coletadas amostras de penas e cedidas para este estudo pela 

organização não governamental Nordesta. Três localidades são apontadas no Mato 

Grasso do Sul, uma onde foi realizado um registro de uma nidificação (Localidade 113), 

uma de um avistamento (Localidade 114) e a outra de um avistamento e onde também 

foi encontrada uma pena no Parque Nacional da Serra da Bodoquena (Localidade 115), 

pena essa cedida para esse estudo pela Administração do próprio Parque. Ao sul do 

Mato Grasso três localidades são apresentadas, na mais a oeste ocorreu um 

avistamento (Localidade 34), e na mais central se trata de um ninho (Localidade 32) 

onde foram coletadas penas pelo Projeto Gavião-real em 2004 e cedidas para este 

estudo. A terceira localidade, mais a leste (Localidade 37), trata-se de um exemplar 

depositado no Museu de Zoologia Professor José Hidasi, é o registro mais ao centro do 

Brasil e é datado de 1952. No Estado de Tocantins, trata-se de um registro fotográfico 

realizado por Silva em 2008 (Localidade 89). Na localidade do sudoeste de Minas 

Gerais (Localidade 118) está um registro fotográfico realizado por Oliveira & Silva 

(2006). Mais ao centro do estado de Minas Gerais está a localidade de Lagoa Santa 

(Localidade 119) do relato de Rodrigues (2008) sobre a coleta realizada pelo naturalista 

J.T. Reinhardt, entre 1847 e 1855. Este é o registro mais antigo entre os dados 

compilados. Duas localidades são do norte de São Paulo (Localidades 147 e 148) 

referentes a exemplares depositados em museus, um datado de 1911 do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo e o outro com data aproximada de 1972-1974 

no Museu Didático Luiz Dino Vizotto. Uma localidade está situada na porção mais 

central da Bahia (Localidade 98), município de Mundo Novo, o registro é de uma garra 

guardada no Museu do Mosteiro Jequitibá, com data aproximada de 1955-1965. Esse 

indivíduo pode ser atribuído a uma região de transição entre os biomas Cerrado, 

Caatinga e Mata Atlântica, região conhecida como Chapada Diamantina, onde está 

localizado o município. 



 
Figura 2. Localidades com dados de ocorrência de gavião-real no Brasil compilados no decorrer 
deste estudo. A área aberta entre Amazônia e Mata Atlântica é a Caatinga o Cerrado, ambos 
formam o corredor de vegetação aberta do Brasil. Fonte de dados utilizados no mapa: World Wild 
Life - WWF, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e Environmental Systems 
Research Institute - ESRI. 
 

 

Os dados compilados revelam que no corredor de vegetação aberta do Brasil, o 

gavião-real é muito mais raro que nas regiões de florestas úmidas. Possivelmente as 

condições de habitat representam limitações para a ocorrência do gavião-real nesse 

corredor. Entretanto, a presença de ninhos é uma evidência forte que a espécie ocupa a 

periferia do corredor na transição com os biomas florestais. Mas, será que o gavião-real 

sempre ocupou essas áreas ou estaria se refugiando? Os registros históricos e 

recentes mostram que no passado e na atualidade essa ave está presente nesse 

ambiente. Entretanto, esses registros seriam de indivíduos migrando? Oliveira & Silva 
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(2006) sugerem, sem evidências claras, que o registro que realizaram no Cerrado em 

Minas Gerais (Localidade 118, Figura 1 e Anexo I) se tratava de um indivíduo migrante 

associado com o desmatamento. Entretanto, próximo da localidade desse registro 

existem mais outras duas localidades com registros históricos do gavião-real 

(Localidades 147 e 148). O rio Grande, entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo, 

parece fazer uma ligação entre as localidades desses três registros. A mata ciliar ou 

vale desse rio pode funcionar como uma conexão de floresta capaz de promover 

condições de rota para o deslocamento do gavião-real e talvez até mesmo para 

nidificação. Assim, o registro de Oliveira & Silva (2006) pode não estar associado com o 

desmatamento, mas sim com um deslocamento normal que existe nas proximidades 

e/ou a um sítio onde a espécie é residente. Galetti et al. (1997) sugerem que o gavião-

real possa migrar por vales de rios, como do rio Paranapanema entre os Estados de 

São Paulo e Paraná. Possivelmente, no passado os vales dos rios possuíam melhores 

condições de floresta que nas últimas décadas e a ocorrência da espécie no entorno 

dos rios poderia ser mais comum no passado e menos evidente nas últimas décadas. 

 

2.1.2. Hipóteses de populações e migração do gavião-real 
Os termos migração e dispersão são confundidos entre a ecologia e a genética 

de populações (Allendorf & Luikart, 2007). Na literatura de ecologia, a migração é 

referida para o movimento de indivíduos de uma região para outra durante seu tempo 

de vida (movimento sazonal). Para a genética, a migração se refere ao movimento dos 

indivíduos de uma população genética para outra, ou seja, fluxo gênico entre grupos 

reprodutivos. Essa troca genética, por sua vez, é vista pela ecologia como dispersão. 

Todas as hipóteses publicadas de populações e migrações do gavião-real são com 

base no conceito ecológico. Mas, foram transformadas em hipóteses passivas de serem 

testadas com base nos termos empregados na genética.   

No contexto da Mata Atlântica, algumas hipóteses de existência de diferentes 

populações e de migração (sentido ecológico) têm sido levantadas para o gavião-real 

junto aos registros publicados. Para Albuquerque (1995), por exemplo, os registros 

realizados no Estado de Santa Catarina sugerem que há duas populações distintas, 
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uma entre a região do Parque Nacional de Foz do Iguaçu (Estado do Paraná) e 

Misiones (Argentina) e outra na Serra do Tabuleiro (Estado de Santa Catarina). Para 

Galetti et al. (1997), existiria uma população de indivíduos residentes no sul e norte dos 

Estados da Bahia e Espírito Santo respectivamente e outra de indivíduos migratórios no 

sul do Brasil (São Paulo, Paraná e Santa Catarina) se reproduzindo em Misiones. O 

fundamento de Galetti et al. (1997) para sua hipótese é que existe conhecimento de 

nidificação da espécie para esses dois Estados do norte da Mata Atlântica (e.g. Ruschi, 

1979; Pacheco et al., 2003; Silveira et al., 2005) e também em Misiones, na Argentina 

(e.g. Chebez et al., 1990; Anfuso et al., 2008). Pereira & Salzo (2006), ao registrar o 

ninho de gavião-real e outros avistamentos para o Mato Grosso do Sul, sugerem uma 

terceira população no cone sul da América do Sul, considerando as outras duas de 

Albuquerque (1995). Para os autores essa população pode ser resultado da 

fragmentação florestal do cone sul. 

Como hipótese de migração, Sick (1997) sugere que os indivíduos registrados no 

Estado do Rio Grande do Sul até 1958 seriam migrantes sazonais no verão. Galetti et 

al. (1997) também sugerem que a população de gavião-real que habita a floresta do sul 

do Brasil seria composta de indivíduos migratórios, mas, com ocorrência durante o 

inverno. Em ambas as publicações, essas aves migrantes supostamente procriariam 

em Misiones. No entanto, Bencke et al. (2003) alerta que os poucos registros históricos 

do Rio Grande do Sul com data conhecida indicam que a espécie podia ser encontrada 

no inverno e no verão. Esses autores complementam argumentando que a população 

de Misiones tem sido tomada como residente e uma migração dificilmente seria 

possível para essas aves, pois o longo período de dependência dos filhotes obriga os 

adultos a permanecerem na área de reprodução o ano todo. Para Bencke et al. (2003), 

o aparecimento desses indivíduos resultaria antes de deslocamentos locais do que 

migração de longas distâncias, mas, que é possível que indivíduos isolados tivessem 

sido atraídos para a região quando muitas presas potenciais encontram-se 

concentradas em locais fartos de alimento (pinhões de araucária, em outubro), como 

proposto por Albuquerque (1995).  
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Nenhuma hipótese de existência de diferentes populações e migração entre as 

florestas úmidas Amazônica e Atlântica foi registrada para o gavião-real. Entretanto, o 

corredor seco de vegetação aberta foi considerado como limitação importante à 

migração de espécies entre essas duas regiões de floresta tropical (Rizzini, 1979; Mori 

et al., 1981; Por, 1992). Esse corredor também pode ser uma limitação para o gavião-

real, mesmo sendo uma espécie com grande potencial de dispersão. No entanto, a 

Figura 2 mostra claramente que as florestas Amazônica e Atlântica não estão 

extensamente isoladas, pois existem formações de florestas, como florestas de galeria 

e mata ciliar que constituem uma rede de florestas interconectadas com a paisagem 

aberta (e.g. Oliveira-Filho & Ratter, 1995; Vivo, 1997; Costa, 2003). Os raros registros 

históricos e atuais de gavião-real no corredor de vegetação aberta do Brasil sugerem 

que talvez essa região possa ser um limitante para dispersão dessa ave entre as 

florestas Amazônica e Atlântica, mas não uma barreira. Por outro lado, o desmatamento 

das conexões de floresta desse corredor pode ter criado uma limitação onde não 

existia. Essa limitação pode ser ainda maior considerando que devido ao 

desmatamento restam menos de 7% de floreta remanescente na Mata Atlântica (Myers 

et al., 2000; SOS Mata Atlântica & Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, 

2008) e que a Amazônia brasileira perdeu mais 18% de sua área (Fearnside, 2005; 

Fearnside, 2008; INPE, 2008).  

Por fim, tem sido documentado que os períodos glaciais e interglaciais do 

Pleistoceno causaram um forte impacto no clima e conseqüentemente na vegetação da 

América do Sul (Ledru et al. 1996; Behling & Lichte, 1997). Estudos sugerem que no 

passado Pleistocênico a Amazônia e a Mata Atlântica foram contínuas (Bigarella et al., 

1975; Ledru, 1993) e depois foram separadas pela formação de vegetação aberta 

(Prado & Gibbs, 1993). Assim, surge mais uma pergunta, esses eventos históricos 

Pleistocênicos influenciaram a dinâmica populacional e a distribuição do gavião-real?  

Fundamentada nos dados citados acima três diferentes hipótese nulas podem 

ser resumidas como: (1) não existem populações diferenciadas de gavião-real na Mata 

Atlântica; (2) histórica e/ou recentemente o corredor de vegetação não é um limitante 

para fluxo gênico do gavião-real entre a Amazônia e a Mata Atlântica; e (3) o 
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Pleistoceno não influenciou a dinâmica populacional do gavião-real. 

As hipóteses formuladas (1, 2 e 3) foram testadas neste estudo com marcadores 

moleculares e os resultados podem ser apreciados mais adiante.  

  

2.2. SERIA O GAVIÃO-REAL UMA ESPÉCIE VULNERÁVEL? 
 

As principais ameaças ao gavião-real são a perda de habitat, caça, criação ilegal 

e tráfico de animais silvestres. Segundo o relatório da Rede Nacional de Combate ao 

Tráfico de Animais Silvestres – RENCTAS (2001), o gavião-real é uma das espécies do 

Brasil mais cobiçadas no tráfico de animais silvestres, valendo 20 mil dólares. Seu alto 

valor no tráfico certamente estimula alguns dos crimes contra essa espécie. O gavião-

real está listado no Apêndice I da Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora – CITES (2008), o que só permite a comercialização 

internacional da espécie em condições excepcionais. Em seu Apêndice I, a CITES lista 

as espécies consideradas globalmente mais ameaçadas de extinção para protegê-las 

do comércio internacional. Entretanto, o gavião-real não é considerado uma espécie 

globalmente ameaçado de extinção. A BirdLife e a International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN  classificam essa espécie como 

quase ameaçada de extinção (BirdLife, 2008). O fato de ser uma espécie com status 

apenas de quase ameaçada e mesmo assim estar listada no Apêndice I da CITES 

sugere que o tráfico é uma ameaça muito relevante para a conservação da espécie. 

Mas, apesar de não ser considerada globalmente ameaçada, a maioria dos países onde 

a espécie ocorre e que possuem lista de espécies ameaçadas de extinção classifica o 

gavião-real como ameaçado, por exemplo, Venezuela (Rodríguez & Rojas-Suárez, 

1995), Bolívia (Ergueta & Morales, 1996) e Equador (Granizo, 2002). 

No Brasil, o gavião-real foi considerado como ameaçado nas três primeiras 

versões da lista nacional oficial de espécies ameaçadas de extinção, 1968, 1973 e 

1989, mas, foi retirado da lista na revisão atual de 2003 (Machado et al., 2008). 

Machado et al. (2005), inclui a lista das espécies quase ameaçadas, na qual o gavião-

real está citado. No entanto, todas as recentes listas de espécies ameaçadas dos 



 

 

11 

Estados na região da Mata Atlântica classificam o gavião-real como ameaçado, por 

exemplo, na categoria de “criticamente em perigo”, o Espírito Santo (Instituto de 

Pesquisas da Mata Atlântica, 2005), Paraná (Miklch & Bérnils, 2004) e São Paulo 

(Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 2008), de “em perigo”, o Rio de 

Janeiro (Alves et al., 2000), e no caso Rio Grande do Sul, como “provavelmente extinto 

na natureza” (Bencke et al., 2003). Segundo Soares et al. (2008) se observado apenas 

o bioma Mata Atlântica, o gavião-real poderia ser considerado nacionalmente 

ameaçado devido às baixas populações ali existentes. 

 

2.2.1. Critérios para a avaliação do status de conservação 

Na última revisão da lista de espécies ameaçadas, o Brasil seguiu como 

parâmetros de avaliação do status de conservação das espécies os critérios e as 

categorias adotadas pela IUCN (2001). Pela IUCN (2001), existem oito categorias, 

sendo que uma é para espécies deficientes em dados (data deficient - DD) e sete são 

para espécies com dados adequados: menor risco ou não ameaçada (least concern - 

LC), quase ameaçada (near threatened - NT), extinta na natureza (extinct in the wild - 

EW), extinta (extinct - EX) e as três categorias de ameaça, vulnerável (vulnerable - VU), 

em perigo (endangered - EN) e criticamente em perigo (critically endangered - CR). 

Todas as espécies nas três categorias de ameaça são consideradas vulneráveis. No 

entanto, a classificação do status VU, EN e CR depende do nível de risco sofrido por 

uma espécie, sendo o status CR o maior nível de ameaça. Para verificar se um táxon 

pertence a uma categoria de ameaça são utilizados cinco critérios de A a E (resumo na 

Tabela 1) e vários sub-critérios. Para a IUCN (2001), as espécies com dados 

adequados são passivas de serem avaliadas em pelo menos um dos critérios e se a 

espécie se apresentar vulnerável em um deles é suficiente para considerar a espécie 

ameaçada. 

Segundo Machado et al. (2005), na revisão da lista em 2003, foi verificado se as 

espécies se enquadrariam primeiramente na categoria de VU e as conclusões muitas 

vezes foram rápidas utilizando as duas variáveis quantitativas em que se baseiam os 

critérios: o declínio de populações das espécies e o tamanho de sua área de 
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distribuição. Na ausência de dados para o declínio populacional, o critério B foi o mais 

utilizado, considerando que a distribuição de uma espécie pode ser avaliada em termos 

de área de ocupação ou extensão de ocorrência.  

 Nas publicações de Machado et al. (2005; 2008), os critérios avaliados para 

enquadrar uma espécie como ameaçada estão especificados na lista. Entretanto, para 

as espécies consideradas quase ameaçadas trazidas no anexo em Machado et al. 

(2005), como o gavião-real, os critérios avaliados não estão explícitos. Não há como 

saber quais os critérios foram utilizados pelos avaliadores para classificar o gavião-real 

como uma espécie quase ameaçada. Aparentemente a avaliação nacional que 

enquadra essa espécie como quase ameaçada tenha sido mesmo subjetiva ou não 

criteriosa. Entretanto, a BirdLife (2008) na avaliação global considera o gavião-real 

como quase ameaçado porque se suspeita haver um declínio moderado na população 

devido à caça e à perda do habitat. Soares et al. (2008) sugerem que devido às 

condições da espécie na Amazônia, o gavião-real não pode ser classificado como 

ameaçado no Brasil, mas, que será em breve caso os níveis de desmatamento desse 

bioma se mantenha no ritmo atual. 

 

2.2.2. Dados suficientes ou deficientes para avaliação? 
 A justificativa para retirada do gavião-real e outras espécies da lista brasileira é 

que os novos critérios adotados estão mais restritivos (Machado et al., 2005) e estudos 

mostram que a distribuição da espécie é maior que se pensava (Machado et al., 2008). 

Para o gavião-real essa justificativa parece estar pouco embasada, uma vez que 2003 

existiam poucas publicações sobre a distribuição do gavião-real no Brasil e todas as 

que existiam eram para a Mata Atlântica. Entretanto, os avaliadores do status de 

conservação do gavião-real podem ter utilizado adicionalmente dados que estão 

disponíveis em fontes além da literatura. Mesmo assim não parece um caso de melhor 

conhecimento, uma vez que em 2003 não havia informações acessíveis ao público e as 

compilações específicas de dados sobre a distribuição do gavião-real em estudos 

posteriores trazem poucos registros na Amazônia, justamente onde se acredita que a 
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espécie se encontra em melhores condições. Na verdade os dados podem ter sido 

deficientes para a avaliação naquele momento. 

 
Tabela 1. Resumo dos critérios das categorias de ameaça da IUCN (2001). 

Critérios (A a E)   Vulnerável  Em perigo  Criticamente em perigo  

A. Redução populacional 
atual ou projetado  

30% de declínio em 
dez anos ou três 
gerações 

50% 80% 

B. Extensão de ocorrência 
ou (área de ocupação) 
 

< 20.000 (2000) km2 e 
dois dos seguintes 
itens: 
(1) Distribuição 
geográfica altamente 
fragmentada 
(2) Diminuição 
contínua em 
(3) Flutuações 
Extremas    

< 5.000 (500) km2  < 100 (10) km2

C. Tamanho populacional 
reduzido e em declínio 

< 10.000 com declínio 
de 10% em 10 anos 
ou 3 gerações    

< 2.500  
 

< 250 

D. Tamanho populacional 
reduzido e restrito 

< 1.000 < 250  < 50 

E. Análise quantitativa 
mostrando que a 
probabilidade de extinção 
na natureza 

10% em 100 anos  20% em 20 anos ou em 
cinco gerações  

 50% em 10 anos ou em 
três gerações  

 
 

Como na maioria das regiões fora da Amazônia brasileira o gavião-real é 

considerado ameaçado, a título de ilustração segue a seguinte simulação de avaliação 

do status de conservação do gavião-real da Amazônia brasileira com base nos critérios 

da IUCN:  

i) Considerando que o gavião-real é uma espécie dependente de floresta 

(Bierregaard, 1995; Stotz et al., 1996; Vargas et al., 2006; Muñiz-López, 2008) e 

assumindo que a mesma se distribui em toda área de floresta disponível atualmente na 

Amazônia brasileira, que é de aproximadamente de 3,2 x 106 km2 (Fearnside, 2005; 
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INPE, 2008) a espécie não poderia ser enquadrada como VU através do critério B, pois, 

sua distribuição é muito maior que 2 x 104 km2 estabelecido pelo como limite para o 

critério. A extensão de 2 x 104 km2  é aproximadamente o tamanho do Estado do Acre, o 

menor dos nove Estados que compõe a Amazônia brasileira, uma área extremamente 

pequena para comportar uma população viável de uma espécie de vertebrado de 

grande porte, de ampla distribuição na região Neotropical, que ocorre em baixa 

densidade e requer grandes áreas para sua manutenção. A BirdLife (2008) estima que 

a distribuição global do gavião-real seja de 7,4 x 106 km2, mas parece considerar 

também dentro dessa extensão as áreas sem florestas e/ou onde atualmente não existe 

mais cobertura florestal.  

ii) Considerando a estimativa de área requerida para uso por casal de gavião-real 

seja de 100 km2 (Thiollay, 1989) e assumindo que as florestas da Amazônia brasileira 

são homogeneamente ocupadas por casais da espécie, a estimativa seria em torno de 

64.000 indivíduos de gavião-real em toda sua extensão. Um número muito maior que o 

limite estabelecido no critério C (população menor que 10.000 e em declínio) ou do 

critério D (população menor que 1.000) para enquadrar a espécie como VU. Ferguson-

Lees & Christie (2001), por exemplo, estimaram que a população de gavião-real seja de 

10.000 a 100.000 indivíduos em toda extensão de sua distribuição. 

iii) Seguindo a mesma lógica, considerando que nos últimos 40 anos a Amazônia 

brasileira perdeu entre 18 a 20% de cobertura florestal (Fearnside, 2005; Fearnside, 

2008; INPE, 2008), a população de gavião-real teria reduzido também próximo de 18 a 

20% de seu tamanho. Se a taxa de desmatamento da Amazônia se mantiver constante, 

nos próximos pelo menos 40 anos haverá aproximadamente mais 20% de perda de 

floresta, conseqüentemente mais 20% de redução da população de gavião-real. O 

tempo de geração de uma espécie é a média de sua idade reprodutiva (Allendorf & 

Luikart, 2007). Assumindo que o gavião-real inicie sua reprodução em torno de cinco 

anos (tempo que leva para adquirir penas na coloração de adulto, Fowler & Cupe, 1964) 

e se reproduza para mais de 30-35 anos (observado na natureza; Fowler & Cupe, 

1964), o intervalo de geração do gavião-real pode ser maior que 15 anos. O intervalo de 

geração para águias, em geral, é alto. Para Aquila adalberti e A. heliaca, por exemplo, a 
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estimativa é de 16,4 anos (Ferrer & Calderón, 1990) e para Haliaeetus albicilla é 17 

anos (e.g. Hailer et al., 2006), todas espécies da mesma família do gavião-real 

consideradas ameaçadas (BirdLife, 2008). Assumindo então um intervalo de geração de 

15 a 17 anos para o gavião-real, 40 anos de desmatamento da Amazônia equivalem a 

aproximadamente duas gerações de gavião-real. Se passados 40 anos, a espécie 

perdeu aproximadamente 20% de sua população na Amazônia e perderá mais 20% nos 

próximos 40 anos. Esses 80 anos equivaleriam a mais de quatro gerações de gavião-

real e aproximadamente 40% de diminuição populacional, então a espécie terá perdido 

30% da sua população em três gerações. Assim, a espécie pode ser considerada 

vulnerável sob critério A (população em declínio de 30%), sub-critério 4-c (4 - redução já 

ocorrida e projetada envolvendo período de 10 anos ou três gerações; c – por declínio 

na área de ocupação extensão da ocorrência e/ou qualidade do habitat) (IUCN, 2001). 

Considerando toda a distribuição da espécie no Brasil ou na região neotropical, as 

estimativas de redução na população seriam ainda maiores.    

Considerar que a espécie ocupa homogeneamente a área disponível de floresta 

na Amazônia pode não ser adequado. Mas, as recomendações da IUCN (2008) 

comportam esse tipo de aproximação rápida. A IUCN (2008) também recomenda utilizar 

o tempo de geração de espécies proximamente relacionadas quando não existe esse 

conhecimento para a espécie avaliada. Por essa ótica o gavião-real seria considerado 

uma espécie ameaçada na Amazônia brasileira em um dos cinco critérios da IUCN.  

 

2.2.3. Delicada vulnerabilidade 
O pouco que se conhece sobre a ecologia do gavião-real indica que é uma 

espécie monogâmica, cria um filhote em média a cada dois a três anos e após os 

jovens adquirirem independência (dois a três anos) o casal normalmente reutiliza a 

mesma árvore para novas nidificações (Fowler & Cupe, 1964; Rettig, 1978; Álvarez 

1996). Segundo da Luz (2005), na Amazônia brasileira o gavião-real nidifica 

preferencialmente em árvores emergentes ao dossel das florestas. O autor destaca que 

em 16 ninhos estudados oito espécies de árvores foram identificadas como sendo 

utilizadas pelo gavião-real, sendo que sete possuem importância madeireira. Uma 
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dessas espécies é considerada como ameaçada de extinção, a castanheira do Pará (do 

Brasil) (Bertholletia excelsa) (Ministério do Meio Ambiente, 2008). O gavião-real é um 

especialista em se alimentar de presas arborícolas, como preguiças e macacos (Aguiar, 

2007) e em alguns países suas presas também são espécies ameaçadas de extinção 

(Muñiz-López, 2008), o mesmo ocorre em Estados da Mata Atlântica. 

O desmatamento da Amazônia brasileira concentra-se principalmente ao sul da 

Amazônia, onde se localiza o chamado “arco do desmatamento”. O desmatamento 

facilita as ações ilegais contra o gavião-real. Além de perda de habitat, muitos 

indivíduos estão sendo removidos ou caçados na região. Na tabela do Anexo I são 

identificadas 46 localidades onde 63 indivíduos de gavião-real foram removidos da 

natureza, a maioria indivíduos removidos recentemente na Amazônia. Existem mais de 

70 indivíduos de gavião-real em criadouros legalizados no Brasil, somente nesse estudo 

58 desses indivíduos foram amostrados (Anexo II), a maioria indivíduos que foram 

resgatados em condições de ameaça nos Estados do Pará (PA), Mato Grosso – (MT) e 

Rondônia (RO) e destinados aos criadouros legais pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente - IBAMA. Esses três Estados são os que possuem as maiores taxas de 

desmatamento anual no chamado arco do desmatamento da Amazônia (INPE, 2008). 

No Estado do PA, no ano de 2006 foram resgatados ou apreendidos pelo IBAMA cinco 

indivíduos de gavião-real, dos quais um foi devolvido à natureza (soltura) e o restante 

foi destinado a criadouros (IBAMA - PA, comunicação pessoal). Somente nos três 

primeiros meses de 2009 dois indivíduos foram resgatados pelo IBAMA no Pará. 

Também no início de 2009, entorno do Parque Municipal de Pimenta Bueno - RO região 

onde a presença da do gavião-real tem sido estudada, uma árvore cerejeira com um 

ninho ativo de gavião-real foi derrubada a mando de um fazendeiro local, o filhote foi 

capturado (Almério Câmara, comunicação pessoal). Ainda, um indivíduo foi baleado 

com arma de fogo no município de Rodolândia - RO e encontra-se em um cativeiro 

irregular (Almério Câmara, comunicação pessoal). Trinca et al. (2008) mostraram que 

muitos espécimes de gavião-real no MT têm sido caçados indiscriminadamente, 

apresentando uma série de 12 animais caçados entre 2000 a 2007. Nos anos de 2007 e 

2009, ainda em MT, dois indivíduos foram mortos com arma de fogo, um desses no 
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município de Aripuanã (SOS Falconiformes, comunicação pessoal). No Estado do Acre, 

em 2006, uma árvore sumaúma foi derrubada com um ninho e um filhote de gavião-real 

em uma área legalizada para o manejo florestal no município de Senador Guiomar. O 

filhote foi destinado ao Zoológico Chico Mendes (Zoológico Chico Mendes, 

comunicação pessoal). Em 2008, ainda no Acre, outro indivíduo chegou ferido ao 

Zoológico Chico Mendes. Entre 2006 e 2008, cinco indivíduos chegaram feridos ao 

IBAMA do Estado do Amazonas, dois desses feridos a bala de arma de fogo morreram, 

os outros foram devolvidos a natureza próximo do local onde foram resgatados. No 

início do ano de 2009 um indivíduo foi morto com arma de fogo em Manaus, no 

Amazonas. Entre 2006 e 2007, dois indivíduos foram encontrados feridos no Estado do 

Amapá, um está em um criadouro e outro morreu, sendo depositado no Museu do 

Instituto Estadual de Pesquisas do Amapá. Grande parte dos exemplares de gavião-real 

de Museus foi depositada reaproveitada após essas aves terem sido vítimas da caça, 

por exemplo, a maioria dos indivíduos depositados na Coleção de Aves do INPA.  

Essas informações mostram que a ação antrópica está trazendo ameaças diretas à 

conservação do gavião-real. A população de gavião-real pode estar reduzindo mais 

rápido considerando essas ações criminosas diretas do que somente a perda de 

habitat.  

A Amazônia é uma das poucas áreas capazes de comportar populações de 

grandes vertebrados em condições de persistirem por dezenas de gerações (Reed et. 

al., 2003). O cenário ideal para a conservação do gavião-real seria que as florestas da 

Amazônia fossem mantidas por um longo futuro com suas características ecológicas. 

No entanto, as modelagens de cenários para a Amazônia nas próximas décadas 

predizem que o “arco do desmatamento” irá aumentar consideravelmente devido às 

políticas de desenvolvimento para Amazônia (Laurance et al., 2001) e que grande parte 

das florestas da Amazônia virará savana devido às mudanças climáticas globais 

(Salazar et al., 2007). Isso provavelmente ocasionará conseqüências às populações 

silvestres, incluindo a do gavião-real, tornando-as ainda mais vulneráveis. 
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2.2.4. Considerações sobre o status de conservação do gavião-real 
O objetivo da Biologia da Conservação não é de alocar esforços para colocar 

uma espécie vulnerável em uma lista de espécies ameaçadas, mas sim promover 

ações que visem melhorar o status de conservação das espécies ameaçadas. Para o 

gavião-real as ações para sua conservação têm sido iniciadas por organizações em 

alguns países. Entretanto, no Brasil não foram os esforços aplicados em estratégias e 

ações de conservação que promoveram a melhoria do status de conservação do 

gavião-real e sua retirada das listas de espécies ameaçadas. O gavião-real foi retirado 

da lista nacional em função dos novos critérios empregados e porque se acredita ter 

melhor conhecimento atual sobre sua distribuição. Entretanto, os dados apresentados 

aqui sugerem que o gavião-real é uma espécie vulnerável, mesmo na Amazônia, 

apesar de não ser considerado como tal pela Lista Nacional ou da IUCN. 

Contudo, uma das metas do presente estudo foi detectar se essas ameaças se 

refletem no nível da variabilidade genética da espécie, veja mais adiante. 

 

2.3. GENÉTICA E CONSERVAÇÃO 
 

A biodiversidade é a variedade de ecossistemas, espécies, populações dentro 

das espécies, bem como a diversidade genética que existe dentro e entre essas 

populações. A IUCN reconhece a necessidade de conservar a diversidade genética 

como uma das prioridades globais de conservação (McNeely et al., 1990). A 

diversidade biológica do planeta está sendo rapidamente reduzida como conseqüência 

direta e indireta das atividades humanas. Embora não conhecido, um grande número de 

espécies já foi extinto, enquanto outras têm tamanhos populacionais reduzidos. As 

populações com as quais os conservacionistas estão mais preocupados são pequenas 

e/ou em declínio de tamanho. Essas populações são mais sujeitas aos fatores 

estocásticos ambientais, demográficos, catastróficos e genéticos (endogamia e deriva 

genética) (Gilpin & Soulé, 1986). Esses fatores atuam nas populações pequenas, 

acentuando ainda mais a redução das populações, tornando-as mais vulneráveis aos 
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próprios fatores estocásticos e dirigindo as populações à extinção, entrando em um 

ciclo conhecido com vórtex da extinção (Gilpin & Soulé, 1986).  

Em resposta a crise em que as espécies atualmente têm passado, a Biologia da 

Conservação foi criada, uma disciplina que envolve várias outras disciplinas, dentre elas 

a Genética da Conservação. Assim como todas as outras disciplinas da Biologia da 

Conservação, a Genética da Conservação é motivada pela necessidade de reduzir as 

taxas atuais de extinção e preservar a biodiversidade (Frankhan et al., 2002). 

A Genética da Conservação é o uso da teoria da genética para reduzir o risco de 

extinção das espécies ameaçadas (Frankhan et al., 2002). Seu objetivo em longo prazo 

é preservar espécies como entidades dinâmicas capazes de se adaptarem às 

mudanças ambientais (Frankhan et al., 2002). A Genética da Conservação foca nas 

conseqüências que surgem da redução de uma população, uma vez grande e 

exogâmicas, para pequenas populações onde os efeitos da endogamia e da diminuição 

da diversidade genética são críticos para sua sobrevivência. O campo da Genética da 

Conservação também inclui o uso das análises genéticas moleculares para elucidar 

aspectos da biologia da espécie relevante para o seu manejo e conservação. 

 

2.3.1. Diversidade genética em pequenas populações ameaçadas 
A diversidade genética depende do tamanho da população. Processos evolutivos 

como mutação, deriva genética, seleção natural e migração determinam a diversidade 

genética em grandes e pequenas populações. Mas, em pequenas populações a deriva 

genética e a endogamia têm maior impacto e a seleção natural é menos efetiva 

(Frankhan et al., 2002, Allendorf & Luikart, 2007).  

Em populações pequenas e isoladas o cruzamento entre indivíduos aparentados 

é inevitável. Com o tempo, todos os indivíduos tornam-se relacionados de tal maneira 

que os acasalamentos entre indivíduos não relacionados são impossíveis. A endogamia 

leva a redução da heterozigosidade através da alteração da freqüência genotípica. Uma 

grande conseqüência da endogamia é que os homozigotos para alelos deletérios 

tornam-se mais freqüentes do que em uma população com reprodução ao acaso. Em 

geral, indivíduos com esses genótipos possuem sobrevivência e sucesso reprodutivos 
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reduzidos (depressão endogâmica) (Frankhan et al., 2002).  

A deriva genética é a flutuação da freqüência dos alelos de geração para 

geração. Em populações sexuais, após a reprodução, a geração seguinte é derivada de 

uma amostra de gametas parentais. Em pequenas populações alguns alelos, 

especialmente aqueles raros, podem não ser transmitidos devido apenas ao acaso. A 

freqüência dos alelos que são transmitidos para as gerações seguintes provavelmente 

irá diferir dos parentais. Isso leva a fixação de alelos (incluindo alelos deletérios) e 

redução da diversidade genética, com conseqüente redução do potencial evolutivo. 

Populações constantes diminuem sua diversidade genética a taxa de 1/2Ne de uma 

geração para outra, onde Ne é tamanho efetivo populacional (Frankhan et al., 2002; 

Allendorf & Luikart, 2007). A diversidade genética é necessária para as populações 

evoluírem e se adaptarem a tais mudanças. A perda de diversidade genética poderia 

ser pouco preocupante se ela fosse recuperada pela mutação. Entretanto as taxas de 

mutação são muito baixas e em pequenas populações a grande maioria das mutações 

gera novos alelos que são perdidos pela deriva genética. Quanto menor a freqüência do 

alelo, maior a chance de ser perdido. Assim, como os alelos novos possuem baixa 

freqüência ao surgir, são rapidamente perdidos. Se o alelo novo for vantajoso pode ser 

mantido na população por seleção natural em detrimento da deriva genética. Para a 

seleção natural sobrepor a deriva genética, o coeficiente de seleção (s) do alelo deve 

ser superior a taxa de perda por deriva (1/2Ne). Quando s<1/2Ne, a deriva genética 

sobrepõe a seleção natural. Então em populações extremamente pequenas, para que 

um alelo novo seja mantido, seu “s” tem que ser muito alto. Entretanto, um valor alto de 

“s” para um alelo é difícil de serem alcançado. O fluxo gênico também é um fator capaz 

de promover a introdução e a manutenção de variabilidade entre populações. Mas, em 

geral as populações pequenas, sob ameaça, possuem o fluxo gênico interrompido 

(isoladas) ou limitado pela ação antrópica e a deriva genética leva a diversificação entre 

as populações e a perda da diversidade genética. 

Muitos autores sugeriram que as espécies se dirigem para extinção antes que 

fatores genéticos tenham tempo de atingi-las (Lande, 1995; Pimm, 1991; Caro & 

Laurenson, 1994; Elgar & Clode, 2001). Entretanto, Spielman et al. (2004) refutaram 
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essa hipótese mostrando que mais de 77% de uma série de 170 espécies ameaçadas 

de vários táxons de animais e plantas apresentam em média 35% menos diversidade 

genética (hetorizigosidade média, com base em marcadores moleculares co-

dominantes hiper-variáveis) quando comparada a espécies relacionadas não 

ameaçadas. Simon & Sheldon (2008) utilizaram dados microssatélites de 194 espécies 

de aves para examinar a correção da diversidade genética com o status de 

conservação e tamanho da população. Os autores encontraram uma diminuição 

significativa da heterozigosidade média com o aumento do risco de extinção. Ainda, 

sugerem que essa diminuição se deve aos pequenos tamanhos das populações de 

espécies ameaçadas, visto que encontraram uma correlação positiva significativa entre 

os valores de heterozigosidade e o tamanho populacional dessas espécies.  

A baixa diversidade genética das espécies ameaçadas não é a causa da ameaça 

de extinção. Entretanto, a redução da diversidade genética pode ser um marcador de 

ameaça no nível genético, como depressão endogâmica, acúmulo de mutações e 

diminuição do potencial evolutivo. 

 

2.3.2. Importância dos estudos genéticos 
Os estudos genéticos de espécies podem ser úteis na sugestão de políticas de 

preservação nos seus estágios iniciais (Frankhan et al., 2002). A compreensão das 

características genéticas de uma espécie é importante para o sucesso de programas de 

conservação in situ e ex situ.  

Projetos de pesquisa que visam planejar estratégias de conservação e de 

gerenciamento adequadas para uma espécie posta em perigo, necessitam incorporar a 

compreensão da sua estrutura, história populacional, existência de divisórias 

demográficas em toda sua escala geográfica, e a caracterização da distribuição de sua 

diversidade genética (Avise, 2000). O corrente padrão genético das espécies é definido 

por fatores históricos e contemporâneos que afetam sua biogeografia e demografia. A 

relativa contribuição dos fatores históricos e contemporâneos não é facilmente 

distinguível, mas várias estratégias têm sido propostas (Templeton, 2006). A 

combinação de uma série de marcadores moleculares e análises de diferentes escalas 
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temporais, incluindo história demográfica e genética de populações pode ser necessária 

para descrever não só a estrutura geográfica, mas também para investigar os 

processos históricos e contemporâneos que a originou (Avise, 2000; Avise, 2004; 

Templeton, 2006; Allendorf & Luikart, 2007). Compreender tais características permite 

definir as unidades de manejo para minimizar a perda da diversidade genética 

preservando ao mesmo tempo a estrutura genética que possa existir na espécie (Haig, 

1998; Hedrick, 2001). 

  O conhecimento da biologia de espécies é de considerável interesse para a 

conservação (Frankham et al., 2002), mas muito difícil de ser obtido, principalmente 

para espécies ameaçadas. O padrão de dispersão de muitas espécies, por exemplo, 

não é bem conhecido. Dados sobre o viés do sexo na magnitude e direção da dispersão 

são limitados, pois é muito difícil estimar taxas de dispersão seguindo animais 

individuais para medir o viés do sexo nessas taxas (e.g Slatkin 1985, Baker et al. 1995; 

Koenig et al. 1996). Entretanto, a genética molecular pode ser utilizada como 

ferramenta para métodos indiretos de inferir taxas específicas de dispersão, incluindo o 

viés do sexo para essa dispersão. 

  

2.3.1. Estudos genéticos realizados para o gavião-real 
Como em muitas águias ameaçadas, o gavião-real é muito difícil de estudar, 

machos e fêmeas não são facilmente distinguíveis visualmente (eles são sexualmente 

dimórficos somente em tamanho, com fêmeas maiores que os machos, não em 

plumagem), adultos são muito difíceis de capturar e marcar, e os indivíduos podem se 

deslocar por longas distâncias. Com auxílio de estudos genéticos, com uso de 

marcadores moleculares e amostras não invasivas, essas dificuldades podem ser 

minimizadas (Avise, 2004). 

Em sua recente tese de doutorado, de Lerner (2007) testou se existe 

diferenciação genética entre o gavião-real da América do Central e Sul através de 

marcadores de DNAmt. Os resultados são interessantes, a autora detecta fluxo gênico 

restrito entre as regiões, unidirecional da América Central para a América Sul e sinais 

de expansão populacional histórica para a América do Sul. No entanto, a autora usa 
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somente três amostras do Brasil, o que naturalmente não representa bem a distribuição 

da espécie no país. 

Um outro trabalho genético existente para o gavião-real foi gerado no decorrer 

desta tese (Banhos et al., 2008; Anexo III); o trabalho apresenta os marcadores 

moleculares que foram empregados no presente estudo. O trabalho mostra previamente 

que a diversidade genética do gavião-real, com base em 24 marcadores microssatélites 

e 17 amostras, é similar a de outras espécies de águias consideradas ameaçadas.  

A presente tese forma o terceiro trabalho de genética molecular que pode ser 

aplicado na conservação do gavião-real, especialmente no Brasil onde a distribuição da 

espécie é mais ampla. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GERAL 
 
 Determinar e avaliar a distribuição da variabilidade genética do gavião-real no 

Brasil. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Estimar os níveis de diversidade genética do gavião-real; 

• Determinar se existem populações do gavião-real geneticamente diferenciadas; 

• Descrever como está distribuída a variabilidade genética do gavião-real ao longo 

de sua distribuição geográfica; 

• Avaliar se o corredor de vegetação aberta no centro do Brasil permite o fluxo 

gênico do gavião-real entre a Amazônia e a Mata Atlântica; 

• Inferir sobre passado histórico demográfico do gavião-real; 

• Estimar a taxa de migração e o tamanho efetivo do gavião-real; 

• Determinar se houve flutuação da diversidade genética do gavião-real ao longo 

do tempo; 

• Determinar se nos cenários de desmatamento o gavião-real possui baixa 

diversidade genética comparada aos cenários com melhores condições de 

floresta; 

• Determinar se existe dispersão parcial entre machos e fêmeas do gavião-real. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1. COLETA DAS AMOSTRAS E FONTE DE DNA 
 
 A utilização de amostras não invasivas para acesso ao DNA é extremamente 

indicada em estudos com espécies de predadores e/ou ameaçadas.  Além de não 

causar dano ou estresse aos animais, esta metodologia exige menor esforço para que 

as amostras sejam obtidas na natureza se comparada a outros métodos (Taberlet et al., 

1999; Pearce et al., 1997; Segelbacher, 2002; Horváth et al., 2005). Também 

importantes são as amostras de exemplares depositados em Museus, pois, permitem 

obter informação sobre a variabilidade genética histórica da espécie (Wandeler et al., 

2007). Essas amostras são valiosas em se tratando de uma espécie que voa, habita o 

dossel de floresta e de difícil detecção, como o gavião-real. 

Para o presente estudo, amostras de gavião-real foram coletadas de exemplares 

de museus (coleções zoológicas científicas e educacionais), criadouros (zoológicos e 

criadouros conservacionistas) e natureza (animais em ninhos, resgatados, reabilitados e 

caçados). Ao todo foram coletadas 166 amostras, sendo 44 da natureza, 60 de museus 

e 62 de criadouros (Anexo II). Dos museus as amostras coletadas foram provenientes 

do umbílico superior da pena, região que contém um coágulo vestigial de um vaso que 

irriga o folículo durante o desenvolvimento da pena. Isso permitiu amostrar o exemplar 

sem danificá-lo, o que facilitou o acesso a algumas coleções, principalmente aquelas 

que possuem os exemplares taxidermizados artisticamente (Figura 3). Nos criadouros, 

foram coletadas penas caídas dentro dos viveiros, esse material é fácil de adquirir uma 

vez que a espécie realiza muda de pena o ano inteiro. Da natureza, a maioria das 

amostras obtidas foram penas, principalmente caídas na base de árvores com ninho 

ativo da espécie. Essas amostras foram possíveis graças, principalmente, ao Projeto de 

Gavião-real do INPA que mapeou e monitora mais de 40 ninhos da espécie no Brasil. À 

medida que as atividades da equipe do Projeto em campo para monitoramento da 

espécie foram transcorrendo, as penas foram sendo coletadas. Com isso o Projeto 

possui um acervo de oito anos de amostras coletadas que foram cedidas para serem 



utilizadas nesse estudo. Outras organizações também cederam penas encontradas na 

natureza a esse estudo (Anexo II). Para evitar repetição do mesmo indivíduo na 

amostragem de ninhos foi utilizada apenas uma pena por ninho como fonte de DNA. 

Em alguns casos, foram utilizados como amostra o sangue coletado diretamente da ave 

precedente de resgate e levado para procedimentos clínicos veterinários ou 

reabilitação. Somente nesses casos as amostras utilizadas foram invasivas, mesmo 

assim, foram sub-amostras de coletas realizadas com outras finalidades clínicas e de 

pesquisa. Outras fontes de amostras consideradas da natureza foram os tecidos de 

partes de animais mortos ou caçados. Em geral, esses materiais foram encontrados por 

pessoas e organizações, destinados ao Projeto Gavião-real e posteriormente 

acessados neste estudo. As partes do animal morto são distinguíveis de outros táxons 

relacionados, em geral grandes penas, asas e garras. Muitas vezes o exemplar inteiro 

morto foi acessado para coletar a amostra. 

 

 
Figura 3. Coleta de amostra de um exemplar taxidermizado artisticamente. Autor da foto: 
João Marcos Rosa 
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 As amostras foram acondicionadas em microtubos de 0,5 a 2mL secos no caso 

de amostras de museus e com álcool 70% no caso de sangue e tecido da natureza. As 

penas foram acondicionadas em sacos plásticos ou envelopes de papel. Todas as 

amostras foram devidamente identificadas, etiquetadas, catalogadas e depositadas na 

Coleção de Tecidos de Genética Animal – CGTA/UFAM. 

 

4.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS AMOSTRAS 
 

 A informação da origem geográfica da fonte das amostras é um requisito básico 

para estudo de genética populacional, justamente para testar as hipóteses e modelos 

levantados. Essa informação foi o dado mais difícil de ser obtido para este estudo. 

Muitas amostras exigiram investigação junto às organizações cedentes e pessoas que 

tiveram contato antigo com a fonte da amostra. Em muitos casos não foi possível 

chegar à conclusão alguma.  As amostras com informações mais problemáticas são as 

amostras de criadouro. Em geral, os animais depositados nessas organizações são 

destinados após resgate, apreensão ou recebimento pelas Instituições de fiscalização 

ambiental Estadual e/ou Federal. Pouca informação é confiável nessas condições. Na 

maioria das vezes as fichas dos animais estavam sem essa informação, pouco 

acessíveis ou inexistentes. Exemplares depositados em museus também são passivos 

de dúvidas sobre as informações de origem. Entretanto, todos os exemplares com 

informação sobre sua origem tiveram a informação geográfica considerada e avaliada 

no conjunto de amostras. Os exemplares sem informação geográfica foram utilizados 

em algumas análises, considerando que todos são do Brasil e possuem origem na 

natureza antes de serem destinados aos criadouros e museus.  

Das 166 amostras, cento e doze amostras obtidas possuem informação sobre 

localidade, 23 possuem informação sobre Estado, uma sobre a região geográfica 

(Figura 4) e 30 não possuem informação geográfica especificada (Anexo II). 

 



 
Figura 4. Distribuição geográfica das amostras de gavião-real.  
 

 
4.3. EXTRAÇÃO DE DNA 
 

As amostras não invasivas e de museus são promissoras, mas exigem cuidados 

na manipulação e extração de DNA, pois, naturalmente estão expostas a constantes 

condições de contaminação (Wandeler et al., 2007).  

 Em laboratório, as penas de indivíduos de gavião-real coletadas na natureza e 

em criadouros (Figura 5, A) tiveram recortadas a ponta basal do calamus (umbílico 

inferior) (Figura 5, B 1), região que fica em contato com a pele do animal; ou o coágulo 

de sangue do umbílico superior (Figura 5, B 2), vestígio de um vaso que irriga de 

sangue a pena quando a mesma está se desenvolvendo. Esta foi preferida (Figura 5, 
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C), pois apresenta melhor desempenho nas quantidades e qualidade do DNA (Horváth 

et al., 2005). Dessas amostras e das amostras de museus foram realizadas as 

extrações de DNA. Para isso, as amostras foram submetidas à digestão pela solução 

de Proteinase K, seguindo o protocolo do Kit de extração de DNA da Qiagen®, 

adicionando-se 30µl de dithiothreitol (DTT) (concentração de 100mg/ml) para degradar 

a queratina da pena. O DNA concentrado, assim extraído, foi diluído em 50µl de 

solução tampão do Kit de extração. O protocolo da Qiagen® foi utilizado porque se 

mostrou mais eficiente para extração de DNA neste estudo do que outros protocolos 

previamente testados. Para extração de amostras de sangue tecido o mesmo protocolo 

foi utilizado, nesses casos o DTT não foi empregado e a diluição do DNA concentrado 

foi em 100µl a 150µl de solução tampão. 
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Figura 5. (A) Vista geral de uma pena típica de vôo. (B) Detalhe de uma vista posterior da base da 
pena: Duas áreas diferentes de amostragem para obtenção de DNA de penas são mostradas: (1) 
ponta basal do calamus (umbílico inferior) e (2) ponto de coágulo de sangue do umbílico 
superior. (C) Material retirado para a extração de DNA do umbílico superior. 

A 

B 

C 

1 2 
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Os produtos das extrações de DNA foram checados em gel de agarose 1% em 

corrida de eletroforese. A maioria das extrações não apresentou banda de DNA em gel 

para que o sucesso das extrações fosse avaliado e o DNA extraído pudesse ser 

quantificado através da comparação com DNA de concentração conhecida, exceto nos 

casos de amostras de sangue e tecido. Isso se deve ao fato das extrações de DNA de 

amostras de museus e não invasivas gerarem produtos com baixa quantidade e 

concentração de DNA. O método de quantificação de DNA por espectrofotômetro não 

foi utilizado porque o processo gasta muita quantidade do DNA. Nesses casos, o 

sucesso da extração foi verificado através da amplificação com os próprios marcadores 

moleculares conforme descrito abaixo. Como os marcadores moleculares que foram 

utilizados podem ser amplificados com baixa concentração de DNA (veja abaixo), a 

quantidade de DNA extraído não foi um grande problema para o desenvolvimento deste 

projeto. Porém, muitas tentativas de extração de DNA não funcionaram e re-extrações 

de réplicas foram necessárias. Regularmente, controles positivos e negativos foram 

envolvidos no processo de extração para monitorar possível contaminação e o sucesso 

da extração. Algumas vezes os controles negativos foram testados se amplificavam 

com os marcadores moleculares, considerando que a amplificação é sinal de 

contaminação. Os poucos problemas detectados foram contornados com novas 

extrações. 

 

4.4. COLETA DE DADOS GENÉTICOS 
 
4.4.1. Identificação do sexo  
 Um importante marcador molecular para a Genética da Conservação é o de 

identificação do sexo, principalmente para espécie que não possui um dimorfismo 

sexual muito evidente no estágio juvenil ou adulto, como é o caso do gavião-real, 

mesmo as fêmeas sendo aproximadamente 1/3 maior que os machos em tamanho. Em 

ninhos e viveiros de casais de gavião-real, as penas se encontram misturadas e não há 

possibilidade de determinação visual de qual indivíduo do casal cada amostra pertence. 

Assim, a identificação do sexo para as amostras coletadas nesses locais foi muito 
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importante. No caso de penas de casal de cativeiro, com as amostras identificadas pelo 

sexo, ambos os indivíduos do casal e suas respectivas procedências puderam ser 

utilizados nas análises. A identificação do sexo também foi importante para verificar a 

razão macho e fêmea na amostragem e para os testes de dispersão baseada no sexo 

(veja adiante). 

 Nas aves, as fêmeas apresentam sexo heterogamético (WZ) e os machos 

homogamético (ZZ). Os métodos moleculares de determinação de sexo são baseados 

na amplificação de cópias parálogas do gene codificador da proteína Chromo-helicase-

DNA (CHD1) presentes nos cromossomos sexuais de muitos vertebrados, inclusive de 

aves. Para isso, utilizam-se pares de oligonucleotídios iniciadores (primers) que se 

alinham à região do gene nos cromossomos gerando diferentes tamanhos de fragmento 

de DNA para W e Z em uma Reação da Polimerase em Cadeia (PCR). Entretanto, os 

marcadores moleculares originais desenvolvidos para aves (Griffiths et al., 1998) têm 

aplicação limitada em Falconiformes devido ao fato da diferenciação dos fragmentos 

amplificados de CHD1W e CHD1Z não ser facilmente distinguível, ambos os 

fragmentos são grandes e similares em tamanho. Recentemente, Ito et al. (2003) 

apresentaram uma solução que parece ser aplicável a todos Falconiformes e aumenta a 

diferença dos tamanhos de CHD1W e CHD1Z. Essa solução foi testada previamente 

para o gavião-real no desenvolvimento deste estudo, os resultados foram publicados 

em Banhos et al. (2008) (Anexo III). A solução de Ito et al. (2003) funciona, porém, o 

tamanho do fragmento amplificado por PCR apresentou dificuldades para ser aplicada à 

amostra não invasivas e de museus, pois essas possuem naturalmente DNA muito 

degradado e fragmentado. Para minimizar esse problema foram desenhados novos 

primers que substituem dois dos três propostos por Ito et al. (2003) (Tabela 2; Anexo 

III). Esses novos primers diminuem o tamanho dos fragmentos amplificados em quase 

100 pares de base (pb). 

 A identificação do sexo foi realizada para a maioria das amostras seguindo o 

seguinte protocolo: para cada PCR por amostra foi utilizado apenas 1 µL da solução de 

DNA em um total de 25 µL de volume final de reação, com 11,8 μL de água milli Q, 2,5 

μL de MgCl2 (25 mM), 2,0 μL de dNTP (10 mM),  2,5 μL de Buffer 10X (Tris-KCL 



200mM pH 8.5) , 2,5 μL de primer NP (2 μM), 1,3 μL primer MP (2 μM), 1,3 μL de primer 

P2 (2 μM),  0,2 μL de Taq DNA polimerase (5U/ μL). O termociclador foi programado 

para uma desnaturação inicial de 68ºC por 1 minuto; seguido de 35 ciclos (para 

desnaturação, 93ºC por 10 segundos; para pareamento dos primers, 52ºC por 35 

segundos; e para extensão, 68ºC por 30 segundos); e uma extensão final de 68 ºC por 

7 minutos. A verificação do produto das PCRs e do sexo foi realizada em corrida de 

eletroforese em gel de agarose 3% por 90 minutos a 100 V (Figura 6). Muitas amostras 

tiveram PCR’s e/ou o seu produto repetido até 4 vezes para se conseguir um resultado 

conclusivo. Os resultados foram adicionados a Tabela de Amostras (Anexo I). 

 
Tabela 2. Conjunto de primers utilizados para a indentificação de sexo.  
Primer Seqüência (5’ – 3’) Autor 

CHD1Wr 5’ GCTGATCTGGTTTCAGATTAA Banhos et al. (2008)  

CHD1Zr 5’ AGTCACTATCAGATCCAGAG Banhos et al. (2008) 

NP/ CHD1f GAGAAACTGTGCAAAACAG Ito et al. (2003) 

 

♂ ♀ 

100pb      1            2           3            4           5           6           7           8            9 
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Figura 6. Visualização em gel de agarose de um teste de 
identificação do sexo. Ao todo, nove amostras foram utilizadas: 
cinco amostras são de fêmeas (♀; duas bandas) (1, 2, 3, 7 e o 
controle positivo, 9), duas amostras são de machos (♂; uma 
banda) (4 e 8), uma não pode ser determinada (5) e uma não 
amplificou (6). 
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4.4.2. Seqüenciamento do DNA mitocondrial 
 DNA mitocondrial (DNAmt) tem sido amplamente utilizado como uma ferramenta 

valiosa para avaliar a variabilidade genética, estrutura genética, padrão filogeográfico e 

filogenia em diferentes grupos de vertebrados, incluindo aves (e.g. Avise 2000; Wink 

2000). O DNA mitocondrial (DNAmt) é um marcador de herança predominantemente 

materna e raramente sofre recombinação, por se tratar de um DNA haplóide (Avise, 

2004). Assim, todas as mutações que ocorrem nas mitocôndrias das células 

germinativas (óvulo) da fêmea são herdadas por seus descendentes. O DNAmt é 

relativamente abundante, uma vez que existem muitas mitocôndrias por célula, e é de 

fácil amplificação. O sequenciamento do DNAmt tem inúmeras vantagens sobre outras 

técnicas, como o fato de poder ser utilizado para amostras não invasivas, apresentar 

uma alta taxa de mutação e ser altamente variável, e poder rastrear linhagens femininas 

dos descendentes ou dos padrões de migração (Frankham et al., 2002). O DNAmt 

possui um segmento chamado de região controle que é referido como a parte mais 

variável do DNAmt, com taxa evolutiva de três a cinco vezes mais rápida que do que o 

restante do DNAmt (Baker & Marshall 1997). Como uma região não codificante, a 

região controle não é limitada pela expressão gênica, embora contenha várias blocos 

de seqüências curtas conservadas, necessários para a replicação e transcrição de 

DNAmt (L'Abbé et al. 1991; Clayton 1992). Sua base organizacional engloba dois 

domínios altamente polimórficos (I e III) e um mais conservado (domínio II) (Baker & 

Marshall 1997).  

A região controle, especialmente o domínio I, é bastante utilizado em estudos 

filogeográficos e populacionais de Falconiformes (e.g. Godoy et al., 2004; Martínez-

Cruz et al., 2004; Roques & Negro, 2005; Martínez-Cruz et al., 2007; Brown et al., 

2007). Esses estudos têm amplificado fragmento de aproximadamente 200pb a 600pb 

dessa região, sendo que os menores tamanhos foram amplificados quando envolveram 

amostras de museu.  

 Considerando sua vantagem e seu tradicional emprego em Falconiformes, a 

região controle do DNAmt também foi utilizada nesse estudo. Alguns primers foram 

desenhados previamente no decorrer deste estudo para amplificar fragmentos de 400 a 
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500pb da região controle do DNAmt do gavião-real, mas devido ao insucessos na 

aplicação em amostras de museus, uma pequena porção de 200pb hipervariável do 

domínio I da região controle do DNAmt foi selecionada para estudo e primers foram 

desenhados para a amplificação por PCR (DLf1 5’-CGGGCATACATCTACTTGGGC-3’; 

DLr1 5’-CCTGACAGAGGAACCAGGA-3’). Para cada PCR por amostra foi utilizado 

apenas 1 µL da solução de DNA  em um volume final de reação de 25 µL, onde foram 

utilizados 11,8 μL de água milli Q, 2,5 μL de MgCl2 (25 mM), 2,0 μL de dNTP (10 mM),  

2,5 μL de solução tampão 10X (Tris-KCL 200mM pH 8.5), 2,5 μL de primer (2 μM), 1,3 

μL primer (2 μM), 0,2 μL de Taq DNA polimerase (5U/μL). O termociclador foi 

programado para uma desnaturação inicial de 94ºC por 2 minutos; seguido de 35 ciclos 

(para desnaturação, 93ºC por 30 segundos; para pareamento do primers, 52ºC por 35 

segundos; e para extensão, 72ºC por 30 segundos); e uma extensão final de 72 ºC por 

7 minutos. A verificação do produto das PCRs foi realizada em corrida de eletroforese 

em gel de agarose 0,8% por 15 minutos a 80 V. Aqueles que apresentaram banda 

correspondente ao tamanho da porção alvo do seqüenciamento foram purificados 

utilizando o kit de purificação de PCR GFX da GE-Healthcare, seguindo instrução do 

fabricante. As reações de sequenciamento foram realizadas usando-se o Big Dye Kit da 

Applied Biosystems, de acordo com as orientações dos fabricantes, e analisadas no 

seqüenciador automático ABI 3130xl. O seqüenciamento foi realizado utilizando apenas 

para uma das fitas do DNA, utilizando o primer forward (DLr1). As seqüências foram 

editadas no programa Bioedit (Hall, 1999) e alinhadas no programa Clustal W 

(Thompson et al., 1994).  

As amplificações foram acompanhadas de controle positivo e negativo para o 

monitoramento do sucesso das amplificações e possíveis contaminações. A maioria das 

amostras, em especial as de museus, foi amplificada e/ou seqüenciada pelo menos 

duas vezes para se confirmar às seqüências geradas. As seqüências foram 

comparadas com outras seqüências do banco de dados GenBank, todas sendo 

correspondentes ou similares as seqüências de gavião-real depositadas no GenBank 

por outros estudos. 
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Dezenove seqüências de DNAmt de gavião-real depositadas por Lindsay et al. 

no banco de dados GenBank (identificação de AF487685 a AF487703) foram 

adicionadas a algumas análises. Uma das seqüências é de um indivíduo do México, 

uma do Panamá, duas da Guiana, duas da Colômbia, três da Venezuela, três do Peru, 

cinco do Equador e duas não possui informação de origem geográfica.  

 

4.4.3. Genotipagens 
 Dentre os diversos tipos de marcadores moleculares disponíveis hoje, os 

microssatélites nucleares têm muitos atributos positivos incluindo hiper-variabilidade, 

abundância e facilidade de serem amplificados para amostras com baixa qualidade e 

quantidade de DNA (Avise, 2004), tal como de amostras de DNA extraídas de penas 

(Segelbacher, 2002; Horváth et al., 2005). Locos microssatélites são repetições em 

tandem de pequenos motivos de DNA, que tipicamente apresentam 1 a 6pb 

encontrados com alta freqüência no genoma nuclear de muitos táxons. Microssatélites 

são marcadores co-dominantes com alta taxa de evolução (entre 10-2 a 10-6 por locos 

geração, com médias de 5 x 10-4) que gera alto grau de diversidade alélica que pode 

ser utilizados para responder questões na escala de tempo ecológico (Schlotterer, 

2000; Kimberly & Toonen, 2006). Os micrassatélites são muito utilizados para 

responder questões relacionadas ao tamanho efetivo populacional, estrutura 

populacional, dispersão e taxas de colonização, sistema reprodutivo e conservação 

(e.g. Nesje et al., 2000b; Martínez-Cruz et al., 2004; Rudnick et al., 2005).  Sua principal 

desvantagem é a necessidade de caracterizar locos espécie-específicos. O caro e 

laborioso procedimento de isolamento e de caracterização limitam o número de 

espécies estudadas com esse tipo de marcador. Embora mutações nas regiões 

flanqueadoras possam impedir a amplificação, muitos estudos mostram que 

microssatélites isolados para uma espécie podem amplificar produtos homólogos em 

espécies relacionadas (e.g. Martínez-Cruz et al., 2002; Busch et al., 2005). Esse 

atributo dos microssatélites é conhecido como transferibilidade ou amplificação entre 

espécies. A transferibilidade de microssatélites entre espécie de aves é muito 

vantajosa, pois, a freqüência dos microssatélites no genoma das aves é baixa. Essa 
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baixa freqüência se deve ao pequeno tamanho desse genoma, um dos menores entre 

os táxons de vertebrados (Primmer et al., 1997). Assim, o procedimento para a 

transferibilidade em aves é menos laborioso ainda e com custo muito menor se 

comparado com o procedimento de isolamento de microssatélites diretamente da 

espécie de estudo. Existem mais de 100 marcadores microssatélites isolados e 

caracterizados para outras aves Falconiformes. Desses, 45 microssatélites foram 

escolhidos dos trabalhos de Nesje & Røed (2000a), Martínez-Cruz et al. (2002), Busch 

et al. (2005), Johnson et al. (2005), Hailer et al. (2005) e Mira et al. (2005) para serem 

testados em gavião-real. Os resultados estão apresentados em Banhos et al. (2008) 

(Anexo III). Ao todo 40 locos amplificaram para o gavião-real, 30 foram caracterizados e 

24 foram polimórficos.  

 Devido às limitações quanto a quantidade de DNA disponível somente nove 

locos polimórficos em equilíbrio de Hardy-Weinberg foram utilizados neste estudo. Os 

locos foram os seguintes: NVHfr206 (Nesje and Røed, 2000a), Aa43 (Martínez-Cruz et 

al., 2002), IEAAAG15 (Busch et al., 2005), HAL09 e HAL10 (Hailer et al., 2005), BBU51 

(Johnson et al., 2005), HF-C1E8, HF-C1D2 e HF-C7G4 (Mira et al., 2005). 

 Foram utilizados primers marcados. Os primers dos marcadores foram 

encomendados com a adição de uma seqüência de oligonucleotídio de 18pb na 

extremidade 5', chamada de cauda M13. A adição desta cauda permitiu o pareamento 

de uma seqüência marcada com fluorescência (primer M13 – FAM-6) através do 

método econômico de genotipagem desenvolvido por Schuelke (2000). Para um 

produto final da PCR de 10 μL foi utilizado 4,3 μL de água milli Q, 0,7 μl de MgCl2 (25 

mM), 0,8 μL de dNTP (10 mM), 1,0 μL de solução tampão 10X (Tris-KCl 200mM pH 

8.5), 0,5 μL de primer forward-M13 (2 μM), 0,5 μL primer M13 – FAM-6 (2 μM) 

(fluorescência; veja Schuelke, 2000), 1,0 μL de primer reverse (2 μM),  0,2 μl de Taq 

DNA polimerase (5U/ μL) e 1,0 μL de DNA. O termociclador foi programado para uma 

desnaturação inicial de 94ºC por 1 minuto; 30 ciclos (para desnaturação, 94ºC por 30 

segundos; pareamento dos primers, 52-56ºC por 30 segundos; e extensão, 72ºC por 30 

segundos) para amplificação dos locos de microssatélites pelos primers específicos; e 

20 ciclos (para desnaturação, 94 ºC por 30 segundos; pareamento dos primers, 53 ºC 
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por 30 segundos; e extensão, 72ºC por 30 segundos) para a fixação da fluorescência 

do primer M13-FAM; e uma extensão final de 68ºC por 30 minutos para minimizar 

stutter devido a incorporação de adenina (Brownstein et al., 1996). Os produtos das 

PCRs foram diluídos 10 X em sua concentração. Em 3µl de cada produto diluído foi 

adicionado 7µl de uma mistura de formamida e ET-400 Rox (marcador de tamanho) 

para análise no seqüenciador automático de DNA MegaBACE 1000 (GE-Healthcare) 

seguindo o protocolo do fabricante. Para a visualização das genotipagens foram 

utilizados os programas Fragment Profiler v1.2 (GE-Healthcare). 

 Como erros na genotipagem de amostras não invasivas e de museus são 

comuns (Segelbacher, 2002; Sefc et al., 2003), aproximadamente 25% do número total 

de amostras foram selecionadas e repetidas de duas a cinco vezes a amplificação e/ou 

re-análise no seqüenciador. Dentre essas repetições, todas as amostras de museu com 

informação geográfica foram re-amplificadas pelo menos duas vezes. 

Aproximadamente, 38% das amostras repetidas apresentaram algum problema para a 

confirmação do genótipo. Esses problemas puderam ser contornados considerando os 

resultados que apareceram mais vezes nas repetições e com melhor qualidade para a 

visualização. Do total de amostras, 4% dos genótipos foram desconsiderados porque 

seus resultados foram inconclusivos, os mesmos não foram calculados na porcentagem 

de repetições.  

 

4.5. ANÁLISES DOS DADOS 
 
 Estimativas adequadas de diversidade genética e de sinais de redução do 

tamanho efetivo populacional requerem que as populações estejam corretamente 

definidas. A definição das populações a serem testadas é um processo difícil em 

genética de populações. Assim, algumas formas de comparações de dados genéticos 

das amostras foram consideradas.  

 Algumas análises permitiram avaliar a distribuição da variabilidade genética sem 

definição de grupos previamente definidos (veja mais adiante). Essas análises 

permitiram também a utilização de amostras sem informação geográfica. Entretanto, 
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mesmo nessas análises, foi dada maior importância às amostras com localidade 

geográfica conhecida. 

   

4.5.1. Definição dos grupos para análises  

O número amostral e sua distribuição nos grupos são apresentados de acordo 

com todas amostras disponíveis. Entretando, os valores e a distribuição variaram 

dependendo do marcador utilizado, pois para algumas amostras não foi possível obter 

dados para um ou outro marcador empregado nas análises. 

 
Espacial 

 As amostras foram separadas em grupos considerando a informação geográfica 

dos dois grandes grupos regionais, regiões da Amazônia Brasileira (99 amostras) e 

Mata Atlântica (36 amostras) (Figura 7). Dentro das regiões, as mesmas foram divididas 

em cinco sub-regiões: Amazônia Central (AC; 36 amostras), Amazônia Sudoeste (AS; 

25 amostras), Amazônia Leste (AL; 38 amostras), Mata Atlântica Norte (MN; 17 

amostras) e Mata Atlântica Sul (MS; 19 amostras) (Figura 7). A amostragem total da 

Mata Atlântica também foi tomada como um grupo para comparação com a Amazônia. 

As subdivisões foram assim tomadas por cinco motivos: 1) para minimizar o efeito da 

diferença no tamanho amostral entre a Amazônia e a Mata Atlântica; 2) verificar onde 

pode haver conexões entre a Amazônia e a Mata Atlântica para o fluxo gênico do 

gavião-real, por isso, dois grupos na Amazônia (AL e AS) foram separados 

considerando diferentes possibilidades de conexão com a Mata Atlântica; 3) verificar o 

direcionamento do fluxo gênico entre as regiões e sub-regiões; 4) avaliar como está 

distribuída a variabilidade genética dentro das regiões; e 5) testar a hipótese de que 

existem duas populações diferenciadas geneticamente no sul e norte da Mata Atlântica. 

Entretanto, as sub-divisões da Amazônia não correspondem a uma hipótese a priori de 

populações diferenciadas dentro desse bioma. 

 As amostras da região de vegetação aberta fora do domínio da Amazônia ou 

Mata Atlântica foram consideradas como pertencentes ao grupo (sub-região ou região) 

mais próximo, pois, o número de amostras nessa região é pequeno para separá-lo em 



único grupo e alguns mapas apresentam sua localidade dentro de um dos biomas (e.g. 

SOS Mata Atlântica & INPE, 2008). Todas as 30 amostras sem informação geográfica 

foram abreviadas como (RD). 

 

 

 
Figura 7. Localização geográfica das amostras que foram separadas formando os grupos para as 
análises. Os sub-grupos foram formados para minimizar o efeito dos tamanhos amostrais 
desiguais entre a Amazônia e Mata Atlântica e para verificar onde existem maiores conexões para 
o fluxo gênico do gavião-real entre as duas regiões. Os sub-grupos não foram formados para teste 
de hipótese de populações diferenciadas dentro da Amazônia. Os sub-grupos da Mata Atlântica 
foram formados para teste de diferenciação populacional dentro da região. A amostragem total da 
Mata Atlântica também foi tomado como grupo para comparação com os sub-grupos (sub-
regiões) da Amazônia  
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 Medidas de distâncias geográficas foram tomadas entre as sub-regiões para o 

teste de correlação com as distâncias genéticas, e dessa forma inferir onde existem 

maiores conexões entre a Amazônia e a Mata Atlântica para o fluxo gênico do gavião-

real. Sete diferentes modelos foram desenhados para obter as distâncias geográficas. 

Os modelos de 2 a 7 é igual ao modelo 1 para as medidas de distância de sub-regiões 

dentro das regiões, mas apresentam diferenças entre eles para medidas de distâncias 

entre sub-regiões entre regiões.  Modelo 1: as distâncias par a par entre todas as sub-

regiões foram os menores comprimentos de distâncias medidos entre os centros da 

distribuição de suas amostras (Figura 8; o modelo sugere: que quanto maior à distância, 

menor o fluxo gênico entre as sub-regiões; e que o fluxo gênico entre Amazônia e Mata 

Atlântica ocorre uniformemente pelo corredor de vegetação aberta). Modelo 2: as 

medidas de distâncias entre as sub-regiões entre as regiões passam pelo centro da 

Amazônia Sudoeste (Figura 9; o modelo sugere: que o fluxo gênico está correlacionado 

com a distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica 

ocorre principalmente pelo centro-oeste do corredor de vegetação aberta entre as 

regiões). Modelo 3: as medidas de distâncias entre as sub-regiões entre regiões 

passam pelo centro da Amazônia Leste (Figura 10; o modelo sugere: que o fluxo gênico 

está correlacionado com a distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a 

Amazônia e Mata Atlântica ocorre principalmente pelo centro-leste do corredor de 

vegetação aberta entre as regiões). Modelo 4: as medidas de distâncias entre as sub-

regiões entre regiões passam pelos centros da Amazônia Sudoeste e da Mata Atlântica 

Norte (Figura 11; o modelo sugere: que o fluxo gênico está correlacionado com a 

distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica 

ocorre principalmente no sentido sudeste-noroeste (em vice-versa) pelo corredor de 

vegetação aberta entre as regiões). Modelo 5: as medidas distâncias entre as sub-

regiões entre regiões passam pelos centros da Amazônia Sudoeste e da Mata Atlântica 

Sul (Figura 12; o modelo sugere: que o fluxo gênico está correlacionado com a 

distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica 

ocorre principalmente pelo oeste do corredor de vegetação aberta entre as regiões). 

Modelo 6: as distâncias medidas entre as sub-regiões entre regiões passam pelos 



centros da Amazônia Leste e da Mata Atlântica Norte (Figura 13; o modelo sugere: que 

o fluxo gênico está correlacionado com a distância; e que a conexão para o fluxo gênico 

entre a Amazônia e Mata Atlântica ocorre principalmente pelo leste do corredor de 

vegetação aberta entre as regiões). Modelo 7: as medidas de distâncias entre as sub-

regiões entre regiões passam pelos centros da Amazônia Leste e da Mata Atlântica Sul 

(Figura 14; o modelo sugere: que o fluxo gênico está correlacionado com a distância; e 

que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica ocorre 

principalmente no sentido nordeste-sudoeste (vice-versa) do corredor de vegetação 

aberta entre as regiões). Existem outras possibilidades de arranjos para desenhar os 

modelos, mas os sete modelos definidos foram tidos como suficientes para verificar 

onde pode haver conexões para o fluxo gênico do gavião-real entre a Amazônia e a 

Mata Atlântica. 

 
.   

 
Figura 8. Modelo 1: sugere que quanto maior à distância, menor o fluxo 
gênico entre as sub-regiões; e que o fluxo gênico entre Amazônia e Mata 
Atlântica ocorre uniformemente pelo corredor de vegetação aberta. 
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Figura 9. Modelo 2: sugere que o fluxo gênico está correlacionado com a 
distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata 
Atlântica ocorre principalmente pelo centro-oeste do corredor de vegetação 
aberta entre as regiões.  

 

 
Figura 10. Modelo 3: sugere que o fluxo gênico está correlacionado com a 
distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata 
Atlântica ocorre principalmente pelo centro-leste do corredor de vegetação 
aberta entre as regiões. 
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Figura 11. Modelo 4: sugere que o fluxo gênico está correlacionado com a 
distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata 
Atlântica ocorre principalmente no sentido sudeste-noroeste (em vice-versa) 
pelo corredor de vegetação aberta entre as regiões. 
 

 
Figura 12. Modelo 5: sugere que o fluxo gênico está correlacionado com a 
distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata 
Atlântica ocorre principalmente pelo oeste do corredor de vegetação aberta 
entre as regiões. 
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Figura 13. Modelo 6: que o fluxo gênico está correlacionado com a distância; e 
que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica ocorre 
principalmente pelo leste do corredor de vegetação aberta entre as regiões. 

  

 
Figura 14. Modelo 7: sugere que o fluxo gênico está correlacionado com a 
distância; e que a conexão para o fluxo gênico entre a Amazônia e Mata Atlântica 
ocorre principalmente no sentido nordeste-sudoeste (vice-versa) do corredor de 
vegetação aberta entre as regiões. 
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Temporal e qualidade de floresta  

As amostras atuais da Amazônia também foram divididas considerando duas 

regiões, uma região sendo o remanescente de floresta da Amazônia e outra desmatada 

(Figura 15). Os grupos foram chamados de Amazônia do Eixo Central (23 amostras) e 

Amazônia do Arco do Desmatamento (27 amostras). Como o acentuado desmatamento 

da Amazônia é muito atual, iniciado na década de 70, só foram consideradas amostras 

com datas após o ano de 2000.  

As amostras foram separadas também por dois períodos de tempo para a Mata 

Atlântica, período de 1911-1953 (14 amostras) e 1967-2008 (16 amostras) (Figura 16). 

Essa divisão foi escolhida por apresentar amostras em uma distribuição de tempo 

aproximadamente iguais nos grupos (~40 anos) e estarem nos dois extremos da 

amostragem temporal para a Mata Atlântica, correspondendo a aproximadamente 

quatro intervalos de geração entre os inícios ou finais dos períodos (assumindo o tempo 

de geração em torno de 15 anos). Esses grupos foram analisados conjuntamente com 

os grupos Amazônia do Eixo Central e Amazônia do Arco do Desmatamento. Isso 

permitiu inferir sobre o impacto do desmatamento na diversidade genética da espécie 

no Brasil. 
   

 
Figura 15. Amazônia desmatada e remanescente. Localização das 
amostras separadas em grupos para análise. 
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Figura 16. Mata Atlântica original e remanescente. Localização das 
amostras separadas em grupos de período de tempo para análise 

 

 

Sexo e região 

 As amostras também foram divididas por sexo e por região. Entretanto, como os 

machos se concentraram nas amostras da Amazônia (veja os resultados), três grupos 

foram formados, dois de fêmeas, um para Amazônia (23 amostras) e outro para a Mata 

Atlântica (23 amostras), e um de machos para Amazônia (19 amostras). 

 

4.5.2. Distribuição da variabilidade genética 
 Um dos interesses em se estimar os níveis de diversidade genética é para 

comparar a quantidade de variabilidade genética entre diferentes populações e 

espécies proximamente relacionadas.  

 Populações naturais de muitas espécies são subdivididas (ou seja, estruturadas 

ou diferenciadas) em unidades locais separadas com cruzamento ao acaso. Quando as 

espécies estão separadas em sub-populações, significa que a variação dentro da 

espécie existe em dois níveis primários: variação genética dentro das populações locais 

e variação genética entre populações. Na ausência de outras forças evolutivas, o fluxo 
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gênico entre populações pode torná-las homogênea. Mesmo um baixo fluxo gênico leva 

a homogeneização, nesse caso, apenas levará mais tempo para isso ocorrer. 

Entretanto, se as populações são isoladas a deriva genética pode criar populações 

distintas geneticamente. Então a quantidade de diferenciação entre as sub-populações 

nessas condições é um balanço entre a homogeneização pelo fluxo gênico e o efeito da 

deriva genética causando divergência entre as populações. Utiliza-se uma série de 

modelos diferentes para verificar o padrão de fluxo gênico e estrutura entre as 

populações (por exemplo, modelo de isolamento de ilha, distância geográfica ou passo 

a passo). Entretanto, todos os modelos podem ser mais simples do que o padrão de 

fluxo gênico real das populações na natureza (Allendorf & Luikart, 2007). 

 Os marcadores da região controle do DNAmt e microssatélites, em geral, são 

considerados como neutros (não sujeitos a seleção natural), uma vez que estão 

localizados em regiões do DNA que não codificam proteínas (Avise, 2004). Sendo os 

marcadores neutros, a variação genética desses marcadores nas populações está 

sujeita ao balanço entre o fluxo e a deriva gênica, atendendo as premissas de algumas 

análises. 

 

Análises com dados de DNAmt 

 Com os 200pb da região controle do DNAmt das amostras de gavião-real foram 

quantificados o número de sítios variáveis (posições nucleotídicas que varia entre as 

seqüências), o número observado de haplótipos (é a probabilidade de duas seqüências, 

escolhidas aleatoriamente em uma população, serem diferentes e as diversidade 

haplotípica (h) (descreve o número e a freqüência de haplótipos diferentes) e 

nucleotídica (π) (corresponde ao número de nucleotídeos diferentes por sítio entre 

seqüências escolhidas ao acaso em uma população) (Nei & Tajima, 1981; Nei, 1987) 

usando o programa Arlequin 3.1.1 (Excoffier et al., 2005). Também foi observado o 

número de haplótipos restritos entre os grupos definidos. Foi verificado se os haplótipos 

encontrados são representados nas seqüências depositadas no GenBank.  

 Para examinar se há diferenças genéticas do gavião-real entre regiões e sub-

regiões, estimativas de ΦST (análogo ao FST de Wright, 1951) foi calculada usando uma 
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análise de variância molecular (AMOVA) (Excoffier et al. 1992). A AMOVA é baseada 

na análise de variação da freqüência haplotípica, levando em consideração o número 

de mutações entre haplótipos. Uma análise hierárquica de variação divide a variação 

total em componentes covariantes devido a diferenças intraindividuais, interindividuais 

e/ou diferenças interpopulacionais. O ΦST par a par foi calculado usando 104 

permutações para determinar os valores de probabilidade.  O ΦST par a par foi usado 

como distâncias genéticas (e.g. Reynolds et al. 1983; Slatkin, 1995). Os testes foram 

realizados no programa Arlequin 3.1.1 e os valores de probabilidade foram ajustados 

pela correção de Bonferroni (Rice, 1989) para evitar o erro do tipo 1 (rejeitar a hipótese 

nula sendo a mesma verdadeira), uma vez que várias comparações podem subestimar 

os valores de probabilidade. 

 O teste de Mantel (Mantel, 1967) foi aplicado para testar se existe correlação 

entre a distância genética (ΦST) e geográfica de acordo com os sete modelos definidos 

(Figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). Nessa análise, foram utilizadas 103 permutações 

para determinar os valores de probabilidade. Essa análise também foi realizada no 

programa Arlequin 3.1.1. 

 Como a distribuição da variabilidade genética de uma espécie depende do fluxo 

gênico e da sua história populacional, foi utilizada a análise Nested Clade 

Phylogeographic Analysis (NCPA) por ter o poder de discriminar entre padrões 

filogeográficos devido a fluxo gênico restrito vs eventos históricos operando em nível 

populacional (Templeton, 1998). O NCPA incorpora informações temporais na filogenia 

intraespecífica da rede dos haplótipos e usa uma abordagem permutacional para 

comparar padrões genéticos observados na distribuição espacial da variabilidade 

genética da espécie com aqueles determinados pelo fluxo gênico e eventos históricos. 

A hipótese nula é de uma não associação entre o padrão da variabilidade genética da 

espécie e a distribuição geográfica da mesma. Tal análise envolve uma série de passos 

que se inicia com a construção dos níveis hierárquicos na rede dos haplótipos a qual 

segue as regras estabelecidas por Templeton et al., (1987) e Templeton & Sing (1993). 

Posteriormente, utiliza-se o programa GeoDis (Posada et al., 2000) para testar a 

associação entre o resultado do agrupamento dos haplótipos e a distribuição geográfica 
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espacial da amostragem através de uma análise de contingência. A NCPA foi realizada 

automaticamente pelo programa ANeCA 1.2 (Panchal, 2008) que possui implementados 

os programas TCS 1.21. (Clement et al., 2000) para construção da rede de haplótipos e 

o programa GeoDis 2.5 para o teste de associação entre a geografia e a variabilidade 

genética. As amostras sem informação e as seqüências depositadas pelo GenBank 

foram utilizadas adicionalmente para construir a rede de haplótipos. Isso permitiu 

resolver melhor o padrão da rede. Entretanto, somente os haplótipos com informação 

de localização geográfica foram utilizados como dados para a NCPA. Para os 

haplótipos do GenBank foram adicionadas as coordenadas geográficas de localidades 

que possuem registros de gavião-real dentro dos países, as hipotéticas localidades 

foram obtidas em Vargas et al. (2006).    

 

Análises com dados de Microssatélites 

 Para os nove locos foram calculadas as heterozigosidades observada (HO) e 

esperada (HE), as mesmas são estimativas de diversidade genéticas e representam a 

proporção média de heterozigosidade por loco em uma população com reprodução ao 

acaso (Nei, 1978). O teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) entre as proporções 

da HO e HE para cada loco foi realizado para verificar se corresponde a uma população 

com reprodução ao acaso onde não existe fatores presentes causando mudanças de 

geração a geração. O resultado para o desvio do EHW permite também inferir sobre 

erros de genotipagens (como presença de alelos nulos) e mistura de populações 

diferentes na amostragem. As estimativas de heterozigosidades e o teste equilíbrio de 

EHW foram realizados no programa Micro-Checker (Van Oosterhout et al., 2004), pois 

este faz inferências automáticas sobre possíveis erros quando os locos encontram-se 

em desvio EHW.  Também foi testado se os locos estão em desequilíbrio de ligação, 

uma vez se muito próximos no mesmo cromossomo (ligados) podem gerar super ou 

sub-estimativas de heterozigosidades e enviesar o resultados dos testes subseqüentes. 

O número de alelos (k) e a riqueza de alelos (AR) (número médio de alelos por loco) 

foram calculados para comparação entre os grupos. Todas essas medidas, incluindo as 

heterozigosidades e EHW, foram realizadas usando o programa Arlequin 3.1.1. Os 
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valores de probabilidade para desequilíbrio de EHW e de ligação foram ajustados pela 

correção de Bonferroni. As estimativas de diversidade foram realizadas considerando 

somente os locos em equilíbrio. O número de alelos restritos entre os grupos de 

amostras foi calculado usando o programa Convert (Glaubitz, 2004). Esse programa 

também foi utilizado para converter os dados dos genótipos em arquivos adequados a 

serem utilizados pelos programas, isso minimiza erros pelo manuseio dos dados.  

A diferenciação genética entre os grupos foi testada através da AMOVA, assim 

como descrito para o DNAmt (veja acima). Entretanto, enquanto para seqüências de 

DNAmt a AMOVA usa a freqüência haplotípica, para dados diplóides, como os 

microssatélites, essa análise utiliza a freqüência gênica (freqüência dos alelos). Na 

comparação par a par o índice de distância genética utilizado calculado foi o FST através 

de 104 permutações.  

 Como com DNAmt, o teste de Mantel (Mantel, 1967) foi aplicado para testar se 

existe correlação entre a distância genética (FST) dos microssatélites e geográfica de 

acordo com os sete modelos definidos (Figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). Nessa análise 

também foram utilizados 103 permutações para determinar os valores de probabilidade. 

 Foi utilizada uma análise Bayesiana que compara as amostras para verificar se 

existem diferentes grupos genéticos (populações) na amostragem, através do programa 

Structure 2.2 (Pritchard et al., 2000; Pritchard & Wen, 2003). O método assume 

equilíbrio de Hardy-Weinberg e de ligação dentro das populações para encontrar um 

número de grupos (K) que melhor se ajusta aos dados, atribuindo indivíduos ao número 

pré-específico de conjuntos que minimize o desvio do EHW e de ligação, usando 

freqüências dos alelos dos genótipos em uma amostragem da cadeia de Markov Monte 

Carlo (MCMC). A vantagem deste método é que as populações não são definidas a 

priori, mas é identificada preferivelmente pelos dados e puderam ser corridas usando 

todas as amostras com dados microssatélites disponíveis. A análise foi corrida com 106 

passos para MCMC, descartando 105 passos antes de iniciar a corrida, utilizando o 

modelo de mistura (onde cada amostra pode ter ancestrais de mais de uma população), 

freqüências gênicas correlacionadas e considerando a possibilidade de existência de 

um a cinco grupos. Foi verificado se a maior probabilidade posterior média para o valor 
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de K faz sentido biológico. Todas as amostras com dados microssatélites foram 

utilizadas nesta análise. Duas performances foram realizadas com essa análise uma 

envolvendo os nove locos microssatélites e outra com oito locos, removendo um loco 

que apresentou déficit de heterozigotos para as amostras da Amazônia. 

 

4.5.3. Demografia e migração 
Uma série de métodos convencionais e de coalescência foram utilizados para 

avaliar a história demográfica e a migração do gavião-real entre a Mata Atlântica e a 

Amazônia. 

 

Análises com dados de DNAmt 

O teste D de Tajima (Tajima, 1989) e o teste sensível de Fs de Fu (Fu, 1997) 

foram utilizados para examinar se as amostras das diferentes regiões se apresentam 

em equilíbrio. Tais testes são importantes considerando que um desvio significativo do 

equilíbrio genético do DNAmt é sinal de expansão ou redução do tamanho populacional 

recente nas situações onde nenhuma vantagem seletiva entre haplótipos existe. O teste 

de D de Tajima compara o número de sítios segregantes com a diversidade 

nucleotídica, enquanto que o teste do Fs de Fu quantifica a polaridade da mutação e faz 

uma estimativa de θ (parâmetro populacional) baseado no número de mutações únicas. 

Ambos os testes foram realizados utilizando o programa Arlequin 3.1.1.  

A mudança na demografia histórica de cada região foi investigada também 

comparando o perfil das distribuições das diferenças par a par de indivíduos (mismatch 

distribution) de cada população com o esperado para populações estáveis e em 

expansão ou redução. A análise foi realizada no programa Arlequin 3.1.1. Para 

amostragem de populações que estão em equilíbrio demográfico (estáveis), a 

distribuição das diferenças são geralmente multimodais (Slatkin & Hudson, 1991). Já 

populações que tem passado por recente expansão ou redução, possuem tipicamente 

distribuição das diferenças unimodais. Nesse resultado é difícil distinguir redução e 

expansão populacional (Rogers & Harpending, 1992). A distribuição da soma dos 

quadrados das diferenças (SSD) entre a distribuição mismatch observada para cada 
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região e a distribuição estimada para um modelo de expansão é usado como teste 

estatístico onde valores significantes para SSD indicam desvio do modelo de expansão 

populacional (Schneider & Excoffier, 1999). Conjunto ao teste para SSD entre a 

distribuição mismatch observada e a esperada no modelo de expansão, foi realizado o 

teste de desigualdade de Harpending (r) com 103 replicações e um intervalo de 

confiança de 95%, para testar se as distribuições são multimodais, a hipótese nula é 

que distribuição não possui perfil unimodal.  

 Os métodos de coalescência trabalham voltando no tempo evolutivo e permitem 

que dimensões de tempo (gerações) sejam adicionadas às análises. Essas análises 

são mais poderosas que as análises convencionais para estimar tempo de divergência 

entre populações, migração e tamanhos efetivos populacionais (Ne; número médio 

estimado de indivíduos se reproduzindo e contribuindo para próxima geração). Uma das 

análises utilizadas foi desenhada para um modelo de isolamento populacional com 

migração aos dados de haplótipos selecionados de duas populações estreitamente 

relacionadas, implementada no programa IMa (Hey & Nielsen, 2007). Seis parâmetros 

diferentes podem ser estimados neste modelo de coalescência, em que uma população 

ancestral de tamanho (NeA) se separa no tempo (t) em duas populações do 

descendente (tamanhos Ne1 e Ne2) que podem estabelecer subseqüentemente fluxo 

gênico entre eles em taxas m1 e m2 (proporção das populações 1 e 2 que são 

substituídos por migrantes da outra população, respectivamente). O modelo supõe 

neutralidade seletiva e que não há subdivisão populacional dentro de cada população. 

Também supõe que o tamanho da população não muda no tempo após a separação. 

Estimativas de distribuição posterior dos parâmetros, p (T, M, θ | X), foram tomadas, 

onde T é o tempo de separação (T = t/θ, onde t é o tempo de geração), M é a migração 

que pode ser assimétrica (isto é, m1 ≠ m2) (M = 2Nm), θ é o parâmetro populacional 

2Neµ (Ne é o número efetivo populacional) e X são os dados. Para isso, a máxima 

verossimilhança foi utilizada no programa com MCMC de 107 passos após 106 passos 

descartados e assumindo o modelo KHY de evolução molecular selecionado usando o 

Modeltest (Posada & Crandall, 1998). Foram realizadas três corridas independentes 

com diferentes pontos de início, cada corrida com 10 passos independentes que foram 
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misturados para verificar a convergência, o resultado é a média das três corridas 

independentes.  

 Para detectar as flutuações no tamanho da população ao longo do tempo, foi 

utilizada a análise Bayesiana no programa Beast (Drummond et al., 2007). Nesse 

programa também foram utilizados valores para MCMC de 107 passos após 106 passos 

descartados e assumindo o modelo KHY de evolução. Foram realizadas 10 corridas 

independentes, o resulto é a média entre elas.  

 A terceira análise de coalescência utilizada foi a do programa Migrate 2.1 (Beerli 

& Felsenstein, 2001) para alternativamente estimar as taxas de migração históricas 

entre as regiões e o relativo tamanho efetivo populacional (θ = Neµ). As estimativas 

dessa análise assumem uma matriz de modelo de migração com assimetria nas taxas 

de migração. Inferência de maximaverossilhança e Bayesiana foram utilizadas para 

estimar os parâmetros, θ e m. Duas corridas finais para cada inferência foram 

conduzidas para convergir em valores similares usando MCMC de 10 cadeias curtas de 

105 passos e seis longas de 5 x 106 passos após 105 passos descartados. A 

convergência entre as inferências foram julgadas pela estatística Gelman-Rubin 

implementada no programa. 

 Para converter os resultados da análise de coalescência em informação 

biológica, foi necessário assumir uma taxa de evolução para a região controle do 

DNAmt. Como não existe uma taxa calibrada para a região controle em Falconiformes, 

para converter µ foi utilizada a taxa de 7,23% por milhão de anos calibrada por 

Drovetski (2003) para a subfamília de aves Tetraoninae. Essa mesma taxa foi utilizada 

por Lerner (2007) para o gavião-real.  Como não existe uma estimativa de tempo de 

geração para o gavião-real, para converter t foi assumido um intervalo de geração de 15 

anos, valor próximo ao estimado para outras grandes águias (e.g. Ferrer & Calderón, 

1990; Hailer et al., 2006; veja seção 2).   

 

Microssatélites 

 Populações que tenham experimentado uma recente redução no tamanho efetivo 

populacional (Ne) exibem uma redução do número de alelos e da heterozigosidade no 
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equilíbrio mutação deriva (HEQ). O número de alelos é reduzido mais rapidamente do 

que a heterozigosidade esperada (HE) no equilíbrio de Hardy-Weinberg (Yu et al., 

1999), isso porque os alelos raros são rapidamente perdidos por deriva genética 

durante uma redução do tamanho efetivo populacional e os mesmos contribuem pouco 

para a heterozigosidade esperada. Desse modo, a HE torna-se maior do que HEQ, pois, 

essa última é calculada a partir do número de alelos. Tanto a HE quanto a HEQ refere-se 

à heterozigosidade no sentido de diversidade gênica descrito por Nei (1987). Baseado 

nessa dinâmica das heterozigosidades e dos alelos existem duas análises utilizadas 

que podem detectar recente redução no tamanho efetivo populacional. 

 Uma análise utilizada está implementada no programa Bottleneck (Cornuet & 

Luikart 1996), esta detecta redução do Ne via presença de um excesso de HE e relação 

a HEQ e se baseia nos modelos evolutivos dos microssatélites, Infinite Alleles Model – 

IAM (Kimura & Crow, 1964), stepwise mutation model – SMM (Ohta & Kimura, 1973) e 

Two-Phase Mutation Model – TPM (di Rienzo et al., 1994). Os três modelos foram 

usados independentemente para as análises, entretanto o modelo TPM foi considerado 

com 10% de IAM e 90% SMM. A diferença foi testada pelo Signed test e Wilcoxon sign-

rank test. 

 A outra análise é o da taxa M implementada no programa M Value (Garza e 

Williamson, 2001). Essa análise detecta redução do Ne via redução do número de 

alelos, esse método baseia-se no cálculo da taxa do número total de alelos k, e na 

variação no tamanho dos alelos r, onde r = Smax - Smin + 1 (Smax é o tamanho do maior 

alelo; Smin é o tamanho do menor alelo na amostra). A perda de qualquer alelo 

contribuirá para a redução em k, enquanto que a perda do maior ou menor alelo 

contribuirá para a redução de (r). Desta forma, espera-se que k seja reduzido mais 

rapidamente do que r em uma população em vias de diminuição no tamanho 

populacional. Assim, espera-se que a taxa M = k/r seja menor em populações que 

sofreram recente redução no tamanho populacional. Garza e Williamson (2001) 

observaram que taxas de M menores ou iguais a 0,70 ocorrem em populações que 

sofreram uma redução no tamanho populacional. Para essa análise foi utilizado o 

parâmetro de proporção de mutações de um passo (ps) o valor de (ps = 90%) e para a 
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média de tamanho de mutações de multipassos (Δg) o valor de (Δg = 3,5), como 

recomendado pelos autores. O programa assume uma taxa de mutação de 5 × 10−4 

para os marcadores microssatélites.  

 A análise de Migrate também foi aplicada com os dados microssatélites para 

estimar o número de migrantes e o número efetivo populacional. No entanto, para 

dados diplóide θ = 4Neµ. Foi utilizada inferência de maximaverossilhança e Bayesiana 

para estimar os parâmetros, θ e m. Duas corridas finais para cada inferência foram 

conduzidas para convergir em valores similares usando MCMC 10 cadeias curtas de 

105 passos e seis longas de 5 x 106 passos após 105 passos descartados. A 

convergência entre as inferências foi julgada pela estatística Gelman-Rubin 

implementada no programa. Como não existe taxa de mutação calibrada para 

microssatélites de aves Accipitridae, para converter os valores para Ne, foi assumido µ 

= 5 x 10-4 (taxa média de evolução dos microssatélites; di Rienzo et al., 1994). 

 

4.5.4. Razão sexual e dispersão parcial entre os sexos 
 Os estudos de razão sexual e dispersão com viés parcial para um dos sexos têm 

sido dois dos maiores tópicos em biologia evolutiva. Para verificar se existe esse viés 

entre os sexos no gavião-real, algumas análises foram realizadas. 

 Para teste de razão sexual desigual, foi verificada a proporção relativa de 

machos e fêmeas na amostragem total nas diferentes fontes (natureza, museus e 

cativeiros) e regiões de origeem (Amazônia e Mata Atlântica) das amostras. O desvio 

da esperada razão 1:1 foi testado com Chi-quadrado (X2). 

A diferenciação genética entre os grupos de sexo da Amazônia e Mata Atlântica 

foram testados com índice de distância genética FST par a par utilizando 104 

permutações tanto para dados de DNAmt quanto para microssatélites. O teste foi 

realizado no programa Arlequin 3.1.1 e os valores de probabilidade foram ajustados 

pela correção de Bonferroni (Rice, 1989). Espera-se que a distância genética entre sexo 

residente seja maior que a do sexo propenso a dispersão.   

Foi utilizada a análise de índice de aproximação (AI) de Favre et al. (1997) 

modificado de Paetkau et al. (1995) implementada no Programa GenAlex 6 (Peakall & 
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Smouse, 2006). Nessa análise para cada indivíduo j na localidade k é calculado a 

probabilidade Pkij que o seu genótipo no loco i deve parecer com amostragem total da 

população, como sendo o quadrado freqüência do alelo se o indivíduo é homozigoto, ou 

o dobro do produto das freqüências de seus dois alelos se o indivíduo é heterozigoto. 

Na ausência de desequilíbrio de ligação, a probabilidade de ocorrências de um genótipo 

multilocos é o produto das probabilidades de cada um dos locos. Como as populações 

podem conter níveis muito diferentes de diversidade genética, as probabilidades 

multilocos dos indivíduos em diferentes populações não são diretamente comparáveis. 

Para remover este problema, a probabilidade média da amostragem é subtraída da 

probabilidade multilocos do indivíduo após uma log-transformação, isso evita erros com 

números muito pequenos e fornece um correto índice de aproximação (AIc). Retificado 

o índice de aproximação, os valores médios positivos são caracterizados como sendo 

de indivíduo com maior probabilidade de ocorrer na população (provável indivíduo 

residente) e os valores negativos sendo com menor probabilidade de pertencerem à 

população (potencial dispersor). Uma vez que os imigrantes tendem a ter valores de AIc 

mais baixos do que residentes, em termos de dispersão baseada no sexo espera-se o 

sexo que dispersa mais tenha médias menores de AIc (mAIc) do que o sexo mais 

residente. Ainda, uma vez que os membros do sexo que dispersa mais incluirá os 

residentes (com genótipos comum) e os imigrantes (com raras genótipos), espera-se 

que a variância de AIc (vAIc) seja maior para o sexo dispersa. Como somente a 

Amazônia possui um conjunto de machos e fêmeas, o teste foi realizado somente para 

essa região. Duas performances foram realizadas com essa análise uma envolvendo os 

nove locos microssatélites e outra com oito locos, removendo um loco que apresentou 

déficit de heterozigotos para as amostras da Amazônia. Duas performances foram 

realizadas com essa análise uma envolvendo os nove locos microssatélites e outra com 

oito locos, removendo um loco que apresentou déficit de heterozigotos para as 

amostras da Amazônia. Para verificar se as diferenças de mAIc entre os sexos são 

significativas foi utilizado o teste não paramétrico Mann–Whitney U-test. Para verificar 

se as diferenças de vAIc entre os sexos são significativas foi utilizado o T-test. Como o 

teste exige a amostragem dos dois sexos na população para análise e que as amostras 
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tenham genótipos para todos os locos, essa análise foi realizada para a Amazônia e 

com apenas 13 amostras para cada sexo. 

Os resultados das análises acima foram discutidos considerando também os 

valores de FST obtidos com os diferentes marcadores moleculares das comparações de 

grupos com ambos os sexos entre a Amazônia e Mata Atlântica (descrito acima). Se a 

dispersão é baseada nos machos, espera-se que os FST do DNAmt (marcador 

uniparental materno) seja muito maior que o estimado para microssatélittes 

(marcadores bi-parental). Também foi verificado a dinâmica de migração e os tamanhos 

efetivos populacionais (Ne) entre a Amazônia e Mata Atlântica obtidos pelos diferentes 

marcadores nas análises de coalescência realizadas no programa Migrate. 

 

4.5.5. Variabilidade genética por tempo e qualidade de habitat  
 Quantificar a variabilidade genética entre diferentes períodos de tempo e 

qualidade de habitat permite avaliar a diversidade genética que está sendo perdida ao 

longo do tempo devido a fatores antrópicos, como a remoção de indivíduos das 

populações sivestres e destruição de habitat. Populações pequenas e isoladas 

geralmente possuem níveis de diversidade genética reduzidos e limitado fluxo gênico 

limitado (Frankhan et al., 2002). 

Os índices de diversidade genética com dados de DNAmt (número de haplótipos, 

diversidade haplotípica - h e nucleotídica - π) e de microssatélites (número de alelos - k, 

riqueza de alelos - AR e heteorzigosidades observada - HO e esperada - HE) foram 

calculados para os grupos temporais da Mata Atlântica e de diferentes condições de 

floresta da Amazônia.  

A diferenciação genética entre os grupos foi testada com índice de distância 

genética (FST par a par) utilizando 104 permutações tanto para dados de DNAmt quanto 

para microssatélites. O teste foi realizado no programa Arlequin 3.1.1 e os valores de 

probabilidade foram ajustados pela correção de Bonferroni (Rice, 1989). 

Para os dados DNAmt, o teste exato de diferenciação populacional (análogo ao 

teste de Fisher) foi utilizado para testar diferença na freqüência dos haplótipos entre os 

grupos. Nessa análise foi utilizado 105 passos na cadeia de Markov e 104 passos antes 



 

 

58 

do início da corrida. Esse teste estima a probabilidade de se obter a distribuição 

observada dos haplótipos ao acaso. O teste foi realizado no programa Arlequin 3.1.1 e 

os valores de probabilidade foram ajustados pela correção de Bonferroni.  

Para os dados microssatélites, foram realizadas comparações de diversidade 

genética entre grupos temporais e de diferentes condições de floresta. As diferenças 

dos índices de diversidade genética AR e HE por loco entre grupos foram testadas com o 

Wilcoxon sign-rank test. Os valores de HO dos indivíduos foram inseridos em um gráfico 

de tendência pelo tempo. 

 Análises para detectar recente redução no Ne baseada na dinâmica das 

heterozigosidades e dos alelos com dados microssatélites também foram utilizando os 

programas Bottleneck (Cornuet & Luikart 1996) e M Value (Garza e Williamson, 2001) 

como descrito acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


