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  CDD 19ª ed. 597.015

  Neste trabalho foi estudada a variabilidade genética de 
populações de cativeiro e da natureza do peixe neotropical 
Colossoma macropomum, comumente conhecido como 
tambaqui. As populações de piscicultura foram provenientes 
de três localidades diferentes e a população da natureza foi  
constituída por indivíduos coletados ao longo do trecho de 
influência do transporte de petróleo entre as cidades de Coari 
e Manaus. Os aspectos abordados concentraram-se na 
análise da diversidade genética, dos índices de fixação, 
endogamia, diferenciação e, ainda, na estruturação dessas 
populações objetivando a conservação da variabilidade 
genética dessa espécie. 
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 iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus avós  

Odilon Lustosa e Francisco Santana  

(in memoriam), 

 

Dedico



 v 

AGRADECIMENTOS 

Quatro anos se passaram desde a primeira troca de e-mails para elaboração 

de um projeto de Tese, o qual culminou com este trabalho. Entre tantas outras 

surpresas tive a felicidade de encontrar um grande amor e o sonho de fazer parte de 

uma das maiores companhias de energia do Mundo. Isso tudo foi fruto de muito 

sonho, muita vontade de vencer e da colaboração e esforço dos amigos que 

estiveram próximos ao longo desses anos. Dessa forma, venho agradecer pela 

dedicação e participação de cada um e pela importante contribuição na realização 

deste trabalho.  

Assim, agradeço .... 

À minha querida e estimada orientadora, Dra. Vera Val, que me incentivou, 

me cobrou e me abriu as portas de braços abertos, para que eu me tornasse um 

admirador da genética e um pesquisador intuitivo e dedicado. Obrigado “Mãezona 

Científica”, não vejo outra forma de agradecê-la e homenageá-la. 

 À Suzane Ximenes, amada esposa, que me presenteou com a minha maior 

realização de vida, nosso filho João Gabriel. 

Aos meus pais, que sempre estiveram ao meu lado e me ensinaram a ser 

hoje o que eles almejavam desde que me conceberam. Minha eterna gratidão, amor 

e carinho. 

Aos meus queridos irmãos, Joseleno e Joseyla, estão sempre no meu 

coração e nos meus pensamentos. 

Aos meus tios Antônio e Vanda que me acolheram como meus “pais” aqui em 

Manaus. Sempre estarei com vocês no coração. 

 À grandessíssima amiga Nazaré de Paula “Naza”, presente sempre que 

precisei de sua ajuda e apoio em todos os momentos. 

 À minha amiga e co-orientadora Tatiana de Campos, obrigado pela boas 

dicas e por ter participado veementemente nesta pesquisa, sua tutoria foi muito 

importante. 

 Aos caríssimos amigos e companheiros de pesquisa Carlos Henrique dos 

Anjos dos Santos e Carolina Fernandes de Sousa, a quem sou muito grato pelo 

companheirismo e pelos esforços para que as análises pudessem ser finalizadas 

depois de minha mudança e, em particular, nesta reta final na genotipagem e análise 

populacional. 



 vi 

 Aos amigos de laboratório antes da minha mudança, Rafael, Ramon, 

Gustavo, Frank, Tiago, Katherine, Alzira, Márcio, Christiane, Suely (Xuxu), Rozi, 

Nislanha, Luciana, Karen, Vivian, Ronildo, Angélica, Ana Helena, Dayani, Sandra e 

Fabíola. 

 À Dona Sônia, conterrânea que sempre me deixava feliz com seus 

cafezinhos. 

 Às amigas que se envolveram no meio do caminho somando com suas 

valiosas ajudas, Priscila, Nayara e Gisele. 

Ao meu grande amigo Esaú Carvalho, sempre prestando sua solidariedade 

em boas conversas. 

 Ao meu grande mentor intelectual, amigo e parceiro de música, Dr. Carlos 

Lineu, valeu pelas aulas de Ecologia. 

 Aos meus grandes amigos da terrinha natal (meu Ceará), Sávio, Marquinhos, 

Rodrigo, Dário, Cláudio e Carlos Chapa. 

 Ao grande amigo e colega de trabalho que vem me incentivando e apoiando 

no Centro de Pesquisa da Petrobras, Bias de Faria. 

 Aos amigos de Petrobras, os quais foi uma satisfação conhecê-los André, 

Manoelzinho, Compadre Anderson e Gustavo. 

 À Viviana Canhão, gerente no Centro de Pesquisas da Petrobras (CENPES), 

agradeço por ter compreendido a importância dessa tese para os interesses da 

companhia e empreendido seus esforços para que fizesse parte do programa de 

pós-graduação da Empresa.  

 Aos demais colegas da Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental 

(AMA), agradeço pelo apoio. 

 Ao Prof. Dr. Adalberto Luis Val, pela acolhida no Laboratório de Ecofisiologia 

e Evolução Molecular (LEEM) e no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA). 

À Ilmo. Secretário de Agricultura e Pesca do estado do Amazonas 

(SEPA/SEPROR), Sr. Geraldo Bernardino, e ao Gerente da Estação de Piscicultura 

de Balbina, Sr. Baracho, que nos forneceu todo apoio com as amostras de tambaqui 

desse centro.  

 À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pela concessão da bolsa de estudos no início do meu doutorado. 



 vii 

 Ao CNPq e à FAPEAM pelo financiamento concedido por meio do INCT 

ADAPTA, coordenado pelo prof. Dr. Adalberto Luís Val. 

 Ao Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e Biologia 

Evolutiva, bem como a todos os professores e funcionários do GCBEv-INPA. 

 Ao Laboratório de Análise Genética e Molecular da UNICAMP, na pessoa da 

Dra. Anete e sua equipe, obrigado pela contribuição no desenvolvimento da 

metodologia. 

 Ao prof. Dr. Pedro Eymar, que nos forneceu as amostras da estação de 

piscicultura do DNOCS, em Pentescostes – CE. 

 À Dra. Maria do Carmo (Carminha) e aos colegas da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, pela colaboração com as amostras e pelas valiosas 

informações a respeito da estação de piscicultura dessa instituição. 

 Ao projeto PIATAM que forneceu subsídios essenciais e de onde foram 

extraídos os principais objetivos desse trabalho. 

 Enfim, agradeço a todos aqueles que não foram citados e que por ventura se 

sentem co-responsáveis por essa conquista, espero poder retribuir por tudo que 

fizeram por mim. 

 

 

 



 viii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“You can do Magic 

You can do anything that you desire” 

América  

 

“Uma única árvore não faz uma floresta” 

Provérbio Chinês 

 

 

 

 

 

 



 ix

 

RESUMO 

 

A pesca e a piscicultura são direta ou indiretamente importantes para o 

sustento de milhões de pessoas em todo o mundo. Entretanto, muitas espécies 

estão sendo sobreexploradas e tendo seus estoques reduzidos sem que haja planos 

de manejo e conservação que possam minimizar os impactos deixados pela ação 

antrópica sobre as mesmas. O gerenciamento de recursos genéticos pesqueiros, 

sejam da natureza, sejam de cativeiro, depende de rigorosos monitoramentos nas 

populações, considerando a dinâmica de seus aspectos ecológicos e a relevância de 

suas variabilidades genéticas. A conservação e manejo desses recursos vêm 

crescendo substancialmente sobre as espécies sobreexploradas ou em risco de 

extinção. Atualmente inúmeros marcadores moleculares são utlizados para estudos 

de variabilidade genética em peixes, bem como para conhecer a estrutura das 

populações e suas relações intra e interpopulacionais. No domínio da pesca e da 

aquicultura, os microssatélites são úteis para a caracterização da variabilidade 

genética e estruturação das populações. O Colossoma macropomum é um peixe de 

clima tropical, sendo o maior Characiforme da região Amazônica e vem sendo uma 

das espécies mais importantes comercialmente no Brasil, tanto para a pesca como 

para a aquicultura. Este estudo tem como objetivo verificar a variabilidade genética 

em quatro diferentes populações do peixe neotropical Colossoma macropomum, a 

partir de populações de cativeiro e da natureza. Para tanto, foram selecionados seis 

locos descritos na literatura e desenvolvidos sete novos locos, a partir de uma 

biblioteca genômica enriquecida em microssatélites. Análises intrapopulacionais e 

interpopulacionais foram realizadas para verificar a diversidade genética das 

populações. Dois modelos de análise bayesiana de agrupamento foram testados 

para observar a estruturação entre elas. Os resultados demonstraram que as 

populações estão fortemente estruturadas. A variabilidade genética nas populações 

de piscicultura é baixa e a população da natureza está com deficiência de 

heterozigotos. Os dois modelos de agrupamentos genético podem ser relacionados 

à estruturação entre as populações, corroborando os resultados de diferenciação e 

distância genética.  

 



 x

ABSTRACT 

 

Fishing and aquaculture are directly or indirectly important to the life of million 

people around the world. However, many species are being overexploited and 

reduced in number, without management and conservation plans to minimize the 

impacts caused by human activity. The management of fisheries genetic resources, 

from nature or captivity, depends on strict monitoring of populations, considering their 

dynamics, ecological relevance and genetic variability. The conservation and 

management of these resources have grown substantially over the years for species 

that are overfished or endangered. Currently, many molecular markers are utilized for 

studies of genetic variability in fish as well as to know the structure of populations 

and their relationships within and among them; these studies are applied for both 

fisheries and aquaculture areas. Colossoma macropomum is a neotropical fish, it is 

the largest Characiformes in the Amazon region and has been one of the most 

important species commercially in Brazil, both for fisheries and for aquaculture. This 

study aims to determine the genetic variability of four different populations of the 

neotropical fish Colossoma macropomum from captive populations and nature. An 

enriched library of microsatellite was developed for studies of populations of 

tambaqui. Seven new loci and six loci previously described in literature were used in 

this study. Intrapopulation and interpopulation analysis were performed to verify 

genetic diversity of populations. Two models of Bayesian cluster analysis were tested 

to observe the structure between them. The results showed that populations are 

highly structured. The genetic variability in populations of fish farming is low and the 

wild population has a deficit of heterozygotes. The two clustering models can be 

related to genetic structuring among populations, corroborating the results of 

differentiation and genetic distance. In conclusion, the genetic conservation of the 

populations of C. macropomum require continuous monitoring for recovery of genetic 

variability. 



 xi

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO         16 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA        18 

2.1 A pesca e a Piscicultura no Brasil e na Amazôni a    18 

2.2 A Biodiversidade dos Peixes Neotropicais      2 3 

2.3 Manejo e Conservação dos Recursos Genéticos     24 

2.4 Características dos Marcadores Moleculares    2 7   

2.5 Evolução dos Marcadores Microssatélites      28  

2.6 Características Gerais do Tambaqui ( Colossoma macropomum,  

Cuvier 1816)          31 

      3. HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA        35 

      4. OBJETIVOS                               37 

      4.1 Objetivo Geral         37 

      4.2 Objetivos Específicos         37 

      5. MATERIAL E MÉTODOS         38 

      5.1 Coleta dos peixes e das amostras de tecid os    38 

      5.1.a Amostras de indivíduos da Natureza     38 

      5.1.b Amostras de indivíduos de Piscicultura      38 

      5.2 Extração do DNA Genômico        39 

      5.3 Construção da Biblioteca Genômica Enrique cida  

de Microssatélites         40 

      5.4 Genotipagem e Caracterização dos novos lo cos Microssatélites  41 

      5.5 Análises Estatísticas         41 

      5.5.1 Análise Intra-populacional        41 

      5.5.2 Análise Interpopulacional        42 

      6. RESULTADOS          43 

      6.1 Caracterização dos novos locos microssaté lites    43 

      6.2 Estudos genéticos-populacionais das amost ras  

de C. macropomum        43 

      6.3 Análise Intrapopulacional       47 

      6.3.1 Número de alelos por loco e riqueza alé lica    47 

      6.3.2 Frequência Alélica        49 

 



 xii

      6.3.3 Alelos Privados             53 

      6.3.4 Medidas de diversidade genética e equil íbrio de  

               Hardy-Weinberg,  desequilíbrio de Li gação e alelos nulos            55 

      6.4    Análise Interpopulacional       59 

      6.4.1 Diferenciação genética entre as populaç ões    59 

      6.4.2 Análise de variância molecular (AMOVA)     60 

      6.4.3 Análise de agrupamento pelo programa ST RUCTURE   63 

      6.4.4 Distância Genética e Identidade genétic a (Nei, 1972)    66 

      7. DISCUSSÃO          67 

      7.1 Análises Intrapopulacionais                  68 

      7.2 Análises Interpopulacionais                  76 

      7.3 Principais Contribuições para o melhorame nto da  

            varibilidade genética  de tambaqui em c ativeiro    85 

      8. CONCLUSÕES          89 

      9. PERSPECTIVAS          90 

    10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS      91 

    11. APÊNDICES                   107 

    12. ANEXOS                                                                                                    130  



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

13

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 . Sequências dos primers usados para amplificação dos locos de microssatélites 
para Colossoma macopomum (tambaqui) [pág. 46]        

Tabela 2. Número de alelos por locos e em cada população [pág. 48]  

Tabela 3.  Valores de Riqueza Alélica por loco e por população, o valor entre parênteses 
representa o número de alelos por locos [pág. 49] 

Tabela 4.  Frequências alélicas observadas para o loco TB1 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 50] 

Tabela 5.  Frequências alélicas observadas para o loco TB2 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 50]  

Tabela 6.  Frequências alélicas observadas para o loco TB3 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 50]  

Tabela 7.  Frequências alélicas observadas para o loco TB6 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 51]  

Tabela 8.  Frequências alélicas observadas para o loco TB7 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 51]  

Tabela 9.  Frequências alélicas observadas para o loco TB9 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 51]  

Tabela 10.  Frequências alélicas observadas para o loco TB10 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 51]  

Tabela 11.  Frequências alélicas observadas para o loco Cm1A11 nas quatro populaçõe de 
Colossoma macropomum [pág. 52]  

Tabela 12.  Frequências alélicas observadas para o loco Cm1D1 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 52]  

Tabela 13.  Frequências alélicas observadas para o loco Cm1F4 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 52] 

Tabela 14.   Frequências alélicas observadas para o loco Cm1F5 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 52] 

Tabela 15.   Frequências alélicas observadas para o loco Cm1G7 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 53] 

Tabela 16.   Frequências alélicas observadas para o loco Cm1B8 nas quatro populações de 
Colossoma macropomum [pág. 53] 

 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

14

Tabela 17.  Estimativa dos alelos privados por locos para as quatro populações de 
Colossoma macropomum testadas. Os valores entre parênteses representam a frequência 
alélica [pág. 54]  

Tabela 18.  Diversidade genética em diferentes populações de tambaqui [pág. 57]  

Tabela 19. Resumo da variabilidade genética de Colossoma maropomum para as quatros 
populações amostradas. Número de alelos (Na), Heterozigosidade observada (HO), 
Heterozigosidade esperada (HE) e Índice de endogamia (f). Riqueza alélica (Ra), 
Probabilidade do Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) *p < 0,00096 e Conteúdo de 
Informação de Polimorfismo (PIC) [pág. 58] 

Tabela 20.  Diferenciação genética entre os pares de população de Colossoma 
macropomum. Valores acima da tabela representam o índice Fst e valores abaixo são para 
o índice Rst [pág. 59]  

Tabela 21. Análise de variância Molecular (AMOVA) com base no Fst considerando as 
quatro populações como um agrupamento único [pág. 60]  

Tabela 22. Análise de variância Molecular (AMOVA) com base no Rst considerando  as 
quatro populações como um agrupamento único [pág. 61]  

Tabela 23. Análise de variância Molecular (AMOVA) com base no indíce Fst considerando 
as três populações de piscicultura [pág. 62] 

Tabela 24. Análise de variância Molecular (AMOVA) com base no índice Rst considerando 
as três populações de piscicultura [pág. 62]  

Tabela 25.  Coeficiente de endogamia entre os indivíduos da população da natureza com 
base nos índices de Fst e Rst [pág. 63] 

Tabela 26.  Resultado do valor máximo de ∆K encontrado para K populações segundo 
análise de agrupamento do STRUCTURE [pág. 63] 

Tabela 27.  Resultados do STRUCTURE usando o modelo admixture com frequências 
correlacionadas para as quatro populações de Colossoma macropomum inferidas para 
quatro agrupamentos genéticos (K = 4). Os valores em negrito indicam os agrupamentos de 
origem mais prováveis em cada população [pág. 64]  

Tabela 28.  Resultado do valor máximo de ∆K encontrado para K populações segundo 
análise de agrupamento do STRUCTURE [pág. 65] 

Tabela 29.  Resultados do STRUCTURE usando o modelo admixture com frequências 
independentes para as quatro populações de Colossoma macropomum inferidas para quatro 
agrupamentos genéticos (K = 4). Os valores em negrito indicam os agrupamentos de origem 
mais prováveis em cada população [pág. 65]  

Tabela 30. Matriz da distância genética (diagonal abaixo – vermelho) e identidade genética 
(diagonal acima – azul) baseado em Nei (1972) [pág. 66]  

 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

15

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1.  Dados da produção da pesca e Aquicultura no Brasil desde 2003 a 2009.  
Fonte: Relatório estatístico do MPA [pág. 19]  
 
Figura 2.  Gráfico da produção de pescado proveniente da piscicultura a partir do ano de 
2003 até 2009. Fonte: Relatório estatístico do MPA [pág. 20]  
 
Figura 3.  Representação esquemática das categorizações do monitoramento genético. A 
categoria I representa o monitoramento tradicional, categoria 2 representa o monitoramento 
dos parâmetros genéticos populacionais ao longo do tempo. Fonte: Adaptado de Schwartz 
et al. (2007) [pág. 26]  
 
Figura 4.  Classificação taxonômica para o peixe neotropical Colossoma macropomum, de 
acordo com revisão fornecida pelo Integrated Taxonomic Information System (ITIS), março 
de 2011 [pág. 31] 
 
Figura 5.  Espécime de Colossoma macropomum Cuvier, 1816. Fonte: Arkive.org [pág. 32]  
 
Figura 6.  Localização do trecho do Rio Solimões entre Coari e Manaus onde foram 
coletados as amostras de tambaqui da natureza [pág. 38]  
 
Figura 7.  Classificação dos microssatélites quanto ao tipo de sequência encontrada nos 
clones [pág. 44]  
 
Figura 8.  Distribuição dos alelos em cada loco de microssatélites para todas as populações 
[pág. 47] 
 
Figura 9.  Representação em bar plot das populações de tambaqui com K = 4 agrupamentos 
inferidos, 1. UFRPE, 2. NATUREZA, 3. DNOCS, 4. BALBINA [pág. 64]  
 
Figura 10.  Representação em bar plot das populações de tambaqui com K = 4 
agrupamentos inferidos, 1. UFRPE, 2. NATUREZA, 3. DNOCS, 4. BALBINA [pág. 65] 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

16

1. INTRODUÇÃO 

 

O monitoramento e avaliação dos recursos genéticos exigem atualização de 

indicadores ecológicos que são interpretáveis em uma variedade de escalas, como 

as geográfica e temporal. Nenhum indicador de nível populacional tem o potencial 

de fornecer toda a informação mais significativa sobre o estado e a vitalidade de 

uma população ao longo do tempo, que os organismos aquáticos. Diante disso, é 

necessária uma abordagem genética que avalie a relação entre indicadores 

ecológicos, visando determinar novas informações que sejam fundamentais as 

abordagens genéticas-populacionais. 

O Brasil tem 12% da água doce do mundo e grande parte deste manancial 

está concentrada na região Norte, especialmente na Amazônia, onde a produção de 

peixes vem crescendo a cada ano. Atualmente, são produzidas na região 17 mil 

toneladas de pescado, sendo o tambaqui, o matrinxã e o pirarucu as espécies mais 

comumente exploradas (Platonow, Agência Brasil, 2006).  

A pesca na região amazônica se destaca em relação às demais regiões 

brasileiras, tanto costeiras, quanto de águas interiores, pela riqueza de espécies 

exploradas, pela quantidade de pescado capturado e dependência da população 

tradicional desta atividade (Barthem e Fabré, 2003).  

A sobreexploração dos estoques, as modificações dos habitats e as 

transferências de material genético têm reduzido a variabilidade genética de 

diversas populações de peixes. A mitigação desses impactos e novas estratégias de 

manejo podem ser estudadas a partir do conhecimento obtido pelo estudo da 

genética de populações, tanto em cativeiro como em seu ambiente natural. 

O conhecimento e a conservação da variabilidade genética mantida em 

estoques de peixe são prioridades atuais da piscicultura brasileira (Calcagnotto e 

Toledo-Filho, 2000) 

A piscicultura pode auxiliar, por meio da conservação dos recursos genéticos, 

as populações ameaçadas por impactos antrópicos ou por modificações ambientais 

naturais. O manejo em cativeiro pode ainda, auxiliar as populações amazônicas 

dependentes desse recurso protéico para sua alimentação e sobrevivência, bem 

como, pode contribuir para a reposição populacional em habitats naturais. 
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A utilização de marcadores moleculares constitui uma eficiente ferramenta 

para a caracterização de estoques cultivados de peixes (Calcagnotto e Toledo-Filho, 

2000). Além disso, os marcadores moleculares têm permitido identificar espécies, 

independente do estágio de vida do animal (Ferguson et al., 1995).  

A conservação e o manejo de espécies amazônicas prevêem a identificação 

da variabilidade genética das populações na natureza e quando associada aos 

estudos ecológicos das populações e comunidades, pode fornecer informações da 

variação biológica que está contida na biodiversidade. Essas informações somadas 

ao desenvolvimento de práticas de reprodução e criação de peixes poderão ser úteis 

na recomposição de uma ictiofauna semelhante à natural ou na produção de 

pescado de alta qualidade para a indústria pesqueira.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A Pesca e a Piscicultura no Brasil e na Amazôn ia 

Estimativas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO, 2006) 

reportaram que 75% da produção mundial de peixe foi destinada ao consumo 

humano, e até 2030 esse índice pode aumentar para 80 ou 90%. O peixe é uma 

excelente fonte de proteína e de outros nutrientes essenciais, contribuindo 

substancialmente para diminuir as desigualdades sociais em diversas regiões 

mundiais.  

A pesca e a piscicultura são direta ou indiretamente importantes para o 

sustento de milhões de pessoas em todo o mundo, agregando valor tanto para o 

pequeno pescador que vive do peixe em águas interiores, quanto para àqueles 

trabalhadores envolvidos no processamento dos recursos pesqueiros nas grandes 

indústrias de pescado. 

O Brasil tem condições para se tornar uma das maiores potências mundiais 

em aquicultura no mundo, principalmente por possuir bastante água e terra com 

baixo custo (Povh et al., 2005). 

Atualmente considera-se a pesca na Amazônia como uma das atividades 

mais importantes para a região, pois se constitui em uma das principais fontes de 

recursos protéicos para maior parte de sua população, sobretudo para aquelas 

populações ribeirinhas de pequeno e médio porte, as quais se encontram ao longo 

das margens dos rios. O próprio processo de colonização dessa região, o qual 

contribuiu para o seu desenvolvimento a partir dos séculos XVII e XVIII e concentra-

se principalmente ao longo da calha dos rios Solimões-Amazonas e de seus 

principais tributários, é reflexo da importância que os rios dão aos ribeirinhos. 

Mesmo em épocas mais remotas, há cerca de oito mil anos, quando a região era 

explorada exclusivamente pelos índios, os peixes já se constituíam em recursos 

naturais importantes para a sustentação das populações humanas (Santos e Santos, 

2005). 

Conforme Silvano et al. (2009), na Amazônia brasileira, a maior parte da 

pesca ocorre ao longo dos rios de águas brancas, onde os lagos de várzea são 

regularmente explorados para pesca pelas comunidades locais. 
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No Brasil a pesca e agricultura vêem caminhando juntas em um crescimento 

vertiginoso desde 2003. O volume de produção advindo da pesca e aquicultura em 

2009 no Brasil atingiu mais de 1.200.000 toneladas de produtos pesqueiros, 

conforme dados reportados pelo Ministério da Pesca e Agricultura (MPA) e 

apresentados na Figura 1.  

 
Figura 1.  Dados da produção da pesca e Aquicultura no Brasil desde 2003 a 

2009. Fonte: Relatório estatístico do Ministério da Pesca e Agricultura.  

 

A piscicultura é uma atividade que se destaca pela sua produtividade, 

possibilitando o equilíbrio entre o interesse econômico e exploração de recursos, 

visto que requer pouco espaço para a implantação de suas atividades. 

Na década de 30 a piscicultura brasileira ganhou projeção internacional 

quando um pesquisador nacional, Rodolfo Von Ihering, criou uma técnica que 

estimulava os peixes reofílicos a desovarem em ambientes confinados (Santos et al, 

2007).  

“Na região Nordeste, também a partir da década de 30, 

a piscicultura começou a ganhar forças a partir do povoamento 

dos açudes públicos, construídos primariamente para 

armazenar água, mas que também se prestavam bem à pesca 

pelas populações ribeirinhas” (Borghetti, apud Santos et al., 

2007). 
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Um dos grandes responsáveis por impulsionar a criação de peixes em 

cativeiro no Brasil foi o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), 

órgão federal que introduziu o cultivo de algumas espécies amazônicas, entre elas o 

Tambaqui. O DNOCS teve papel importante, a partir da década de 70, na pesquisa 

de reprodução em cativeiro, crescimento e manutenção de alevinos, bem como no 

repovoamento de açudes na região Nordeste. Ainda hoje exerce papel de destaque 

como um dos principais centros de distribuição de alevinos para o Nordeste e outras 

regiões do Brasil. 

Segundo Santos et al. (2007) os primeiros plantéis de reprodutores e matrizes 

de Tambaqui nas pisciculturas do Nordeste, são descendentes de 74 alevinos 

oriundos de Iquitos, no Peru, trazidos pelo DNOCS. 

Conforme dados levantados pelo relatório estatístico do MPA, a piscicultura 

no Brasil cresceu, entre os anos de 2003 a 2009, cerca de 90%. Os dados mostram 

que houve um crescimento do setor de 34% no ano de 2008 em relação a 2007. Em 

2009 esse aumento foi de 20% em relação a 2008, o que representou uma produção 

total de pescado proveniente de piscicultura de 337.353 toneladas/ano (Figura 2). 

 

 
Figura 2.  Gráfico da produção de pescado proveniente da piscicultura a partir do ano de 2003 até 

2009. Fonte: Relatório estatístico do Ministério da Pesca e Agricultura. 

 

 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

21

Diegues (2006) reporta que na Amazônia e no Pantanal há um crescimento 

constante na produção de espécies nativas em torno de 30% da produção nacional. 

O destaque fica por conta de espécies como o Tambaqui (25.272 ton), o Pacu 

(8.946 ton) e o Piau com 2.472 toneladas. O Estado do Amazonas é o maior 

produtor nacional de Tambaqui, enquanto que o Mato Grosso é o maior na produção 

de Pacu e Piau. 

A pesca de água doce no Brasil tem se concentrado, principalmente, em 70 

espécies de peixes de alto valor comercial, que estão presentes nas suas principais 

bacias hidrográficas, pertencentes às seguintes ordens: Engraulidae, Clupeidae, 

Osteoglossidae, Characidae, Erythrinidae, Cynodontidae, Prochilodontidae, 

Curimatidae, Anostomidae, Hemiodontidae, Pimelodidae, Doradidae, Ageneiosidae, 

Hypophthalmidae, Loricariidae, Callichthydae, Atherinidae, Sciaenidae e Cichlidae 

(Hilsdorf et al., 2006).  

A ictiofauna amazônica está representada, principalmente, pela superordem 

Ostariophysi, que agrupa cerca de 85% das espécies amazônicas, das quais, 43% 

estão incluídas na ordem Characiformes, 39% na ordem Siluriformes (bagres) e 3% 

na ordem Gimnotiformes (peixe elétrico). As demais espécies pertencem a outras 14 

famílias de diferentes ordens (Lowe-McConnell, apud Barthem e Fabré, 2003). 

O país apresenta cerca de 5 milhões de hectares de represas e lagos, 

sobretudo na região Norte devido ao seu grande potencial, tanto de pesca em rios e 

lagos, quanto de aquicultura de água doce. Embora o potencial de aquicultura de 

água doce seja muito grande na região Norte, a população reduzida, a falta de infra-

estrutura para comércio e o transporte dos produtos aquícolas são empecilhos 

consideráveis à expansão dessa atividade na região. Por outro lado, nessa região 

existe uma pesca importante em água doce, com grande potencial de crescimento 

dentro de um sistema adequado de manejo (Diegues, 2006).  

Para Diegues (2006), muito do potencial aquícola brasileiro está representado 

fortemente pela Bacia Amazônica (região Norte), Bacia do rio Paraná (região Centro-

Sul) e Bacia do Rio São Francisco (região Nordeste). Nessas regiões encontram-se 

também as maiores represas hidrelétricas, com cerca de 5,3 milhões de hectares de 

área inundada, parte dos quais podem ser utilizados para aquicultura de água doce 

(Borghetti, 2000). 
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Segundo Jacometo et al. (2010), as principais espécies de peixes criadas em 

cativeiro nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são Tilápia, Carpa, Tambaqui, 

Tambacu (peixe híbrido) e Curimatã.  

A pesca da Amazônia tem sofrido profundas modificações nos últimos trinta 

anos e tem experimentado um grande crescimento nesse período. O motivo em 

grande parte se deve ao incremento das inovações tecnológicas que aumentaram a 

capacidade de captura e armazenamento do pescado nas embarcações e também 

devido ao crescimento do consumo interno e das exportações (McGrath et al., 

2008).  

Entretanto, muitas espécies estão sendo sobreexploradas e estão tendo seus 

estoques reduzidos sem que haja planos de manejo e conservação para a maioria 

das espécies de peixes neotropicais, os quais possam minimizar os impactos 

deixados pela ação antrópica. Uma solução para essa situação emblemática, seria o 

repovoamento das populações em risco de sobrepesca, por meio de manejo de 

populações em cativeiro. 

Diegues (2006) considera que na Amazônia a atividade de aquicultura de 

água doce ainda é uma atividade em fase de desenvolvimento e que nesta região 

existe um grande potencial para o manejo da pesca e aquicultura, principalmente, 

pelo seu grande aporte de rios e lagos, sobretudo naqueles que estão sob acordo de 

pesca e manejo entre o Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e as comunidades ribeirinhas. 

Ruffino (1996) destacou a pesca comercial como um dos setores principais da 

economia regional, na qual emprega mais de 30.000 pessoas e mobiliza em torno de 

100 a 200 milhões de dólares somente na região amazônica.  

Até a década de 1960, a pesca na Amazônia era desempenhada por uma 

frota formada por embarcações pequenas, unicamente de madeira, e com propulsão 

a remo ou vela. A liberação de estímulos fiscais para a região e a abertura da 

economia para as grandes empresas de outras regiões do Brasil trouxe um rápido 

desenvolvimento tecnológico da pesca. As embarcações receberam então motores e 

artes de pesca mais resistentes (redes de náilon) e eficientes na fisga das espécies 

de peixes e crustáceos (Ruffino e Barthem, 2000). 
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“Importante ruptura dos padrões tecnológicos da pesca 

amazônica ocasionou-se entre os anos de 1950 e 1970, com a 

introdução de aparelhos de alta capacidade de captura, feitos 

com fibras de náilon, utilização de motores a diesel nas 

embarcações de pesca, aumento na produção de gelo e 

expansão da pesca comercial, incentivados por planos do 

governo. Outro momento de extraordinário crescimento se deu 

em meados da década de 1970, com o colapso das plantações 

de juta, causado pela introdução de fibras sintéticas” (Pereira, 

apud Santos e Santos, 2005). 

 

2.2. A Biodiversidade dos Peixes Neotropicais  

 

Há uma grande riqueza de espécies na fauna de peixes neotropicais de água 

doce no Brasil, e consequentemente, na região Amazônica. Conforme estimativas 

apontadas por Oliveira et al. (2009), de acordo com o catálogo mais recente, foram 

descritas até o momento 71 famílias e 4.475 espécies.  

Segundo Barthem e Fabré (2003), o número de espécies da bacia Amazônica 

ainda é improvável, sendo comum a descrição de novas espécies, mesmo sendo 

algumas delas já exploradas pela pesca comercial, e diversos grupos necessitem de 

uma revisão mais atualizada.  Os autores (id., ibid.) reportam que: 

 

“As espécies exploradas pela pesca comercial e de 

subsistência foram descritas por Isaac e Barthem (1995) em 

mais de 200. Isto é um número ainda bastante reduzido tendo 

em vista que novas espécies de peixes de grande porte estão 

sendo descritas (Britski, 1981), e várias outras, que 

regularmente fazem parte do desembarque da maior parte dos 

mercados amazônicos, apresentam dúvidas quanto a sua 

identificação”.  

 

A composição e a abundância do peixe capturado em uma determinada 

região são intrínsecas ao tipo de ambiente que predomina na área. Nota-se essa 
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diferença na composição do pescado comercializado nos mercados de diferentes 

partes da Amazônia. A composição do desembarque pode também estar ligada com 

o gosto regional, como é o caso da preferência de espécies de escamas em 

detrimento das espécies de bagres na maior parte dos mercados da Amazônia 

central. Os Characiformes e Siluriformes são as ordens que predominam na 

Amazônia, sendo responsáveis por mais da metade da produção de pescado na 

região. Situação parecida se dá com as famílias Prochilodontidae e Pimelodidae, 

representando pelo menos 1/3 da produção total (Barthem e Fabré, 2003). 

Reis et al. (2003) estimam que a região Neotropical possa conter mais de 

6.000 espécies de peixes de água doce, distribuídas por seus rios e lagos. Esse 

índice pode ser ainda maior, calcula-se que mais de 8.000 espécies podem existir 

nas águas continentais neotrópicas, o que representa em torno de 25% de todas as 

espécies de peixes do mundo. Esse número impressiona, considerando que no 

mundo todo o número total de peixes de água doce aproxima-se de 13.000 espécies 

(Oliveira et al., 2009).  

De acordo com Marques (2002), a ictiofauna neotropical é uma das mais ricas 

do mundo em biodiversidade. Os grupos de peixes dominantes nessa região 

pertencem de uma maneira geral aos Characiformes e Siluriformes, os quais 

demonstram uma surpreendente radiação adaptativa iniciada com o isolamento do 

continente Sul Americano em meados do periodo Terciário.  

Almeida-Val et al. (1991),  reportaram que a peculiaridade da bacia 

Amazônica reside no fato da existência de uma grande diversidade ictiofaunica 

passível de estudos genéticos e adaptativos. 

  

2.3. Manejo e Conservação dos  Recursos Genéticos  

 

O gerenciamento de recursos genéticos pesqueiros, sejam da natureza ou de 

cativeiro, depende de rigorosos monitoramentos nas populações, considerando a 

dinâmica de seus aspectos ecológicos e a relevância de sua variabilidade genética. 

A conservação e o manejo desses recursos vêm crescendo substancialmente sobre 

as espécies sobreexploradas ou em risco de extinção.  

Segundo Frankham et al. (2002), as populações de cativeiro podem ser 

criadas com o objetivo de recuperar espécies ameaçadas pela redução de suas 
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populações. As estratégias de criação em cativeiro visam recuperar populações que 

eventualmente estão experimentando um declínio populacional devido à perda de 

diversidade genética. A variabilidade genética é essencial para que as espécies se 

adaptem frente às intempéries do ambiente.  

Programas de conservação e produção de peixes devem empregar técnicas 

de monitoramento genético nas populações exploradas, nos quais sejam obtidos 

resultados imediatos e a longo prazo para fins comerciais e, ao mesmo tempo, com 

objetivos de manutenção da variabilidade genética nesses estoques. Alguns estudos 

têm demosntrado a redução da diversidade genética em espécies exploradas, 

devido ao manejo inadequado nas pisciculturas, poucos indivíduos fundadores e 

seleção não intencional (Jacometo et al., 2010). Segundo Lopera-Barrero et al. 

(2008), o monitoramento requer análise genética dos estoques, pois esta pode 

fornecer informações importantes para o manejo da piscicultura e soltura dos peixes 

na natureza. 

 

“É necessário o desenvolvimento de manejos genéticos de 

progênies que direcionem os potenciais riscos genéticos para 

ações especificas do manejo, incluindo a seleção dos 

reprodutores, acasalamentos e práticas de criação e liberação” 

(Lopera-Barrero et al., 2008). 

 

Os programas de gerenciamento para espécies ameaçadas, as quais são 

ecológica e comercialmente importantes devem incluir o monitoramento genético em 

seus planos de manejo. Esse monitoramento genético é necessário porque os 

tamanhos populacionais efetivos podem diminuir sem que o monitoramento 

demográfico tradicional detectem esses eventos (Luikart et al., 1998). 

Apesar de diversas organizações nacionais e internacionais estabelecerem 

princípios e estratégias para monitoramento da diversidade biológica, tem-se feito 

pouco uso dos benefícios concedidos pelo marcadores genéticos moleculares 

(Schwartz et al., 2007). De acordo com estes autores, o monitoramento genético 

pode ser dividido em duas categorias: a primeira diz respeito ao diagnóstico 

molecular para monitoramento tradicional na identificação de indivíduos, espécies e 
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populações, e a segunda considera o uso dos marcadores genéticos para monitorar 

parâmetros de genética de populações (Figura 03). 

 

 
Figura 3.  Representação esquemática das categorizações do monitoramento genético. A categoria I representa o 
monitoramento tradicional, categoria II representa o monitoramento dos parâmetros genéticos populacionais ao longo do 
tempo. Fonte: Adaptado de Schwartz et al. (2007).  

 

O monitoramento genético pode ser uma eficiente forma de determinar se 

indivíduos de cativeiro podem repovoar as populações selvagens e se este método é 

o mais confiável em descobrir se eles estão contribuindo para a reprodução das 

gerações subsequentes (Jorstad, 2004).  

Conforme Araki et al. (2007) os marcadores moleculares podem ser utilizados 

com sucesso para testes de paternidade em populações de cativeiro a partir de 

indivíduos selvagens.  
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2.4.  Características dos Marcadores Moleculares   

 

Diversos marcadores moleculares estão sendo  utilizados para estudos 

genéticos populacionais de peixes  com objetivos de avaliar a variação genética, a 

estruturação populacional e a introdução de indivíduos de cativeiro em populações 

selvagens (Piorski et al., 2008). Essas ferramentas vêm ganhando destaque, 

principalmente, com o advento das pesquisas na área da biotecnologia e a 

crescente demanda por inovações metodológicas no campo da biologia.  

Na década de 70 e até meados de 90, marcadores isoenzimáticos vieram a 

ser bastante utilizados para estudos de variabilidade genética em peixes (Almeida-

Val et al., 1990). As isoenzimas são variantes moleculares de uma enzima, as quais 

diferem na sequência de aminoácidos codificada por genes diferentes, porém 

catalisam a mesma reação metabólica. 

Pinhal et al. (2006) reportam que marcadores morfogenéticos, geralmente 

associados a caracteres fenotípicos, e marcadores enzimáticos ou bioquímicos 

associados às proteínas, representaram as abordagens iniciais que foram usadas 

para analisar características que refletem a composição genética das espécies de 

peixes. A simplicidade e o baixo custo da análise por eletroforese de enzimas ou 

proteínas, fizeram com que esta ferramenta fosse amplamente utilizada para 

caracterização genética de espécies, populações ou estoques de cultivo de 

diferentes organismos.  

Da mesma forma, marcadores citogenéticos têm sido, também, utilizados com 

grande sucesso em estudos de populações naturais, assim como no manejo de 

estoques em cultivo (Porto et al., 1992; Artoni et al., 2000; ).  

Para Pinhal et al. (2006), os conhecimentos sobre marcadores moleculares 

evoluíram do seu estado experimental e estão sendo, atualmente, incorporados à 

conservação de espécies e à aquicultura, de forma prática e eficiente.  

Avaliação através de marcadores moleculares é de fundamental importância, 

pois a variabilidade genética é essencial para a implementação de programas de 

criação em cativeiro que tenham como objetivo a produção de peixes de 

crescimento rápido, com melhores índices de conversão alimentar e resistentes a 

doenças (Melo et al., 2006).  
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Os marcadores moleculares podem ser derivados de qualquer tipo de dado 

molecular que forneça um polimorfismo detectável entre os organismos e/ou 

espécimes a serem comparados. Devido ao desenvolvimento da biologia molecular 

aliada à genética, uma grande variedade de técnicas para avaliar polimorfismos 

genéticos tem sido disponibilizada. Estes marcadores podem diferir com respeito a 

características importantes como, abundância no genoma, nível de polimorfismo 

detectado e informação genética, especificidade dos locos, reprodutibilidade, 

requerimentos técnicos e investimentos financeiros (Buso et al., 2003). 

Com o avanço da biologia molecular e a utilização da reação em cadeia de 

polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR), tornou-se possível a identificação 

de polimorfismos em diversos sítios genômicos nos animais, modificando as 

possibilidades de monitoramento genético em diversas espécies (Hilsdorf et al., 

2006). 

Os marcadores moleculares são classificados em dominantes e 

codominantes. Os marcadores dominantes revelam o polimorfismo em dezenas de 

locos diferentes simultaneamente, por meio da ausência ou presença do alelo, assim 

não é possível discriminar genótipo homozigoto e heterozigoto, como é o caso dos 

marcadores RAPD (Randomly Amplified Polymorphism DNA)  e  AFLP (Amplified 

Fragment Length Polymorphism) (Campos, 2009). Os codominantes permitem a 

visualização simultânea dos diferentes alelos de um mesmo loco, podendo-se 

identificar homozigotos e heterozigotos. Os marcadores denominados  RFLPs 

(Restriction Fragment Length Polymorphism) e os microssatélites são exemplos de 

marcadores codominantes.  

 

2.5.  Evolução dos Marcadores Microssatélites 

 

Desde que foram descobertos há menos de duas décadas atrás, os 

microssatélites têm causado uma revolução na biologia molecular, evolução 

molecular, genética funcional, genética quantitativa, biologia populacional e biologia 

evolutiva (Goldstein e Schlötterer, 1999). 

Hancock (1999) relatou que, historicamente, os microssatélites eram  

constituídos por motivos de sequência única, com até seis pares de bases, repetidas 

em tandem e sem interrupções por qualquer outra base ou motivo. Até algumas 
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décadas, o termo microssatélites era designado somente para repetições com 

motivos dinucleotídicos do tipo CA, entretanto, outros nomes têm sido utilizados para 

descrever sequências repetidas em tandem, como Short Tandem Repeats (Edwards 

et al., 1991) e Simple Sequence Repeats (Tauz, 1989).  

Chambers e MacAvoy (2000) nomearam os microssatélites como sequências 

de elementos simples de DNA repetido.  

Em uma revisão concisa sobre esses marcadores moleculares, Chistiakov et 

al. (2006) descrevem que os microssatélites representam um tipo único de 

sequência genômica única de repetições lado a lado, os quais são abundantemente 

distribuídos por todo o genoma de procariotos e eucariotos e demonstram um alto 

grau de polimorfismo. Eles são marcadores codominantes de tamanho relativamente 

pequeno de 1 a 6 pb ou 1 a 8 pb (Chambers e MacAvoy, 2000), sendo que as 

sequências contendo microssatélites podem ter até algumas centenas de bases e 

são facilmente amplificadas. 

Esses marcadores estão presentes na maioria dos organismos, porém, 

podem ser encontrados com mais frequência nos animais superiores. A ocorrência 

nos vertebrados parece ser mais comum que nos invertebrados (Chambers e 

MacAvoy, 2000). Também possuem uma alta taxa de mutação variando entre 10-2  a 

10-5, o que os caracteriza um alto grau de polimorfismo (Crawford e Cuthbrtson, 

apud Hamoy 2006). 

Segundo Chistiakov et al. (2006) análises em microssatélites dinucleotídeos 

do tipo (AC)n realizadas nas cinco classes de vertebrados (peixes, anfíbios, répteis,  

aves e mamíferos), mostraram que o tamanho das repetições é o maior fator de 

influência das taxas de mutações. 

Os microssatélites são considerados funcionalmente importantes pelo seu 

papel como marcadores genéticos em estudos de populações, relações evolutivas e 

mapeamento genético. No entanto, existem muitas evidências de que os 

microssatélites também são sequências com importante função como elementos 

codificadores ou regulatórios, sendo encontrados em diversas regiões promotoras 

de sequências codificantes (Yechezkel e Soller, 1999). 

O que caracteriza os locos contendo repetições de microssatélites, 

particularmente úteis para estudos genéticos e evolutivos é a sua inerente 

instabilidade. As taxas de mutações na maioria dos locos microssatélites são em 
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ordem de magnitude, muitas vezes mais altas do que a taxa de mutação de outros 

locos dentro do mesmo genoma (Eisen, 1999). 

Atualmente, é bem estabelecido que essas mutações ocorrem devido ao 

mecanismo de “Sliped-Strand Misparing - SMM” como se tem mostrado em alguns 

estudos (Levison e Gutman, 1987; Eisen, 1999). Esse processo de mutação permite 

que o mesmo alelo de microssatélite possa surgir múltiplas vezes ao longo do 

tempo, ocasionando o aparecimento de alelos com mesmo tamanho, mas com 

origens diferentes; esse fenômeno é  designado homoplasia, onde os alelos são 

semelhantes por status e não por descendência. Outro modelo que tem sido aceito 

para explicar as mutações em microssatélites refere-se ao fenômeno de 

recombinação cromossômica desigual, no qual estariam envolvidas as proteínas dos 

mecanismos de reparos (Chistiakov et al., 2006). 

Alguns modelos já foram propostos para responder as dúvidas sobre as 

homoplasias, entre eles destacam-se o Modelo de Mutação aos Passos (Stepwise 

Mutation Model – SMM), o qual assume a premissa de que todos os eventos 

mutacionais envolvem a mudança de uma única repetição (Kimura e Ohta, 1978), 

sendo revisado posteriormente por Bell e Jurka (1997). Existe ainda, o modelo de 

mutação em duas fases (Two-phases Mutation Model – TPM), o qual descreve que 

as proporções de mutações envolvem mudanças maiores do que as repetições 

únicas (Di Rienzo et al., 1994). E finalmente, existe o modelo dos alelos infinitos 

(Inifinite-allele Model - IAM), o qual refuta os eventos homoplásicos, sugerindo que 

toda mutação resulta na criação de um novo alelo (Kimura e Crow, 1964). 

Os microssatélites possuem diversas utilidades como ferramentas para 

objetivos específicos diferentes. Na aquicultura, eles representam os marcadores de 

escolha para o monitoramento genético dos estoques das fazendas, as quais visam 

melhorar os programas de acasalamento por meio da análise da variabilidade 

genética ou minimizando os intercruzamentos entre os indivíduos aparentados 

(Knibb, apud Chistiakov et al., 2006). 
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2.6.  Características Gerais do Tambaqui ( Colossoma macropomum, Cuvier 

1818) 

 

O peixe neotropical Colossoma macropomum Cuvier 1818, também 

conhecido por tambaqui em diversas regiões do Brasil, pertence à ordem 

Characiformes e à família Characidae (Figura 4), pode ser encontrado naturalmente 

nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, na região Norte do país. O tambaqui é um 

peixe de clima tropical, sendo o maior Characiformes da região amazônica podendo 

chegar a 30 kg e até 1m de comprimento (Araújo-Lima e Goulding, 1998). 

 

 
Figura 4.  Classificação taxonômica para o peixe neotropical Colossoma macropomum, de acordo 
com revisão fornecida pelo Integrated Taxonomic Information System (ITIS), março de 2011. 

 

Por ser uma espécie reofílica, este peixe não se reproduz facilmente em 

cativeiro,  assim se faz necessário a utilização de hormônios para a sua reprodução. 

Dessa forma, o manejo ideal do plantel de reprodutores é a chave para o sucesso 

reprodutivo de criações em cativeiro (Araújo-Lima e Gomes, 2005). 
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Esse peixe é uma das espécies mais admiradas no estado do Amazonas 

alcançando grande valor de mercado (Figura 5). Em média, são comercializados 

anualmente nos principais municípios do Estado do Amazonas, 675.647 toneladas 

de tambaqui, representando 2,8% do total de peixe comercializado (Ruffino et al ., 

2005).  

 

 
Figura 5.  Espécime de Colossoma macropomum na natureza. Fonte: Arkive.org 

 

O tambaqui apresenta-se bem distribuído em grande parte da América do Sul, 

sendo considerada uma espécie migratória com tendência a apresentar alto fluxo 

gênico entre populações de diferentes sistemas fluviais (Araújo-Lima e Goulding, 

1998).  

Estudos sobre essa espécie indicam que o tambaqui possui hábito gregário, 

uma boa resistência a níveis baixos de oxigênio dissolvido, além de alta eficiência na 

conversão alimentar (Chagas e Val, 2003). Além disso, o tambaqui é considerado 

uma espécie rústica e de fácil criação, pois se adapta muito bem às condições 

extremas de hipóxia e pH (Val e Almeida-Val, 1995).  

A pesca do tambaqui foi descrita pela primeira vez por José Veríssimo no final 

de 1890. O escritor descreveu esse peixe com classe de tamanho variando entre 50-

60 cm, correspondendo a indivíduos subadultos. No entanto, essa demanda pelo 
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tambaqui na época foi reflexo da sobreexploração de outros peixes como o pirarucu, 

e outras espécies aquáticas como o peixe-boi e tartarugas, os quais estiveram 

ameaçados de extinção. Outro fator que influenciou o interesse sobre o tambaqui foi 

o crescimento populacional acelerado na capital, devido à economia da borracha 

(Deus et al., 2010). 

Segundo reportam Deus et al. (2010), a maior parte do tambaqui 

desembarcado em Manaus vem da bacia do rio Purus, que colabora com 

aproximadamente 60% do total de pescado comercializado nas feiras e mercados 

desta cidade. Entretanto, essa espécie tem sido bastante explorada pela pesca sem 

planos adequados de recuperação de suas populações naturais, e na piscicultura 

poucas são as fazendas com programas de manejo voltados para o repovoamento. 

Assim sendo, o interesse em se estabelecer um pacote tecnológico para a criação 

da espécie é fundamental (Gomes et al., 2003). 

Atualmente, de cada cinco tambaquis consumidos, quatro são derivados de 

cativeiro. Dessa maneira, a piscicultura garante o abastecimento a preço baixo. Na 

região Norte, o tambaqui aparece como a principal espécie de peixe cultivada. O 

Estado de Rondônia destaca-se como um dos principais produtores de tambaqui, 

terceiro no ranking brasileiro (Ostrensky et al., 2008).  

Além disso, a demanda local pelo tambaqui é significativa e crescente, com 

potencial da espécie para somar a renda do produtor rural (Arbeláez-Rojas et al., 

2002). 

 Alguns estudos com uso de marcadores moleculares têm sido empregados 

por diversos autores. Jacometo et al. (2010) investigaram a variabilidade genética 

em populações de tambaqui em pisciculturas de diferentes regiões do Brasil, por 

meio de marcadores RAPD. Os autores encontraram que os plantéis tinham alta 

variabilidade genética e baixa diferenciação entre os estoques das pisciculturas. 

 Lopes et al. (2009) também utilizaram marcadores RAPD para monitorar 

tambaqui de cativeiro em duas estações de piscicultura no estado de Rondônia. Foi 

observado que não houve diferenciação dos estoques e que havia uma alta 

variabilidade genética nos peixes dessas pisciculturas. 

 Lima et al. (2008) realizaram testes de amplificação cruzada de 52 

microssatélites desenvolvidos para outras espécies, dos quais 16 desses 

marcadores foram viáveis para utilização em tambaqui. Os resultados demonstraram 
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a eficiência da técnica de transferibilidade entre as espécies, fato que pode auxiliar 

em programas de manejo e recuperação para conservação de espécies. 

 Em relação a marcadores microssatélites, Santos et al. (2009) desenvolveram 

14 locos microssatélites com motivos de dinucleotídeos, testados em 25 indivíduos 

de tambaqui da natureza. Hamoy et al. (2010) desenvolveram 13 locos adicionais de 

microssatélites do tipo tri e tetranucleotideos nessa espécie. 

Alguns estudos envolvendo outros tipo de marcadores para essa espécie 

também foram realizados para observar suas adaptações ao ambiente e evolução 

de locos gênicos (Dávila et al., 2005; Farias et al., 2010), variabilidade genética e 

estruturação de populações (Calcagnotto e Toledo-Filho, 2000; Renno et al., 2005; 

Porto e d’Assunção, 2005). 

Efeitos da sobreexploração da pesca sobre as comunidades de peixes têm 

sido pouco estudados em lagos de água doce tropical, porém existem indícios de 

que a pesca reduziu a quantidade e a diversidade de peixes exploradas, entre eles o 

tambaqui pode ser incluido (Silvano et al., 2009). 
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3. HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA 

 

A premissa para esse estudo é testar a hipóstese nula (ocorrência de 

panmixia entre as amostras de tambaquis advindos de quatro locais diferentes) 

contra a hipótese alternativa (existência de estruturação entre essas amostras de 

populações locais). A perda de variabilidade genética associada à endogamia pode 

afetar a estrutura de pequenas populações de peixes, como no caso de tambaqui 

cultivado em fazendas de criação. Neste ambiente pode haver uma alta taxa de 

consanguinidade, ocasionada pelas pequenas chances de cruzamentos parentais. 

Cruzamentos entre indivíduos aparentados diminuem a variabilidade dentro da 

população bem como causam a perda de heterozigosidade e polimorfismos.  

Com a utilização de marcadores microssatélites é possível conhecer a 

variabilidade genética molecular e determinar, de maneira mais precisa, a 

estruturação das populações de Colossoma macropomum em cativeiro, 

comparando-os aos indivíduos provenientes de populações naturais. Com isso, 

poderemos sugerir medidas de manejo dos planteis das pisciculturas, de forma a 

evitar a endogamia nas estações de piscicultura. 

Existem estudos sobre a caracterização genética de populações em cativeiro 

de espécies de peixes de interesse comercial. Entretanto, estudos mais detalhados, 

comparando populações da natureza e de cativeiro, visando à identificação da 

fragmentação de tambaquis nesses dois ambientes ainda são escassos. A utlização 

de marcadores moleculares para verificação da variabilidade genética dos plantéis 

em piscicultura vem crescendo com a facilidade de aquisição de novas tecnologias, 

com o aprimoramento das técnicas moleculares e com a redução de custos desses 

processos. Essa prática tem sido bem estabelecida em grandes fazendas de criação 

intensiva das espécies de peixes mais cultivadas no sul e sudeste do Brasil. 

Entretanto, nos estados da região Norte e Nordeste, pouco se tem feito com relação 

a essas práticas de análises da variabilidade genética dos estoques. O uso de 

marcadores microssatélites para essas análises visa contribuir fortemente para o 

estabelecimento do manejo adequado dos estoques nas pisciculturas dessa região. 

Sendo assim, ainda que já existam locos de microssatélites descritos para o 

tambaqui (Santos et al., 2009), a caracterização de novos locos é fundamental para 

auxiliar e contribuir com o conhecimento da variabilidade genética da espécie, pois 
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mais locos ajudarão na eficácia e sensibilidade da metodologia das análises 

genéticas. Além disso, mais locos nos darão a possibilidade de conhecer as regiões 

flanqueadoras aos microssatélites, as quais podem ser de interesse e importância 

para estudos genéticos populacionais, bem como permitirão conhecer parte das 

sequências que compõem o genoma total da espécie por meio do sequenciamento.  

Os resultados apresentados no presente estudo podem permitir o 

aperfeiçoamento dos métodos de piscicultura voltados para a recomposição de 

ictiofauna e melhoria das práticas de manejo. Assim, a premissa para as 

observações em populações da natureza está relacionada aos indícios de sobre-

exploração em alguns trechos do rio Solimões, fato que contribui para a redução 

dessas populações e consequentemente, diminuição da variabilidade genética. Além 

disso, esses trechos também são utilizados amplamente como rotas de 

embarcações que navegam entre Coari e Manaus, o que pode ser um impacto 

negativo para essa espécie de hábitos migratórios. Sendo assim, os novos locos 

podem também contribuir para que estudos visando a conservação da espécie 

possam servir de subsídios ao gerenciamento das técnicas de repovoamento, a 

partir de indivíduos de cativeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

37

4. OBJETIVOS 

 

4.1.      Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é verificar a variabilidade genética e estruturação 

em três amostras composta por indivíduos da espécie neotropical Colossoma 

macropomum provenientes de três centros de piscicultura e distribuição de alevinos 

da região Norte e Nordeste do Brasil, bem como uma amostra composta por 

indivíduos da natureza distribuídos ao longo do Trecho Coari-Manaus. 

 

4.2.  Objetivos Específicos 

 

1. Isolar e caracterizar novos locos microssatélites para uso nas análises genéticas 

em populações locais de tambaqui de cativeiro e selvagens; 

2. Comparar a diversidade genética entre as amostras das populações locais de 

piscicultura e da natureza por meio dos índices de diferenciação, considerando os 

modelos dos alelos infinitos (IAM) e de mutação passo a passo (SMM); e 

3. Avaliar a estrutura populacional das quatro amostras nos estoques de tambaqui 

de cativeiro e da natureza, e inferir um modelo de agrupamento genético destas 

populações locais. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1.  Coleta dos peixes e das amostras de tecidos 

 

5.1.a  Amostras de indivíduos da Natureza 

 

Foram coletadas amostras de músculo em 30 Indivíduos de tambaqui de 

populações da natureza, capturados ao longo do trecho Coari-Manaus,  no rio 

Solimões. Essas amostras foram acondicionadas em tubos de 1,5 ml e colocadas 

em nitrogênio líquido. Posteriormente transportadas para o Laboratório de 

Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA), em Manaus, onde foram mantidas em freezer -80ºC até o 

momento da extração de DNA. 

 

 
 Figura 6.  Localização do trecho no rio Solimões entre Coari e Manaus onde foram coletadas as 
amostras de tambaqui da natureza (Poraquê, Maracá, Campina, Ananá, Iauara, Preto e Baixio) 
 

5.1.b  Amostras de indivíduos de Piscicultura 

 

Três centros de distribuição de alevinos forneceram amostras de tambaqui 

para esse estudo. Duas estações de Piscicultura situadas no nordeste, sendo uma 

no Recife pertencente a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE, 8° 

0'57.18"S; 34°56'58.66"O), com N = 21; e outra no C eará, do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS, 3°48'49.6 0"S; 39°14'33.89"O), com N 
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= 30. A terceira estação de piscicultura está situada na região Norte do Brasil e 

pertence à Secretaria Executiva de Pesca e Agricultura do estado do Amazonas, 

localizada na comunidade Balbina, no município de Presidente Figueiredo 

(1°53'53.00"S; 59°28'28.00"O), onde 30 indivíduos f oram coletados. Os alevinos de 

tambaqui foram acondicionados em tubos de 1,5 ml e estocados em freezer (-80˚C). 

 

5.2.  Extração do DNA Genômico 

 

O DNA genômico foi extraído a partir do tecido muscular de um indivíduo 

entre as amostras da natureza, segundo o protocolo descrito por Sambrook et al. 

(1989), utilizando-se o Acetato de Sódio 1M. Nesta etapa de extração utilizou-se 

aproximadamente 5 g de tecido muscular dos peixes, os quais foram  macerados em 

pequenos tubos de 1,5 ml. Foram adicionados ao tubo, 330 µL da solução tampão 

de extração, 80 µL de SDS 10%, 20 µL de proteinase K (10 mg/ml), 20 µL de RNAse 

(10 mg/ml), 10 µL de DTT (10 mM). Em seguida, incubou-se as amostras a 55 ºC em 

banho seco durante uma hora para digestão. Após esse período, o material digerido 

foi centrifugado por 5 minutos a 14.000 rpm e transferido o sobrenadante para um 

novo tubo, descartando-se o tubo com o pellet contendo tecido muscular, gordura e 

restos da etapa de digestão. Após essa etapa, Adicionou-se ao sobrenadante 180 

µL de Acetato de Sódio 1M (para precipitar a proteína) e inverteu-se suavemente o 

tubo para homogeneizar a amostra. Em seguida centrifugou-se novamente o tubo 

por 5 min. a 14.000 rpm. Depois da centrifugação, transferiu-se este sobrenadante 

para novos tubos, onde foram adicionados 420 µL de isopropanol gelado, agitando-

os suavemente. Em seguida, centrifugou-se novamente as amostras do material por 

5 min. a 14.000 rpm, descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 250 µL de etanol 

70% ao pellet formado no fundo. Então, mais uma vez realizou-se uma centrifugação 

por 1 min. a 14.000 rpm, e descartou-se o sobrenadante, logo após deixou-se o tubo 

com pellet secar em uma estufa a 45 ºC. Após a secagem do DNA adicionou-se 100 

µl de TE ou 50 µl de água Mili-Q, e guardou-se a amostra em freezer a -20 ºC. Ao 

final dessa etapa foi realizada a corrida da amostra em um gel de agarose 1% com 

banho em brometo de etídeo e posterior quantificação do DNA extraído. 
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5.3.  Desenvolvimento da Biblioteca Genômica Enriqu ecida de Microssatélites 

 

A construção da biblioteca genômica enriquecida foi realizada seguindo o 

protocolo descrito por Billotte et al. (1999), com adaptações do Laboratório de 

Análise Genética e Molecular da Universidade de Campinas (UNICAMP).   

Essa biblioteca foi desenvolvida a partir do DNA de um único indvíduo 

advindo das amostras da natureza. Inicialmente foi feita uma digestão, utilizando 

enzimas de restrição RsaI, para que o DNA genômico gerasse fragmentos de 

tamanhos variados. A seguir, para garantir que todos os segmentos tivessem uma 

terminação comum e conhecida, foram ligados, na extremidade dos fragmentos, o 

adaptador Rsa 21 5´-CTCTTGCTTACGCGTGGACTA-3´, e Rsa 25 5´-

TAGTCCACGCGTAAGCAAGCAAGAGCACA-3´.  

Foi realizada uma primeira amplificação para aumentar a quantidade de 

fragmentos e garantir que a ligação tenha ocorrido. O DNA foi purificado e preparado 

para a seleção de fragmentos de microssatélites via Quiaquick PCR purification kit. 

Para o enriquecimento da biblioteca, foi utilizada a técnica de hibridização com 

sonda acoplada a esferas (beads) magnéticas recobertas de streptavidina. (Kit 

“Streptavidin MagneSphere Paramagnetic Particles” – PROMEGA) enriquecidas com 

repetições (CT)8 e (GT)8. Com os fragmentos enriquecidos procedeu-se à 

amplificação dos mesmos via PCR para gerar fragmentos de fita dupla em maior 

quantidade. Os fragmentos foram clonados em vetor pGEM-T (Promega). Em 

seguida foi feita a transformação em células de Escherichia coli. Os clones positivos 

foram selecionados usando β-galactosidase e deixados overnight em meio HM/FM 

com ampicilina. Foi realizada uma extração plasmidial para isolar o DNA plasmidial 

das colônias recombinantes. O DNA dos clones transformados foi extraído através 

de lise alcalina, purificado e sequenciado usando primers T7 (5’-

TAATACGACTCACTATAGGG-3’) e SP6 (5’-GATTTAGGTGACACTATAG-3’) e Big 

Dye v3. 1 terminator kit (Applied Biosystems) no Equipamento de Sequenciamento 

Automático de DNA ABI 3130 (Applied Biosystems). As sequências geradas foram 

analisadas quanto à qualidade e tipos de fragmentos gerados, bem como também 

tamanho médio das sequências. Tanto repetições simples como também compostas 

foram consideradas. As sequências também foram analisadas quanto à distância 
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mínima dos adaptadores para não inviabilizar o desenho dos primers nas regiões 

flanqueadoras. 

   

5.4.  Genotipagem e Caracterização dos novos locos Microssatélites 

 

Foram realizadas amplificações de reação em cadeia da polimerase (PCR) 

em volume de 15 µL total contendo 15 ng de DNA molde, 0,8 mM de iniciadores 

foward e reverse, 0,15 mM de cada dNTP, 1,5 mM MgCl2, 10 mM Tris-HCl, 50 mM 

KCl, e 1 U de Taq DNA polimerase (Quiagen). As amplificações de PCR foram 

realizadas de acordo com o programa de ciclos touchdown conforme Don et al. 

(1991): 95 ºC por 1 min,  35 ciclos de 95 ºC por 30 seg, temperatura de anelamento 

ideal por 45 seg, 72 ºC por 1 min e extensão final a 72 ºC por 10 min. Os produtos 

amplificados foram testados por eletroforese em gel de agarose 2% contendo 

brometo de etídio 0,1 mg/ml em 1XTBE (89 mM Tris-borato, 2 mM EDTA, pH 8,0) e 

depois, em 6% do desnaturante de poliacrilamida em 1X TBE, utilizando-se um 

marcador de 10 pb (Invitrogen CA, EUA). Os Fragmentos de DNA foram visualizados 

após coloração pela prata de acordo com o método de Creste et al. (2001). 

 

5.5.  Análises Estatísticas 

 

5.5.1.  Análise Intra-populacional 

 

Para as estimativas de número de alelos e índice de endogamia (Fis ou f), foi 

utilizado o pacote estatístico Genetix v. 4.05.2 (Belkhir et al., 1998). O índice de 

diversidade genética (heterozigosidade esperada e observada) foi calculado pelo 

programa Fstat v. 2.9.3 (Goudet et al., 2002). A riqueza alélica e o equilíbrio de 

Hardy-Weinberg foram obtidos também com os programas Fstat e Arlequin v. 3.5.1.2 

(Excoffier et al., 2005) por meio do teste de Fisher com método em cadeia de 

Markov (Gou e Thompson, 1992), empregando a correção de Bonferroni (Rice, 

1989). O desequilíbrio de ligação genotípica foi testado com o programa Genepop v. 

4.0.1 (Raymond e Rousset, 1995; Rousset, 2008). O conteúdo de polimorfismo 

(Polymorphism Information Content - PIC)  e a frequência alélica foram obtidos pelo 

software Cervus (Kalinowski et al., 2007). A probabilidade de ocorrência de alelos 
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nulos foi verificada por meio do software Microchecker 2.2.3 (Oosterhout et al., 

2004). 

 

 5.5.2. Análise Interpopulacional 

 

A análise de variância – AMOVA (Excoffier et al., 1992) foi realizada com o 

grupo formado pelas quatro amostras como se fosse uma população única e outro 

agrupamento formado somente pelas amostras dos estoques de piscicultura. Uma 

análise variância foi testada com as amostras da natureza para verificar o coeficiente 

de endogamia. Os testes foram efetuados no programa GenoDive v. 2.0b19 

(Meirmans e Van Tienderen, 2004), com base nos índices de fixação Fst (modelo 

dos alelos infinitos) e Rst (modelo da mutação escalonada).  

Os índices de diferenciação genética Fst (Weir e Cockerham, 1984), 

adequado ao modelo dos alelos infinitos (IAM - Infinite Allele Model) definido por 

Kimura e Crow (1964), e o Rst (Slatkin, 1995), que se insere no modelo de mutação 

escalonada (SMM - Stepwise Mutation Model) definido por Otha e Kimura (1973), 

foram obtidos através do programa Arlequin v. 3.5.2.1 (Excoffier et al., 2005). 

O software Structure v. 2.2 (Pritchard et al., 2000; Falush et al., 2003) também 

foi utilizado para análise da estruturação da diversidade genética sem 

hierarquização a priori. Neste caso, foram testados dois modelos com diferentes 

frequências alélicas simulando os cenários mais próximos dos dados reais. O 

primeiro modelo testa a hipótese “admixture” com frequências correlacionadas e o 

segundo com frequências independentes. Para os dois modelos foram testados os 

índices de K variando de 3 a 6. Para cada índice de K foram realizadas 5 repetições, 

100.000 burn-ins e 500.000 simulações de Monte Carlo via Cadeia de Markov 

(MCMC). O número real de K foi selecionado a partir dos índices de ∆K, seguindo a 

metodologia descrita por Evanno et al., (2005). A partir dessa metodologia, o valor 

ideal de K foi determinado. 

O programa Popgene v. 1.32 (Yeh et al., 1999) foi utilizado para construção 

das matrizes de distância de Nei (1972). 
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6. RESULTADOS 

6.1. Caracterização dos novos locos Microssatélites  

 

Estes locos foram caracterizados em 30 indivíduos de C. macropomum 

coletados em lagos ao longo do Rio Solimões entre as cidades de Coari e Manaus 

(Projeto PIATAM). O número de alelos por loco variou de 4 a 24, com uma média de 

11,92 alelos por loco. O conteúdo de informação de polimorfismo (PIC) variou de 

0,661-0,926. A heterozigosidade observada (HO) e a heterozigosidade esperada (HE) 

variou de 0,318-1,000 (média de 0,671) e 0,729-0,949 (média de 0,852), 

respectivamente. Cinco locos (TB1, TB2, TB3, TB4 e TB9) apresentaram desvio 

significativo do equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), após correção de Bonferroni 

(P: (5%) <0,0031). Valores de f variaram de -0,009 a 0,621, com média de 0,219. Os 

locos (TB1, TB2, TB3, TB4 e TB9) foram significativos para a presença de alelos 

nulos, como testado utilizando o software Micro-checker (Van Oosterhout et al. 

2004). Entre todos os locos, não foi detectado desequilíbrio de ligação para a par 

nas análises realizadas pelo programa Fstat (Ver apêndice B). 

 

6.2.   Estudos genéticos-populacionais das amostras  de C. macropomum 

Foram encontradas 53 sequências contendo repetições de microssatélites, o 

que representa 55,2% de um total dos 96 clones positivos. Entre os tipos de 

microssatélites encontrados, observou-se 73,2% simples-perfeitos, 5,6% compostos-

perfeitos e 21,2% compostos-imperfeitos (Figura 7). Em relação à repetição em 

tandem, foram encontrados 46 microssatélites compostos de dinucleotídeos, seis de 

trinucleotídeos e um de tetranucleotídeos.  
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Figura 7.  Classificação dos microssatélites quanto ao tipo de sequência encontrada 

nos clones 

A construção da biblioteca genômica resultou no desenvolvimento de 22 

pares de iniciadores específicos para locos microssatélites. Entre esses primers, dez 

foram utilizados no estudo genético populacional, sendo denominados os seguintes 

locos TB1, TB2, TB3, TB4, TB5, TB6, TB7, TB8, TB9 e TB10, dos quais 7 deles 

(TB1, TB2, TB3, TB6, TB7, TB9 e TB10) foram viáveis para os estudos genético- 

populacionais, após as etapas de amplificação, genotipagem e caracterização. O 

tamanho dos alelos variou de 90 a 296 pares de base (pb). 

Além dos novos microssatélites, foram testados nove  locos (Cm1A11, 

Cm1C8, Cm1D1, Cm1F4, Cm1F5, Cm1G7, Cm1H8, Cm1B8, Cm1C6) desenvolvidos 

por Santos et al. (2009). Dentre estes locos disponíveis, seis locos (Cm1A11, 

Cm1D1, Cm1F4, Cm1F5, Cm1G7, Cm1B8) foram amplificados com êxito. Dentre os 

19 locos selecionados, 13 amplificaram e apresentaram polimorfismo, sendo assim 

utilizados para o estudo genético-populacional. Os primers desenhados para este 

estudo e os locos caracterizados por Santos et al (2009) estão representados na 

Tabela 1. 

O PIC em cada amostra foi de modo geral, acima de 50%. O loco TB3 na 

população da UFRPE foi o que apresentou a menor taxa de polimorfismo, apenas 
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11,4%. Nessa população o loco mais polimórfico foi o Cm1F4, com 64%. Dentre 

todas as amostras, o loco com maior percentual de polimorfismo foi observado na 

população local da natureza com 88,7% de polimorfismo (loco TB1). De uma 

maneira geral, a população local da natureza foi a que apresentou os maiores 

valores de PIC em todos os locos, quando comparada às outras populacões 

analisadas. 
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Tabela 1 . Sequências dos primers usados para amplificação dos locos microssatélites para Colossoma 
macopomum. 

Locos Primers Repetição 

Tamanho 
do 

fragmento 
(pb) 

Tm (˚C) 

TB1 
F - ACACTTTCACATCCATCTAC 

R - CCTCTGTTTTTCCTCTTT 
(CT)13 98-124 45 

TB2 
F - TGTTTGTTGACTTTCTGCCC 

R - CAGTTTCACCCAGTTCTCCC 
(AC)19 90-118 65 

TB3 
F - ACTGTAAATGGCTGACCTCG 

R - GATGGCAGCACTACAAGACT 
AC)18 102-168 65 

TB6 
F - TAGACAGAACAGGAATGCTT 

R - AGAGAGATAGAGCGAGAGGT 
(AC)10AT(AC)13 240-302 56 

TB7 
F - AAACTAAACGCAAATGTCTG 

R - CTTCAGTTAGCCATTACCTC 
(AC)16 206-230 65 

TB9 
F - ACACACACAAAGACAAACAC 

R - GCTCACACATAAACAACTG 
(CA)16 170-192 50 

TB10 
F - TGAGACACTGCCACAAACT 

R - CATTTTTGGATTTGGCTCTA 
(TG)6TT(TG)11 112-124 60-45* 

Cm1A11 
F - CCAGCGGGTTAAAGCCTAC 

R - GCAGCCTCACTGATACGTTG 
(CT)21 230–276 65 

Cm1D1 
F - GCAAATGTGCACACCAATAG 

R - GCAGAAGGTGAAGAGTCTTGTG 
(GA)17 179–209 65 

Cm1F4 
F - GGGGTGAGTCATTGAGGAGA 

R - CCGATCATGAAGGCAGTCTC 
(CT)17 211–245 60 

Cm1F5 
F - TTTCGGGAGCAGGACAAG 

R - CAGTTAAGGGACCCAGTGGA 
(GA)24 268–296 60 

Cm1G7 
F - CCCAGCCTACTACAGGGTCA 

R - CACACATCGCTCTTCTCTCC 
(CT)18 202–238 65 

Cm1B8 
F - CACAACCCACCTGTTTGATT 

R - CTAATAACAAACCTACTTCCACTTCTC 
(CT)20 141–169 65 
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6.3.  Análise Intrapopulacional 

 

6.3.1  Número de alelos por loco e riqueza alélica 

O número de alelos variou de 7 a 17, considerando um total de 13 locos e 133 

alelos observados (Figura 8). A amostra da UFRPE apresentou o menor número de 

alelos por loco, com média de 3,5. Nesta amostra, os locos TB3 e TB7 apresentaram 

apenas dois alelos em cada loco. A média de alelos por loco na amostra da natureza 

foi de 8,6 e os locos TB1 e Cm1B8 apresentaram o maior número absoluto de alelo 

por  loco (16 e 17). Não houve diferenças relevantes entre as médias das amostras 

de Balbina e DNOCS, sendo que estas apresentaram, respectivamente, 4,3 e 4,8 

alelos por loco, em média. A tabela 2 representa os números de alelos por loco em 

cada população local.  

 

 
Figura 8.  Distribuição dos alelos em cada loco de microssatélites para todas as populações  
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Tabela 2. Número de alelos por loco em cada população  

Locos UFRPE NATUREZA  DNOCS BALBINA 
N˚ total 

de 
alelos 

TB1 4 16 7 4 16 

TB2 3 8 6 4 10 

TB3 2 12 5 5 14 

TB6 3 6 3 4 7 

TB7 2 8 4 7 11 

TB9 3 4 3 4 7 

TB10 5 6 2 4 7 

Cm1A11  4 6 5 4 7 

Cm1D1 5 8 6 5 9 

Cm1F4 4 10 3 4 12 

Cm1F5 4 5 3 5 7 

Cm1G7 3 7 5 6 9 

Cm1B8  4 16 4 7 17 

Média 3,5 8,6 4,3 4,8 133 

 

Os números para riqueza alélica por loco e por população estão 

representados na tabela 3. Os índices mais baixos de riqueza alélica foram 

observados na amostra da UFRPE. Nesta população a riqueza alélica variou entre 

1,963 e 4,030. As amostras do DNOCS e Balbina apresentaram índices 

relativamente semelhantes, porém mais altos do que a UFRPE. No DNOCS a 

riqueza alélica variou entre 2 e 6,047 e em Balbina entre 3,5 e 6,906. A amostra da 

natureza apresentou os maiores índices de riqueza alélica, sendo o loco TB1 com 

13,334 o maior valor nessa população local. A média da riqueza alélica por loco 

variou de 4,835 (Cm1F5 menor média) a 10.420 (TB1 maior média). 
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Tabela 3.  Valores de riqueza alélica por loco e por população local.  

LOCOS UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA  

TB1 3.893  13.334    6.047   3.536     

TB2 2.996  7.258        5.736   3.500     

T                  TB3 1.963  10.552    4.486   4.254     

TB6 2.698  5.516        2.989   3.892     

TB7 2.000  7.821        4.000   6.906     

TB9 2.973  4.000        3.000   3.642     

TB10 4.030  5.916        2.000   3.754     

Cm1A11 3.474  5.574        4.962   3.987     

Cm1D1 3.881  7.301        5.250   5.000     

Cm1F4 3.979  8.466       2.989   3.771      

Cm1F5 3.762  4.506        2.904   4.426     

Cm1G7 2.754  5.775        4.638   5.974     

Cm1B8 3.403  12.817     4.000   6.118     

Média 3,215  7,603     4,077  4,520  

 

6.3.2.  Frequência Alélica 

As frequências alélicas por loco e por população para cada alelo observado 

estão apresentadas nas tabelas 4 a 16. O número do alelo representa o tamanho do 

mesmo em pb. O símbolo (+) demonstra que esse é o alelo mais frequente naquele 

loco e para aquela amostra da população local.  
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Tabela 4.  Frequências alélicas observadas para o loco TB1 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
90 * 0.0357 * * 
96 0.1552 0.0357 * * 
98 * 0.0714 * 0.5536+ 

100 * 0.0536 * 0.2143 
102 0.3276 0.2321 0.6190+ * 
104 0.0517 0.1071 * * 
106 * 0.0536 0.0238 * 
108 * 0.0357 0.1905 * 
110 * 0.0357 * * 
112 * 0.1071 0.2380 * 
113 * 0.0357 * * 
114 *  0.8930+  * * 
116 * 0.0179 0.4760 0.2143 
118 * 0.0357 0.0714 * 
120 0.4655+ 0.0357 0.2380 * 
122 * 0.0179 * 0.0179 

 

Tabela 5.  Frequências alélicas observadas para o loco TB2 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
102 * 0.0357 * * 
104 0.3269 0.9090+ 0.2750 * 
106 0.5577+ 0.2045 0.3750+ * 
108 * 0.0227 0.0750 0.4167+ 

110 * 0.2273 * 0.0167 
112 * 0.1136 0.0250 * 
116 * 0.0227 0.1500 * 
118 * * * 0.1833 
120 * * * 0.3833 
124 0.1154 0.0455 0.1000 * 

 
Tabela 6.  Frequências alélicas observadas para o locoTB3 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
122 0.0652 0.1111 * * 
128 0.9348+ 0.1852 0.7750+ * 
132 * 0.1852 * * 
134 * 0.1481 0.1000 * 
136 * 0.0741 0.0250 * 
138 * 0.1071 * * 
140 * 0.0556 0.0250 * 
144 * 0.0556 * 0.4667 
146 * 0.0556 * * 
150 * 0.0370 * 0.0333 
154 * 0.0185 * * 
156 *  0.0556  0.0750 * 
160 * * * 0.0167 
168 * * * 0.2667 
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Tabela 7.  Frequências alélicas observadas para o loco TB6 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
238 * 0.0179 * 0.0000 
240 0.0667 0.1250 0.5000 0.5172+ 

242 0.9000 * * * 
244 * 0.0893 0.0588 0.0517 
248 0.0333 0.2143+ 0.4412 0.1379 
250 * 0.3214 * 0.2931 
260 * 0.2321 * * 

 
Tabela 8.  Frequências alélicas observadas para o loco TB7 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
220 * 0.0682 * * 
228 * 0.1591 0.0667 * 
230 * 0.0682 0.2333 0.0714 
232 * * * 0.3393 
234 * * * 0.1250 
236 * * * 0.1429 
238 * 0.0455 0.1000 0.0714 
240 0.2000 0.2273 * 0.1429 
242 * 0.1591 * * 
250 * 0.2045 * 0.1071 
252 0.8000+ 0.0682 0.6000+ * 

 

Tabela 9.  Frequências alélicas observadas para o loco TB9 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
166 * 0.1500 * * 
168 * 0.1750 * * 
170 0.2692 0.4000+ 0.3333 * 
174 0.0769 * * 0.0667 
178 * * 0.3333 0.0667 
180 0.6538 0.2750 0.3333 0.8333+ 

190 * * * 0.0333 
 

Tabela 10.  Frequências alélicas observadas para o loco TB10 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
112 0.0185 0.1667 0.1667 0.2000 
114 0.6481+ 0.2407 * * 
116 0.2593 0.1852 * 0.3333 
118 * 0.0556 * 0.0333 
120 0.0556 0.2222 * * 
122 * * 0.8333+ 0.4333 
124 0.0185 0.1296 * * 
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Tabela 11.  Frequências alélicas observadas para o loco Cm1A11 nas 
quatro populaçõe de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
230 * 0.1346 * * 
232 0.0167 0.1346 0.0714 0.1000 
236 0.0833 0.1731 * * 
240 0.3833 0.3846+ 0.2143 0.1500 
242 0.5167 0.1538 0.3571 0.5667+ 

244 * * 0.2857 0.1833 
250 * 0.0192 0.0714 * 

 
 
Tabela 12.  Frequências alélicas observadas para o loco Cm1D1 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
174 * 0.0172 * * 
176 * 0.0517 * * 
179 0.4333 0.1724 0.2000 0.0938 
180 * * 0.0250 0.1250 
182 0.0167 0.2414+ 0.2250 * 
186 0.4833+ 0.1379 0.0250 0.5313+ 

190 0.0500 0.1379 0.5000+ 0.1250 
200 0.0167 0.1897 0.0250 0.1250 
209 * 0.0517 * * 

 

Tabela 13.  Frequências alélicas observadas para o loco Cm1F4 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
190 0.2759 0.0800 * 0.0345 
204 * 0.0200 * * 
214 * 0.0400 * 0.2759 
216 * 0.0200 * 0.3793+ 

218 * 0.0200 * 0.3103 
220 0.0862 0.1200 0.2941 * 
222 * 0.1600 * * 
224 0.4138+ 0.2000 * * 
230 * * 0.6471+ * 
232 * * 0.0588 * 
234 0.2241 0.3000+ * * 
270 * 0.0400  * * 

 
Tabela 14.   Frequências alélicas observadas para o loco Cm1F5 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
266 * 0.0357 * * 
268 0.1034 0.5385+ * 0.0333 
270 0.4138 0.2500 0.8810+ 0.7833+ 

276 0.0345 0.1346 0.0476 0.0333 
280 * * * 0,0667 
290 * * 0.0714 * 
296 0.4483+ 0.0577 * 0.0833 
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Tabela 15.   Frequências alélicas observadas para o loco Cm1G7 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
180 * 0.0172 * * 
182 * 0.0172 * * 
186 * 0.0345 * * 
202 * 0.1034 0.2619 0.0926 
212 0.0333 0.0862 0.0238 0.1111 
220 * * * 0.1296 
228 0.3000 0.3448 0.2619 0.2778+ 

230 0.6667+ 0.3966+ 0.4048+ 0.2778+ 

236 * * 0.0476 0.1111 
 
 
Tabela 16.   Frequências alélicas observadas para o loco Cm1B8 nas quatro 
populações de Colossoma macropomum. 
Alelo UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
138 * * * 0.1167 
140 * 0.0577 * * 
142 * 0.0577 * * 
143 * 0.0192 * * 
144 * 0.0192 * 0.0100 
145 0.6923+ 0.2500+ * 0.4000+ 

146 0.0192 0.0577 0.0333 * 
147 0.2500 0.0192 * 0.2833 
148 * 0.0962 0.3333 0.0500 
149 * 0.0192 * * 
150 * 0.0577 * 0.0333 
152 * 0.1154  * * 
154 * 0.0385 0.5000+ * 
156 0.0385 0.1154 0.1333 * 
158 * 0.0192 * 0.0167 
160 * 0.0385 * * 
166 * 0.0192 * * 

 

6.3.3.  Alelos Privados 

Os alelos privados nas quatro populações locais estão descritos na tabela 17. 

A amostra da natureza foi a que revelou o maior número de alelos privados, 32 

alelos no total, demonstrando sua maior variabilidade para os 13 locos, o alelo 

privado mais frequente foi o 260 (loco TB6) com valor igual a 0,232. Pode-se 

observar que alelo 242 do loco TB6 da amostra da UFRPE possui 90% de 

frequência e ocorreu exclusivamente nessa população local. A amostra do DNOCS 

apresentou 3 alelos privados, sendo o alelo 230 (loco Cm1F4) mais frequente com 

64,7% e Balbina obteve 10 alelos privados, tendo o alelo 120 (loco TB2) a maior 

frequência entre eles (0,383). 
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Tabela 17.  Estimativa dos alelos privados por locos para as quatro populações de Colossoma macropomum testadas. 
Os valores entre parênteses representam a frequência alélica. * alelo privado com maior frequência  

População    

UFRPE 
Loco/Alelo (Frequência) 

DNOCS 
Loco/Alelo (Frequência) 

Natureza  
Loco/Alelo (Frequência) 

Balbina  
Loco/Alelo (Frequência)  

TB6 / 242 (0.900) Cm1F4 / 230 (0.647)* TB1 / 90; 110; 113 (0.036) TB2 / 118 (0.183) 

- Cm1F4 / 232 (0.059) TB1 / 114 (0.089) TB2 / 120 (0.383)* 

- Cm1F5 / 290 (0.071) TB2 / 102 (0.273) TB3 / 160 (0.017) 

- - TB3 / 132; 154 (0.185) TB3 / 168 (0.267) 

- - TB3 / 146 (0.056) TB7 / 232 (0.339) 

- - TB6 / 238 (0.018) TB7 / 234 (0.125) 

- - TB6 / 260 (0.232)* TB7 / 236 (0.142) 

- - TB7 / 220 (0.068) TB9 / 190 (0.033) 

- - TB7 / 242 (0.159) Cm1F5 / 280 (0.067) 

- - TB9 / 166 (0.150) Cm1B8 / 138 (0.117) 

- - TB9 / 168 (0.175) - 

- - Cm1A11 / 230 (0.135) - 

- - Cm1D1 / 174 (0.017) - 

- - Cm1D1 / 176; 209 (0.052) - 

- - Cm1F4 / 204 (0.020) - 

- - Cm1F4 / 222 (0.160) - 

- - Cm1F4 / 270 (0.040) - 

- - Cm1F5 / 266 (0.019) - 

- - Cm1G7 / 180; 182 (0.017) - 

- - Cm1G7 / 186 (0.034) - 

- - Cm1B8 / 140; 142 (0.058) - 

- - Cm1B8 / 143; 149; 166 (0.019) - 

- - Cm1B8 / 152 (0.115) - 

- - Cm1B8 / 160 (0.038) - 

1 3 32 10 
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6.3.4.  Medidas de diversidade genética e equilíbri o de Hardy-Weinberg,  

desequilíbrio de Ligação e alelos nulos 

A diversidade genética, definida aqui como uma medida que quantifica a 

magnitude da variabilidade genética de uma população (Hughes et al., 2008). Nesse 

estudo representada pela média da heterozigosidade esperada, apresentou 

percentuais diferentes para cada população local. A amostra da UFRPE apresentou 

o menor percentual de diversidade genética entre as quatro populações (média de 

49%). As amostras dos estoques do DNOCS e Balbina, apresentaram percentuais 

acima de 50% e a maior diversidade genética foi observada na amostra da 

Natureza, com média de 81% (Tabela 18).  

De um modo geral, a média por loco da heterozigosidade esperada de um 

modo geral foi menor na amostra da UFRPE, o menor valor foi de 0,122 para o loco 

TB3. Já o maior valor de heterozigosidade esperada foi encontrada na amostra da 

Natureza apresentando um valor de  0,895 para o loco TB1. Os valores de 

heterozigosidade observada também foram menores para a UFRPE. Nesta 

população os locos Cm1F5 e Cm1G7 apresentaram valores iguais a zero. O maior 

valor de heterozigosidade observada foi para o loco Cm1A11 na amostra do DNOCS 

sendo 0,958 (Tabela 19). 

 Os testes para verificação do equílibrio de Hardy-Weinberg para cada loco 

nas quatro populações locais foram realizados pelo programa Fstat v. 2.9.3 (Goudet et 

al., 2002) e corrigidos pelo método de Bonferroni. Somente a amostra da estação de 

piscicultura do DNOCS não apresentou índices significativos do HWE, após a 

correção. As outras amostras, incluindo a Natureza, apresentaram locos em 

desequilíbrio. Na população da UFRPE os locos que se encontravam em desequilíbrio 

foram Cm1A11, Cm1D1, Cm1F4, Cm1F5, Cm1G7 e Cm1B8. A Natureza apresentou 

também seis locos em desvio, sendo eles o TB1, TB2, TB3, Cm1F4, Cm1F5 e Cm1B8. 

Esses desvios sugerem a ocorrência de um défice de heterozigotos, bem como a 

presença de alelos nulos, ou um viés amostral. A amostra de Balbina teve apenas os 

locos Cm1F4, Cm1F5 e Cm1G7 fora do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os locos em 

desequilíbrio de Hardy-Weinberg foram analisados no programa Micro-Checker e 

verificou-se que a carência de heterozigotos possa ter sido causado por possível 

presença de alelos nulos. A presença dos alelos nulos foi constatada nos locos TB1, 
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TB2, TB3, Cm1A11, Cm1D1, Cm1F4, Cm1F5, Cm1G7 e Cm1B8 demonstrado pelo 

programa como possível excesso de homozigotos nas amostras. O desequilíbrio de 

ligação foi verificado e constatado que não houve resultados signnificativos entre os 

pares de locos analisados para esse estudo (ver anexo x). 

O Coeficiente de endogamia (Fis ou f) variou entre valores negativos até 

1(Tabela 19). O valor de -0,259 encontrado no loco Cm1B8 da amostra de Balbina foi 

o menor valor de f, demonstrando que existe um excesso de heterozigotos nesta 

população local para este loco. O maior défice de heterozigotos pode ser observado 

na amostra da UFRPE, onde os locos Cm1F5 e Cm1G7 apresentaram coeficiente de 

endogamia com frequencia igual a 1. Nas quatro populações locais pode-se observar 

locos com excesso ou défice de heterozigostos. 
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Tabela 18.  Diversidade genética em diferentes populações de tambaqui  

  
Locos / População UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA 
TB1 0.659 0.916 0.586 0.617 
TB2 0.578 0.839 0.768 0.657 
TB3 0.125 0.902 0.393 0.671 
TB6 0.190 0.791 0.570 0.637 
TB7 0.334 0.863 0.600 0.821 
TB9 0.505 0.738 0.690 0.303 
TB10 0.519 0.829 0.284 0.670 
Cm1A11 0.597 0.782 0.748 0.628 
Cm1D1 0.594 0.848 0.674 0.683 
Cm1F4 0.713 0.843 0.507 0.703 
Cm1F5 0.638 0.647 0.224 0.383 
Cm1G7 0.480 0.721 0.717 0.821 
Cm1B8 0.472 0.906 0.648 0.741 
Média (He) 0.492 (49%) 0.817  (81%) 0.569 (56%) 0.641 (64%) 
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Tabela 19. Estimativa da variabilidade genética de Colossoma maropomum para as quatros populações 
amostradas. Número de alelos (Na), Heterozigosidade observada (HO), Heterozigosidade esperada (HE) e 
Índice de endogamia (f). Riqueza alélica (Ra), Probabilidade do Equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE), *p < 
0,00096 e Conteúdo de Polimorfismo (PIC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Locos de microssatélites  

  TB01 TB02 TB03 TB06 TB07 TB09 TB10 Cm1A11 Cm1D1 Cm1F4 Cm1F5 Cm1G7 Cm1B
8 

UFRPE  
(30) 

Pernambuco 
Na 4 3 2 3 2 3 5 4 5 4 4 3 4 

 Ra 3.893 2.996 1.963 2.698 2.000 2.973 4.030 3.474 3.881 3.979 3.762 2.754 3.403 
 HO 0.724 0.654 0.130 0.067 0.100 0.461 0.518 0.133 0.100 0.379 0.000 0.000 0.115 
 HE 0.649 0.569 0.122 0.184 0.320 0.494 0.509 0.579 0.576 0.695 0.616 0.464 0.456 
 F -0.098 -0.130 -0.048 0.648 0.701 0.085 0.000 0.776 0.832 0.468 1.000 1.000 0.756 
 PIC 0.585 0.491 0.114 0.175 0.269 0.426 0.449 0.494 0.485 0.640 0.538 0.383 0.394 
 HWE 0.838 0.859 1.000 0.003 0.008 0.379 0.581 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 

 Natureza 
(30) 

Amazonas 
Na 16 8 12 6 8 4 6 6 8 10 5 7 16 

 Ra 13.334 7.258 10.552 5.516 7.821 4.000 5.916 5.574 7.301 8.466 4.506 5.775 12.817 
 HO 0.643 0.318 0.444 0.571 0.727 0.400 0.667 0.538 0.793 0.520 0.192 0.448 0.615 
 HE 0.895 0.808 0.877 0.773 0.840 0.711 0.811 0.762 0.832 0.819 0.626 0.704 0.883 
 F 0.298 0.621 0.507 0.278 0.157 0.458 0.196 0.311 0.065 0.383 0.703 0.378 0.321 
 PIC 0.887 0.781 0.865 0.737 0.820 0.661 0.783 0.729 0.811 0.797 0.574 0.655 0.874 
 HWE 0.000* 0.000* 0.000* 0.007 0.071 0.001 0.033 0.003 0.275 0.000* 0.000* 0.001 0.000* 

 DNOCS   
(21)  

Ceará 
Na 7 6 5 3 4 3 2 5 6 3 3 5 4 

 Ra 6.047 5.736 4.486 2.989 4.000 3.000 2.000 4.962 5.250 2.989 2.904 4.638 4.000 
 HO 0.571 0.600 0.350 0.529 0.333 0.667 0.333 0.952 0.700 0.471 0.143 0.571 0.467 
 HE 0.571 0.745 0.382 0.552 0.571 0.667 0.278 0.735 0.658 0.491 0.217 0.696 0.620 
 F 0.024 0.219 0.110 0.071 0.444 0.034 -0.172 -0.247 -0.039 0.072 0.362 0.203 0.279 
 PIC 0.536 0.706 0.362 0.452 0.520 0.593 0.239 0.689 0.607 0.415 0.205 0.640 0.551 
 HWE 0.536 0.062 0.335 0.463 0.014 0.521 1.000 0.998 0.701 0.475 0.100 0.107 0.107 

 BALBINA  
(30) 

Amazonas 
Na 4 4 5 4 7 4 4 4 5 4 5 6 7 

 Ra 3.536 3.500 4.254 3.892 6.906 3.642 3.754 3.987 5.000 3.771 4.426 5.974 6.118 
 HO 0.357 0.600 0.833 0.552 0.857 0.133 0.767 0.367 0.688 0.207 0.167 0.296 0.933 
 HE 0.601 0.646 0.663 0.625 0.807 0.296 0.660 0.613 0.662 0.682 0.373 0.796 0.732 
 F 0.421 0.087 -0.241 0.134 -0.044 0.561 -0.145 0.416 -0.006 0.706 0.565 0.639 -0.259 
 PIC 0.541 0.573 0.604 0.563 0.784 0.282 0.594 0.568 0.628 0.617 0.356 0.766 0.693 
 HWE 0.002 0.312 0.991 0.195 0.781 0.001 0.920 0.001 0.641 0.000* 0.000* 0.000* 0.999 
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6.4.  Análise Interpopulacional 

 

6.4.1.  Diferenciação genética entre as populações 

 

Os resultados da diferenciação genética entre as amostras de tambaqui, 

apresentam todas as populações locais estruturadas, o que demonstra que as 

mesmas estão se diferenciando. O índice de Fixação (Fst) entre as populações 

locais denota um alto grau de estruturação quando comparadas par a par. O maior 

valor de diferenciação foi entre as populações da UFRPE e BALBINA (0,209), e a 

menor diferenciação ocorreu entre as populações da NATUREZA e UFRPE (0,130).  

Um resultado inesperado é o alto grau de diferenciação entre a NATUREZA e 

a estação de piscicultura de BALBINA (0,187), visto que estas duas advém do 

mesmo Estado (Amazonas) e a correlação destas populações locais deveria ser 

maior do que o observado nesse estudo. Os índices de Rst também confirmam que 

existe uma diferenciação entre as amostras quando se observa seus altos valores 

entre elas. Considerando-se os estudos com marcadores microssatélites, esse 

índice se propõe a ser mais adequado para as comparações de diferenciação 

genética (Tabela 20). 

 
 
Tabela 20.  Diferenciação genética entre os pares de população de Colossoma macropomum. Valores 
acima da tabela representam o índice Fst e valores abaixo são para o índice Rst. 

População  UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA  

UFRPE 0 0.130* 0.176* 0.209* 

NATUREZA *0.150 0 0.168* 0.187* 

DNOCS *0.215 *0.203 0 0.155* 

BALBINA  *0.265 *0.230 *0.184 0 

*p < 0,05 (após correções de Bonferroni p = 0,008) (1023 permutações) 
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6.4.2.  Análise de variância molecular (AMOVA) 

 

Os resultados da AMOVA (Tabela 21), considerando a população única, 

obtidos com o programa GenoDive mostraram a variabilidade intra indíviduos em 

torno de 45% e o índice de heterozigosidade de um indivíduo quando se tem todas 

as subpopulações combinadas (Fit), equivalente a 0,447. O coeficiente de 

endogamia (Fis) entre os indivíduos da população total foi 0,286 e o indíce de 

Fixação (Fst) entre as populações locais apresentou valor de 0,226. 

Quando o modelo considerado foi o da mutação escalonada (Stepwise) para 

o índice Rst, a variação intra indivíduos apresentou um percentual em torno de 50% 

na população local. A variação entre os indivíduos na amostra foi de 19,5%, esse 

índice é análogo ao Fis, ou coeficiente de endogamia. O indice de fixação (Rst) entre 

as populações locais considerando todas em uma população única resultou em 

percentual de 38% (Tabela 22). 

 

Tabela 21. Análise de variância molecular (AMOVA) com base no Fst considerando as quatro 
populações como um agrupamento único. 

Tipo de variação % Var F-stat F-valor  Erro 
Padrão p-valor 

Intra indivíduos  0,553 Fit 0,447 0,038 *** 

Entre os indivíduos  0,221 Fis 0,286 0,056 0,001 

Entre as populações 0,226 Fst 0,226 0,030 0,001 
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Tabela 22. Análise de variância molecular (AMOVA) com base no Rst considerando  as quatro 
populações como um agrupamento único. 

Tipo de variação % Var R-stat  R-valor Erro 
Padrão p-valor 

Intra indivíduos 0,499 R(it) 0,501 0,088 *** 

Entre os indivíduos  0,121 R(is) 0,195 0,065 0,001 

Entre as populações 0,380 R(st) 0,380 0,104 0,001 

 

Quando consideramos somente os três estoques de piscicultura os resultados 

encontrados para o índice de fixação Fst foi 0,277, demonstrando que existe uma 

diferenciação entre essas populações locais de aproximadamente 28%. A variação 

intra indivíduos foi de 46,5%, e o índice de endogamia entre os indivíduos foi 0,259 

ou cerca de 26% (Tabela 23). 

O resultado com as análises realizadas para o índice Rst entre as amostras 

mostrou a variação dentro dos indivíduos R(it) com valor de 0,578, conforme valores 

apresentados na tabela 24. O coeficiente de endogamia entre os indivíduos na 

população apresenta um percentual em torno de 25%. Enquanto o índice de fixação 

entre as amostras representou cerca de 44% .  

A amostra da natureza apresentou um coeficiente de endogamia Fis, com 

base no modelo dos alelos infinitos, igual a 0,308 (30%). Já para o modelo de 

mutação escalonada (Stepwise) o índice R(is) foi mais baixo com valor de de 0,236 

(Tabela 25). 
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Tabela 23. Análise de variância molecular (AMOVA) com base no indíce Fst considerando as três 
populações de piscicultura. 

Tipo de variação % Var F-stat F-valor Erro 
Padrão p-valor 

Intra indivíduos  0,535 Fit 0,465 0,040 *** 

Entre os indivíduos  0,188 Fis 0,259 0,076 0,001 

Entre as populações 0,277 Fst 0,277 0,042 0,001 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 24. Análise de variância molecular (AMOVA) com base no índice Rst considerando as três 
populações de piscicultura. 

Tipo de variação % Var R-stat  R-valor Erro 
Padrão p-valor 

Intra Inidvíduos  0,422 R(it) 0,578 0,067 *** 

Entre os indivíduos  0,140 R(is) 0,249 0,092 0,001 

Entre as populações 0,438 R(st) 0,438 0,138 0,001 
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Tabela 25.  Coeficiente de endogamia entre os indivíduos da população da natureza com base nos 
índices Fst e Rst.  

Tipo de variação % Var F-stat F-valor Erro 
Padrão p-valor 

Intra Indivíduos  0,692 Fit *** *** *** 

Entre os indivíduos  
na população 0,308 Fis 0,308 0,043 0,001 

Tipo de variação % Var R-stat  R-valor Erro 
Padrão p-valor 

Intra indivíduos  0,764 R(it) *** *** *** 

Entre os indivíduos  
na população 0,236 R(is) 0,236 0,078 0,001 

          
 

6.4.3.  Análise de agrupamento pelo programa STRUCT URE 

 

• Modelo “ admixture” com frequências alélicas correlacionadas 

 

Os resultados da análise Bayesiana para o modelo demonstram que as 

amostras são distintas e confirmam que as populações locais estão estruturadas, 

ainda que as frequências estejam correlacionadas. O valor de Delta K máximo 

correspondeu a K = 4 (Tabela 26).  

 

Tabela 26.  Resultado do valor máximo de ∆K encontrado para K populações segundo análise de 
agrupamento do STRUCTURE 
 

K Reps Mean LnP(K) Stdev LnP(K) Ln'(K) |Ln''(K)| Delta K 

3 5 -3645.840000 0.194936 — — — 

4 5 -3379.120000 0.708520 266.720000 247.060000 348.698901 

5 5 -3359.460000 58.006577 19.660000 34.400000 0.593036 

6 5 -3374.200000 18.693983 -14.740000 — — 
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Nessa análise o teste simula a existência de 3 a 6 populações locais que 

determinarão o valor de K ideal para montar o cenário com as divisões apresentadas 

pela estrutura da figura 11 (bar plot). Conforme a tabela 26 o valor de K,  segundo o 

método de Evanno et al. (2005) está indicado em amarelo.  Nota-se, na figura 9, que 

as quatro amostras de populações estão subdivididas em barras verticais largas, 

demonstrando a estruturação. As barras menores representam a correspondência 

entre suas as frequências alélicas. As amostras dos estoques 1 e 2 são as mais 

correlacionadas, enquanto 3 e 4 estão menos relacionadas pelas frequências 

alélicas. As populações locais 1, 2, 3 e 4 são respectivamente UFRPE, NATUREZA,  

DNOCS e BALBINA. A tabela 27 apresenta os resultados da adesão de cada 

agrupamento (cluster) em relação a cada população local. 

 
Figura 9.  Representação em bar plot das populações de tambaqui com K = 4 agrupamentos 
inferidos, 1. UFRPE, 2. NATUREZA, 3. DNOCS, 4. BALBINA 

Tabela 27.  Resultados do STRUCTURE usando o modelo admixture com frequências 
correlacionadas para as quatro populações de Colossoma macropomum inferidas para quatro 
agrupamentos genéticos (K = 4). Os valores em negrito indicam os agrupamentos de origem 
mais prováveis em cada população. 
 

População Cluster N amostral 

LnP(D) = - 3379.1 1 2 3 4  

UFRPE 0,865 0,012 0,003 0,120 30 

NATUREZA 0,052 0,013 0,019 0,915 30 

DNOCS 0,009 0,970 0,007 0,015 21 

BALBINA 0,003 0,003 0,986 0,007 30 

 

• Modelo “ admixture” com frequências independentes 

Assim como no modelo testado com as frequências correlacionadas, o 

resultado para “admixture” com frequências independentes demonstrou que as 
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amostras de populações são distintas e estruturadas, com valor máximo de Delta K 

= 4 (Evanno et al., 2005).  

Tabela 28.  Resultado do valor máximo de ∆K encontrado para K populações segundo análise de 
agrupamento do STRUCTURE 
 

K Reps Mean LnP(K) Stdev LnP(K) Ln'(K) |Ln''(K)| Delta K 

3 5 -3808.060000 0.433590 — — — 

4 5 -3598.820000 0.109545 209.240000 193.860000 1769.691583 

5 5 -3583.440000 9.354838 15.380000 3.220000 0.344207 

6 5 -3571.280000 23.108808 12.160000 — — 

 

As quatro amostras de populações locais 1, 2, 3 e 4 são respectivamente 

UFRPE, NATUREZA, DNOCS E BALBINA. Nota-se pela figura 10, que as 

populações 3 e 4 estão menos relacionadas por suas frequências alélicas entre si e 

as outras primeiras populações locais. 

 

Figura 10.  Representação em bar plot das populações de tambaqui com K = 4 agrupamentos 
inferidos, 1. UFRPE, 2. NATUREZA, 3. DNOCS, 4. BALBINA 

 
Tabela 29.  Resultados do STRUCTURE usando o modelo admixture com frequências 
independentes para as quatro populações de Colossoma macropomum inferidas para quatro 
agrupamentos genéticos (K = 4). Os valores em negrito indicam os agrupamentos de origem 
mais prováveis em cada população. 
 

População Cluster N amostral 

LnP(D) = - 3598.7 1 2 3 4  

UFRPE 0,869 0,111 0,017 0,003 30 

NATUREZA 0,090 0,832 0,050 0,027 30 

DNOCS 0,005 0,004 0,987 0,004 21 

BALBINA 0,003 0,003 0,003 0,991 30 
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6.4.4.  Distância Genética e Identidade genética (N ei, 1972) 

A distância genética entre as amostras de tambaqui foi acima de 50% entre 

as populações locais. O maior valor da distância genética foi observado entre as 

amostras de BALBINA e UFRPE (0,885), e o segundo maior valor entre as amostras 

de BALBINA e NATUREZA (0,883). A menor distância genética foi encontrada entre 

as amostras da NATUREZA e UFRPE. Considerando que o principio da identidade 

genética seja o oposto do que foi observado nas distâncias genéticas, nota-se que a 

menor identidade genética foi apresentada entre as amostras da UFRPE e BALBINA 

(0,412). A maior identidade genética foi entre UFRPE e NATUREZA (0,561). Esses 

resultados corroboram com aqueles obtidos para os de diferenciação entre as 

populações locais e confirmam a estruturação entre elas.  

Tabela 30. Matriz da distância genética (diagonal abaixo – vermelho) e identidade genética (diagonal 
acima – azul) baseado em Nei (1972) 

População  UFRPE NATUREZA DNOCS BALBINA  

UFRPE 0 0.561 0.514   0.412 

NATUREZA 0.576 0  0.470 0.434 

DNOCS 0.663 0.754 0 0.452  

BALBINA  0.885 0.833 0.792 0 
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7. DISCUSSÃO 

 

O tambaqui é um peixe considerado semi-migratório, onde os adultos 

normalmente se deslocam durante os ciclos hidrológicos da bacia amazônica, com o 

objetivo de se reproduzirem (Araújo-Lima e Goulding, 1998).  Além disso, é uma 

espécie de fácil manejo e adaptabilidade em cativeiro, com boa taxa de conversão 

alimentar, fácil disponibilidade de juvenis e rápido crescimento (Silva et al., 2007). 

Recentes estudos realizados por Santos, et al. (2007) demonstraram, por 

meio do polimorfismo de DNA mitocondrial, que 48 amostras de Colossoma 

macropomum coletados ao longo de 2.200 km do canal principal do Solimões-

Amazonas se comportam como uma grande população panmítica, com altas taxas 

de fluxo gênico e varibilidade genética. Esses dados moleculares corroboram com a 

hipótese sugerida por Araújo-Lima e Goulding (1998) a qual afirma que essa espécie 

forma uma única população com fluxo gênico entre os indivíduos e ocupa os 

principais rios da bacia amazônica, formados pela bacia do rio Solimões-Amazonas.  

Farias et al. (2010) afirmam que as populações de C. macropomum que 

compõem a atual bacia amazônica passaram por importantes eventos de expansão 

demográfica durante o pleistoceno. Além desse fato, os autores constataram que 

não existiram barreiras físicas no rio Madeira que impedissem as trocas genéticas 

dos peixes que transitavam entre as sub-bacias Boliviana e do rio Amazonas. 

 Em peixes de água doce, a fragmentação das populações isoladas foi 

consequência do último grande processo de glaciação no hemisfério norte. Já no 

hemisfério sul, a fragmentação das espécies de água doce em populações ocorreu 

durante os ciclos glaciais que geraram período de seca, e com isto, zonas de 

refúgios nas quais as populações estabeleceram-se, isoladas umas das outras 

(Renno et al., apud Hilsdorf et al., 2006). 

A maioria dos estudos populacionais sobre as espécies de peixes 

neotropicais parece apontar para algum nível de estruturação populacional 

(Calcagnotto e DeSalle, 2009). 
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 Estudos conduzidos por Ward e Grewe (1994) sobre a estruturação genética 

em peixes conforme o tipo de habitat, demonstraram evidências claras de 

estruturação por meio do índice de diferenciação Gst. Em peixes de água doce os 

valores desse índice são da ordem de 0,222 ± 0,031, estando acima de 0,05, 

indicando uma alta estruturação para quando comparados com peixes anádromos 

(0,108 ± 0,044) e marinhos (0,062 ± 0,016). O índice Gst, ou coeficiente de 

diferenciação genética, é semelhante aos índices Fst e Rst. 

 No presente estudo, a definição de população local ou amostra será adotada 

para as populações estruturadas, visto que o termo população no seu sentido geral 

não seria adequado para um trabalho científico. O conceito de populações locais, 

subpopulações, estoques ou demes podem diferir em relação ao seu grau de 

homogeneidade genética. No caso dos recursos pesqueiros, o conceito de 

populações se complica ainda mais por fatores políticos, econômicos e sociais 

(Hilsdorf et al., 2006). 

 

7.1.  Análises Intrapopulacionais 

 

O uso da genética como ferramenta para aplicação em práticas de manejo 

nas populações de piscicultura e da natureza, ainda possui muitos limites para 

aquelas espécies em risco de sobrepesca. Isso ocorre, principalmente, pela falta de 

reconhecimento e incentivo dos métodos de conservação para espécies ameaçadas. 

Atualmente, a genética de populações tem uma importância muito grande em 

relação ao passado. A razão para isso reside no fato de que não existe mais a 

necessidade de estudar genética focalizando-se os objetivos somente em 

organismos mutantes, os quais são mais fáceis de visualizar suas diferenças e 

também pelo fato de não ser mais tão necessário o uso de cruzamentos controlados 

para se descobrir as diferenças genéticas entre os organismos (Hartl, 2008). 

Os microssatélites utilizados nesse trabalho foram bastante relevadores como 

marcadores genéticos, fornecendo muitas informações sobre as amostras dos 

estoques de piscicultura e indivíduos da natureza estudados. Os treze locos de 

microssatélites usados para esse estudo foram altamente polimórficos e 

apresentaram um bom número de alelos por loco.  
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Botstein et al. (1980) propuseram uma classificação para os valores de PIC. 

Segundo esses autores, marcadores moleculares com valores superiores a 0,5 são 

considerados muito informativos. Se os valores estão entre 0,25 e 0,50 são 

moderadamente informativos e valores inferiores a 0,25 pouco informativos.  

O conteúdo de polimorfismo para cada loco em cada população de acordo 

com a classificação acima mostrou uma variação bem expressiva. A amostra da 

UFRPE apresentou apenas 2 locos pouco informativos e para os outros, a maior 

parte deles pode ser classificado como moderados e 3 locos como muito 

informativos. A natureza apresentou para todos os locos valores de PIC acima de 

50%, com percentuais variando entre 57% (loco Cm1F5) e 88% (loco TB1), sendo, 

portanto, muito informativos. Os locos da população do DNOCS são, em grande 

parte, muito informativos,  assim como a população de BALBINA. 

Santos et al. (2009) caracterizaram e isolaram microssatélites para a espécie 

C. macropomum encontrando um número de alelos por loco variando entre 4 e 21. 

Novos locos de microssatélites tri e tetranucleotídeos para a mesma espécie foram 

isolados também por Hamoy et al. (2010), onde segundo estes autores o número de 

alelos por locos variou de 4 a 10. Os resultados encontrados nesse trabalho 

corroboram com os valores observados para esses dois estudos e confirmam a alta 

variabilidade de locos microssatélites nessa espécie, pricipalmente para os 

indivíduos pertencentes a natureza. 

Nas amostras dos estoques  de piscicultura a média por loco foi relativamente 

baixa, enquanto que a média de alelos por locos na amostra da natureza foi 

praticamente o dobro.  Esse fato é sinal de que os indivíduos de cativeiro sofrem 

com a perda de variabilidade genética devido ao confinamento e menor tamanho 

populacional.  

Cheng et al. (2007) analisaram a diversidade genética em populações locais 

de cativeiro e selvagens de Cirrhina molitorella (mud carp ou carpa da “lama”), uma 

espécie de carpa endêmica da Ásia, usando os microssatélites da carpa comum. 

Esses autores descobriram que alguns alelos foram perdidos nos estoques de 

carpas cultivadas. 

Riqueza alélica (A), também conhecida como diversidade alélica ou número 

médio de alelos por loco, é uma das medidas mais comumente reportadas para a 
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variação genética (Leberg, 2002), bem como é útil para caracterizar o nível de 

diversidade genética (Frankham et al., 2008). 

Como um dos componentes da diversidade genética, a riqueza alélica é um 

critério alternativo para medí-la e alguns autores consideram que este parâmetro é 

de importância fundamental em programas de conservação (Rodrigáñez et al., 

2008).  

Segundo Hartl (2008) a maior vantagem das populações naturais em relação 

às de cativeiro reside no fato de aquelas possuírem maiores atributos de diversidade 

fenotípica. A variação genética, que se encontra na forma de múltiplos alelos em 

grande parte dos genes, ocorre com maior frequência nas populações naturais.  

A variabilidade genética entre as amostras das populações locais pode ser 

comparada pelos índices de riqueza alélica e número de alelos por locos obtidos 

com os microssatélites em cada população de tambaqui. As amostras de piscicultura 

obtiveram médias menores que a amostra da natureza, isso ocorreu porque a 

população da natureza apresentou um número maior de múltiplos alelos por loco, 

estando de acordo com Hartl (2008). Os locos que apresentaram o maior número de 

alelos TB1 e Cm1B8 foram também os que tiveram os maiores valores de riqueza 

alélica na amostra da natureza. Uma maior riqueza alélica permite aos indivíduos 

dessa população local chances maiores de adaptação às alterações ambientais, 

pois seus genes podem segregar mais alelos aos seus descendentes. A relação 

entre as médias de riqueza alélica e número de alelos por locos demonstrou valores 

muito próximos nas amostras dos estoques de piscicultura. 

As populações locais de cativeiro perdem diversidade genética devido aos 

efeitos de “gargalo” ocorridos durante a fundação e devido aos pequenos tamanhos 

populacionais subsequentes, diminuindo chances de recuperação do número de 

alelos repassados para as gerações seguintes (Frankham et al., 2008). 

A perda da variabilidade genética pode acarretar na diminuição do sucesso 

reprodutivo, tanto em populações naturais, quanto em cativeiro. Populações que 

possuem baixo fluxo gênico entre seus indivíduos podem entrar em depressão por 

endogamia, devido principalmente, aos intercruzamentos de consanguinidade dentro 

da população.  
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Em peixes de cativeiro, a endogamia, bem como, os sistemas de 

acasalamento são os principais responsáveis pela diminuição da variabilidade 

genética dos estoques. Por isso, o monitoramento genético dos reprodutores nessas 

populações é de suma importância para o estabelecimento da variabilidade genética 

em programas de melhoramento e de repovoamento das populações selvagens, 

conforme reportado em alguns estudos com peixes (Barroso et al., 2005; Moreira et 

al., 2007; Lopes et al., 2009, Lopera-Barrero et al., 2007; 2010). 

Na definição clássica de Hartl (2008), frequência alélica  de um determinado 

alelo entre um grupo de indivíduos pode ser definida como a proporção de todos os 

alelos em um loco daquele mesmo tipo. 

As frequências alélicas em determinados locos podem diferir de uma 

população para outra, de modo que a variação que surge dentro das populações se 

transforma em variação entre populações (Futuyma, apud Hilsdorf et al., 2006). 

Em uma população que está sob suspeita de redução na sua diversidade 

genética, os primeiros sinais que podem ser observados quando sua variabilidade 

genética é monitorada, são aqueles ligados à perda de alelos (Innes e Elliott, 2006) 

Lopera-Barrero et al. (2010) observaram em seus estudos de variabilidade 

genética com pacu (Piaractus mesopotamicus), a presença de altas frequências 

alélicas nas populações locais naturais e de piscicultura, e a presença de um alelo 

com baixa frequência, da ordem de 6%. Conforme esse autores, alelos com baixa 

frequência são classificados para valores menores que 0,1 (10%).  

A maior parte das frequências alélicas observadas nas populações foi baixa 

ou moderada e em alguns locos observou-se frequências altas, acima de 50%. Na 

população da natureza as observações mostraram que ela possui a maior 

diversidade alélica conforme já mencionado; entretanto, muitos dos alelos 

demonstram uma baixa frequência em parte dos locos analisados, menor que 10%, 

como Lopera-Barrero et al. (2010) classificam essas baixas frequências como 

fatores que podem afetar a variabilidade genética dentro da população e reduzir seu 

valor adaptativo.  

As populações com baixa frequência alélica provavelmente estão passando 

por uma redução da diversidade por perda de alelos, isso pode ter como possível 

causa os efeitos da deriva genética agindo sobre essas populações (Conner e Hartl, 
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2004). No presente estudo, esses resultados já eram esperados para as populações 

de piscicultura. Entretanto, o fato da população da natureza mostrar frequências 

alélicas baixas pode representar perda de variabilidade resultante de diminuição no 

tamanho populacional. Os animais aqui utilizados para compor as amostras da 

população natural advém de lagos de várzea ao longo do Rio Solimões, no trecho 

entre as cidades  de Coari e Manaus. O excesso de exploração pesqueira, tanto 

profissional como semiartesanal (subsistência), pode ser a causa da diminuição de 

estoques naturais e, portanto, mais estudos deverão ser realizados para esclarecer 

o presente resultado. O tamanho amostral do presente trabalho é insuficiente para 

uma comparação entre diferentes lagos. 

Segundo Jacometo et al. (2010), os estoques de piscicultura podem ser 

influenciados pelo efeito fundador. Sendo assim, se a população é constituída de 

poucos indivíduos ou estes não representam geneticamente a população original, as 

chances de haver perda de variabilidade genética são maiores e isso pode acarretar 

na diminuição das frequências alélicas na população. Contudo, isso só pode ser 

confirmado com as informações sobre o manejo reprodutivo realizado por cada 

piscicultura.  

Na avaliação dos alelos privados foi verificada a ocorrência de alelos 

exclusivos em cada amostra que foi analisada. Nesse caso, pode-se observar 

também que a maioria desses alelos foi bem representativa na população da 

natureza, onde a maior parte dos locos apresentou pelo menos um alelo privado. 

Um fato bastante interessante ocorreu com a presença de apenas um alelo privado 

registrado para a população da UFRPE com frequência de 90%. É provável que este 

alelo esteja sendo fixado nessa população local por deriva genética ou por seleção 

dos cruzamentos entre seus indivíduos.  

Esses processos que normalmente incluem a seleção de indivíduos com as 

melhores características fenotípicas ou reprodutivas podem levar ao acasalamento 

entre indivíduos geneticamente aparentados e gerar perda de variabilidade” (Moreira 

apud Jacometo et al., 2010). 

A diversidade genética pode ser interpretada como sendo todo o conjunto de 

fatores genéticos que produzem a variabilidade genética necessária para conduzir 

as adaptações evolutivas nas populações locais.  
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Frankham et al. (2008) definem a diversidade genética como a variedade de 

alelos e genótipos em um determinado grupo taxonômico (espécie ou populações), 

sobre a qual atua a seleção natural, permitindo aos organismos se adaptarem e 

evoluírem para se adequarem às mudanças ambientais. 

A média da heterozigosidade esperada foi atribuída como índice de 

diversidade genética para esse estudo. Comparando somente as amostras de 

piscicultura, BALBINA é a que sugere estar com maior variabilidade genética no seu 

estoque. A amostra da UFRPE está com uma média próxima a 50% porém esses 

índices podem ser menores, pois como observado nos resultados para outros 

índices como a riqueza alélica e o número de alelos por loco, por exemplo, essa 

amostra de população local pode estar demonstrando perda de diversidade genética 

no seu estoque.  

A amostra do DNOCS parece estar com uma moderada variabilidade genética 

conforme os resultados encontrados até o momento, porém assim como a 

população da UFRPE, a média do número de alelos por loco foi baixa e isso indica 

que um processo de perda de diversidade possa estar acontecendo. Os índices de 

diversidade genética para BALBINA são mais altos do que as outras pisciculturas, 

porém a média do número de alelos por loco também foi baixa quando comparadas 

a amostra da natureza.  

Santos et al. (2009) em seus estudos com 25 indivíduos e 14 microssatélites 

desenvolvidos para Colossoma macropomum de populações naturais, no municipio 

de Santarém, encontraram a heterozigosidade esperada variando de 0,491 a 0,951 

(média 0,780) e as heterozigosidades observadas variando entre 0,320 a 0,960 

(média 0,702). 

Hamoy et al. (2010) encontraram valores de heterozigosidade observada para 

20 indivíduos de tambaqui utilizando 13 locos de microssatélites tri e 

tetranucleotídeos variando entre 0,31 a 0,95 (média 0,658). 

Neste estudo as heterozigosidades esperadas (HE) para as amostras da 

natureza variaram entre 0,626 a 0,895 (média 0,795) e as heterozigosidades 

observadas (HO) apresentaram valores entre 0,192 a 0,793 (média 0,528). Os 

valores das heterozigosidades esperadas estão de acordo com os dois estudos 
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anteriormente citados, porém as hetetozigosidades observadas apresentam valores 

menores na amostra da natureza. 

Acredita-se que os baixos valores de heterozigosidade observada em relação 

aos encontrados para os outros dois estudos, estão relacionados com a presença de 

alelos nulos, ou um défice de heterozigotos na população local, ou mesmo um viés 

amostral relativo ao tamanho da subpopulação. Conforme as análises para testes de 

alelos nulos realizadas no programa Microchecker, para os locos em desequilíbrio 

de Hardy-Weinberg, os testes sugerem a possível presença de alelos nulos devido 

ao excesso de homozigotos. 

A deficiência de heterozigotos é comum em peixes, quando comparada às 

probabilidades de equilíbrio de Hardy-Weinberg, e essas deficiências podem surgir 

tanto por subdivisão populacional (efeito Wahlund) ou por endogamia (Calcagnotto e 

DeSalle, 2009). 

Com relação ao total de indivíduos coletados, essa amostragem esta coerente 

com a maioria dos métodos utilizados para estudos de variabilidade genética para 

outros peixes, onde o número de indivíduos coletados varia de autor para autor, 

porém considerando os estudos de Santos et al. (2009) e Hamoy et al. (2010), o 

presente estudo está em conformidade com os números amostrados para essa 

espécie. Entretanto, não pode ser descartado em função da coleta ter ocorrido em 

diferentes lagos, em diferentes períodos do ano, como já mencionado anteriormente. 

Considerando-se cada amostra de piscicultura, começando com os valores da 

UFRPE, esta apresentou as heterozigosidades esperadas e observadas variando 

respectivamente entre 0,122 a 0,695 (média 0,479) e 0,000 a 0,724 (média 0,260). 

Esses valores estão muito abaixo para os encontrados em populações naturais de 

tambaqui e sugerem que este estoque esteja com déficit de heterozigotos, pois o 

percentual de heterozigosidade dos indivíduos na amostra é de apenas 26% 

considerando todos os locos. Esse fato vem confirmar os resultados da baixa 

variabilidade genética encontrada para essa população.  

A amostra do DNOCS teve as heterozigosidades esperadas e observadas 

variando respectivamente entre 0,217 a 0,735 (média 0,552) e 0,143 a 0,952 (média 

0,514). Essa população local está com valores de heterozigosidade abaixo dos 

estudos relacionados por Santos et al. (2009) e Hamoy et al. (2010). BALBINA teve 
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valores variando entre 0,296 a 0,807 (média 0,627) para HE e 0,167 a 0,933 para HO 

(média 0,519) demonstrando a mesma tendência da amostra do DNOCS em relação 

aos dois estudos para tambaqui.  

Ao analisarmos a probabilidade do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) para 

as amostras da natureza, verificamos que existem seis locos com probabilidades 

menores que 0,00096. Os locos TB1, TB2, TB3, Cm1F4, Cm1F5 e Cm1B8 se 

encontram em desequilíbrio. Isso pode estar correlacionado com os resultados 

encontrados para a heterozigosidade esperada, ou seja, sugerindo as mesmas 

causas para essa desconformidade com o HWE. Nas amostras de piscicultura 

UFRPE apresentou os locos Cm1A11, Cm1D1, Cm1F4, Cm1F5, Cm1G7 e CmB8. A 

população local do DNOCS não teve nenhum loco em desequilíbrio, corroborando 

com os estudos de Hamoy (2010).  

Santos et al. (2009) encontraram apenas um loco (Cm1F5) em desequilíbrio 

de Hardy-Weinberg em seus estudos com indivíduos de tambaqui da natureza, os 

autores atribuíram esse desvio ao excesso de homozigotos observados nesse loco e 

à possível presença de alelos nulos. 

Hamoy (2006), estudando a variabilidade genética de Arapaima gigas em 

sistema multiplex com microssatélites, encontrou a presença de alelos nulos em um 

dos locos de microssatélites. O autor também considerou que a presença de alelos 

nulos estava afetando o equilbrio de Hardy-Weinberg devido ao excesso de 

homozigotos. 

Os alelos nulos podem ocorrer por falhas nas reações de amplificação dos 

locos de microssatélites. As possíveis causas que levam à formação dos alelos 

nulos podem ser erros de interpretação na genotipagem dos locos, qualidade do 

DNA da amostra, mutações nos sítios de anelamento dos primers, mutações nas 

sequências  dos microssatélites, entre outras. 

Considerando que as amostras da natureza apresentou uma alta diversidade 

genética e que o coeficiente de endogamia f demonstra que existe uma grande 

deficiência para todos os locos que estão em desequilíbrio de HWE, sugere-se neste 

estudo que a causa dessa deficiência de heterozigotos, seja o excesso de 

homozigotos relacionados à presença de alelos nulos.  



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

76

Os desvios encontrados nas amostras de piscicultura da UFRPE e de 

BALBINA podem ter a mesma causa conforme ocorrido para a população da 

natureza. Porém, esses desvios do equilíbrio da HWE nessas populações de 

cativeiro são mais comuns, pois fatores como a seleção intencional de cruzamentos 

entre os indivíduos e os pequenos tamanhos das populações contribuem mais 

fortemente para a ocorrência de deriva genética nessas populações locais.  

As amostras da UFRPE apresentaram o coeficiente de endogamia negativo 

para os locos TB1, TB2 e TB3 demonstrando excesso de heterozigotos, porém os 

locos restantes apresentaram valores muito altos de endogamia e excesso de 

homozigotos. Nas amostras de BALBINA observa-se a mesma tendência, porém o 

número de locos com excesso de heterozigotos é maior. Sendo assim, pode-se 

atribuir que estas amostras de piscicultura também possivelmente estejam acusando 

a presença de alelos nulos nos locos em desequilíbrio e uma forte tendência de 

genótipos homozigotos para esses locos. 

 

7.2.  Análises Interpopulacionais 

 

Os índices Fst e Rst seguem modelos de mutações diferentes para os 

microssatélites. Enquanto o índice Fst segue a premissa do modelo dos alelos 

infinitos (IAM), o índice Rst se adequa ao modelo de mutação escolanada ou 

mutação passo-a-passo (Stepwise Mutation Model – SMM). Esses modelos diferem 

em seus valores, normalmente o índice Rst é maior que o Fst. 

As quatro amostras de populações locais de C. macropomum estão 

estruturadas. As observações para os dois índices de fixação apresentaram valores 

elevados entre elas. Os valores de Fst e Rst apontam para uma estruturação que 

varia de alta a elevada nas amostras. Os índices mais altos de Fst e Rst foram entre 

as populações locais de BALBINA e UFRPE, respectivamente 21% e 26,5% de 

diferenciação entre elas. Outra diferenciação entre duas populações locais que foi 

observada ocorreu com as amostras de BALBINA e NATUREZA. As populações 

locais menos diferenciadas foram UFRPE e NATUREZA , e as populações locais do 

DNOCS e NATUREZA.  
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A origem das amostras de piscicultura pode explicar a diferenciação 

encontrada entre elas. Neste estudo os indivíduos coletados procedem de 

reprodutores, os quais não teriam tido laços de cosanguinidade em comum. Essas 

evidências podem ser constatadas pelo histórico das pisciculturas.  

Segundo informações coletadas junto ao Departamento de pesca e 

Aquicultura da UFRPE, o primeiro lote de matrizes de tambaqui nessa estação foi 

levado da região amazônica a partir de indivíduos da natureza, em meados da 

década de 80, quando essa estação iniciou suas atividades com essa espécie de 

peixe. Em 2004, um novo lote foi adiquirido a partir da Escola Técnica de Santo 

Antão, onde esses novos reprodutores, por sua vez, tinham também descendência 

da região amazônica. Mais tarde, um novo lote com 26 matrizes de tambaqui foi 

adquirido em 2008, junto à estação de piscicultura do IBAMA, localizado em Ipojuca. 

Estes últimos indivíduos tinham duas procedências: uma de matrizes provenientes 

do DNOCS (Ceará) e outra parte advindos da região amazônica. O fato desses 

últimos indivíduos com duas origens diferentes terem se misturado aos reprodutores 

que eram somente da região amazônica, levou a uma miscigenação não muito 

favorável para as proles subsequentes. Essa troca de genótipos entre dois estoques 

diferentes (Natureza e DNOCS) não contribuiu para a manutenção da variabilidade 

genética nesses descendentes, ao contrário, inseriu indivíduos provenientes de 

amostras com menor variabilidade.  

Outra evidência da diferenciação entre as amostras de psicicultura pode ser 

considerada pelo histórico dos reprodutores da piscicultura da estação do DNOCS. 

Santos et al. (2007) reportaram que essa estação adquiriu suas matrizes a partir de 

indivíduos procedentes da região amazônica, advindos de Iquitos, no Peru, por volta 

da década de 70. Assim, pelos resultados apresentados pode-se observar que as 

amostras dessa estação estavam mais próximas das amostras da natureza 

coletadas ao longo do trecho Coari-Manaus, a qual faz parte da bacia amazônica. 

Devido a tais fatos, pode-se dizer que os resultados averiguados para esse 

estudo refletiram as diferenças encontradas por meio das distâncias genéticas dos 

índices  Fst e Rst. 

Entre os três estoques de piscicultura a diferenciação é entendida pela falta 

de fluxo gênico entre os indivíduos dessas populações locais, mesmo que tenham 
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tido uma possível população fundadora em comum. O confinamento e o manejo em 

cada piscicultura contribuem para que esses planteís se diferenciem da sua 

população original.  

Wright (1978) descreveu um sistema de classificação para populações em 

processo de diferenciação. Assim, populações estruturadas, onde os valores 

estivessem entre 0,00 e 0,05 a diferenciação é classificada como pequena. Valores 

observados entre 0,05 e 0,15 indicam diferenciação moderada, entre 0,15 e 0,25 alta 

diferenciação e valores maiores que 0,25 indicam elevada diferenciação. 

Considerando-se essa classificação, a diferenciação nas amostras das 

populações locais para o índice Fst varia de moderada a alta. Entretanto, se o índice 

considerado for o Rst a diferenciação entre as populações locais varia entre alta e 

elevada. 

Outro fato interessante, diz respeito ao alto grau de diferenciação entre as 

populações de BALBINA e NATUREZA, já que elas pertencem à mesma região. Era 

de se esperar que houvesse uma pequena diferenciação atribuída pelos indivíduos 

que estão em confinamento na piscicultura. Entretanto, foi observada uma elevada 

estruturação, ou seja mesmo que os estoques de BALBINA tenham sido adquiridos 

em populações naturais da região amazônica, esses estoques possivelmente não 

foram manejados corretamente ao longo das gerações, para manter os alelos da 

população selvagem original, confirma-se isso pela observação dos alelos privados 

que ocorrem exclusivamente nessa população. 

Lopes et al. (2009) estudaram estoques de piscicultura de tambaqui no estado 

de Rondônia por meio de marcadores RAPD e verificaram que houve uma pequena 

diferenciação entre elas. Os autores (id., ibid.) reportam que o motivo da 

diferenciação dessas populações locais pode ter sido um efeito dos pouco 

reprodutores que foram utilizados na origem dessas pisciculturas. 

Outro estudo utilizando marcadores RAPD em estoques de tambaqui em 

quatro pisciculturas de diferentes regiões brasileiras, foi conduzido por Jacometo et 

al. (2010), onde foi observado que nesses estoques houve uma diferenciação entre 

as populações variando de baixa a moderada considerando o índice Fst. 

Estudos conduzidos por Renno et al. (2005) sobre a variabilidade genética em 

populações de C. macropomum e Piaractus brachypomus do alto rio Madeira na 
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Bolívia, utilizando marcadores EPIC-PCR (exon-primed intron-crossing), 

demonstraram que as populações de C. macropomum estavam fortemente 

estruturadas segundo o índice Fst, apresentando valores significativos (p < 0,01). 

Porto e d’Assução (2005) utilizaram o intron 3 do hormônio de crescimento 

como marcador molecular populacional para C. macropomum e outras espécies de 

serrasalmíneos. Os autores verificaram uma pequena estruturação entre duas 

populações de localidades diferentes, e atribuíram como possível causa o reduzido 

tamanho amostral dos indivíduos dessas populações locais. 

Abreu et al. (2009) observaram a estruturação em duas populações de bagres 

(Pseudoplatystoma reticulatum) do Rio Paraguai e verificaram uma elevada 

diferenciação entre essas populações por meios do indices Fst e Rst, eles 

encontraram percentuais da ordem de 22% e 10% respectivamente. 

Em outros estudos, a estruturação populacional foi detectada em peixes 

migratórios de água doce da região neotropical, compreendendo diferentes 

populações genéticas em um único sistema hidrográfico (Sivasundar et al., Sanches 

e Galetti, apud Piorski et al., 2008). 

Neste estudo os índices de diferenciação evidenciaram que a amostra da 

população da natureza está estruturada em relação às demais (pisciculturas). Talvez 

essa população esteja sofrendo algum impacto negativo por motivos de sobrepesca 

ou redução de nicho, e como consequência diminuição da variabilidade genética. 

Como já mencionado, os indivíduos dessa população foram coletados ao longo do 

Rio Solimões, em área de exploração por pesca e de acesso à navegação 

comercial, principalmente por ser rota de influência do transporte de petróleo entre 

Coari-Manaus. Como foram coletados em diferentes lagos de várzea, não sabemos 

se os indivíduos nestas populações mantinham um fluxo gênico entre eles. No 

entanto, a coleta foi casual, e acredita-se que não houve coincidência de indivíduos 

compostos pelo mesmo genótipo, isso pode ser confirmado pela variabilidade de 

alelos observados neste trabalho e pela heterozigosidade, acima de 53%. Assim, 

serão necessários mais estudos por meio de marcadores genéticos correlacionados 

a parâmetros ecológicos populacionais para que possamos elucidadar as causas da 

redução de variabilidade genética nos peixes dessa população local. Neste estudo 
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considerou-se que esta população local de tambaqui foi afetada pelos impactos da 

sobrepesca e da navegação ao longo do trecho Coari-Manaus.  

Conforme Piorski et al. (2008), populações estruturadas pela fragmentação de 

habitat devido a barreiras, tais como estradas, barragens, cachoeiras e clima, podem 

ter reduzidos sua abundância, dispersão e tamanho da população, aumentando 

assim o risco de extinção. No presente caso, não há barreiras físicas, mas de outra 

natureza. 

 As análises de variância também confirmam essa estruturação entre as 

populações. Conforme os resultados da AMOVA considerando todas as populações 

como um único agrupamento, observamos que os índices Fst e Rst foram da ordem 

de 22,6% e 38% respectivamente, demonstrando que estas amostras de tambaqui 

estão se diferenciando fortemente, estando de acordo com os resultados obtidos 

anteriormente. A diversidade genética é maior dentro dos indivíduos em relação a 

população total, tanto nas análises com o índice Fst, como para o Rst, sendo da 

ordem de 44,6% e 50,1% respectivamente.  

As mesmas considerações podem ser tomadas quando fazemos as análises 

somente com os estoques de piscicultura. Os índices Fst e Rst demonstram que 

estas populações estão se diferenciando com um percentual de 27,7% e 43,8% 

respectivamente. Ou seja, existe uma elevada estruturação entre essas populações 

de piscicultura. Nesse caso, a diversidade genética também foi maior dentro dos 

indivíduos em relação à população total para os dois índices. 

Fato importante foi observado em relação ao coeficiente de endogamia, ou à 

diversidade entre os indivíduos da população em todas as análises. Os resultados 

mostraram que existe uma elevada taxa de endogamia, tanto no agrupamento único, 

como quando considera-se somente as três pisciculturas. Esse fato corrobora com a 

hipótese de redução da variabilidade genética nessas populações estudadas e 

redução da diversidade genética confirmando os resultados intrapopulacionais. Na 

população da natureza, as análise para os dois modelos (IAM) e (SMM) mostra que 

a endogamia entre os indivíduos dessa população é maior se for considerado o 

modelo dos alelos infinitos (Fst).  

Segundo Frankham et al. (2008), “gargalos” genéticos e endogamia podem 

alterar a diversidade genética, trazendo consequências ecológicas como a redução 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

81

da capacidade da população de se adaptar ou mudar frente a um estresse do 

ambiente. O tempo de isolamento (Zawadzki et al., 2005) das populações também 

pode ser considerado como um dos principais fatores para as taxas de endogamia 

encontradas nas populações estudadas. 

Calcagnotto e Toledo-Filho (2000), pesquisando a variabilidade genética de 

C. macropomum em cativeiro, e utilizando o loco da transferrina como marcador, 

observaram que o número reduzido de fundadores e a deriva genética parecem ser 

os principais fatores envolvidos na perda de variabilidade genética nas pisciculturas 

de tambaqui no Brasil. 

Benites (2008) encontrou em suas análises para 11 populações do peixe 

Pseudoplatystoma corruscans da Bacia Paraná-Paraguai, todas as populações 

estruturadas e com elevada diferenciação entre elas. Essa espécie na natureza, 

assim como o C. macropomum possui hábitos migradores, os quais poderiam 

minimizar a estruturação, através do fluxo gênico entre as subpopulações ao longo 

da Bacia. No entanto, nenhuma das duas parece estar conseguindo manter este 

fluxo gênico a contento.  

É óbvio, no caso dos plantéis de piscicultura não existe fluxo gênico, tão 

pouco migrações. Porém, nesses estoques a estruturação também pode ser 

minimizada por meio do manejo genético dos reprodutores e por reposições de 

matrizes com novos indivíduos adquiridos na natureza. Já para a população natural, 

um criterioso monitoramento e práticas de repovoamento podem recuperar a 

população estruturada. 

Os resultados das análises bayesianas pelo programa Structure corroboram 

aqueles observados para os índices de diferenciação entre as amostras. Os 

modelos selecionados para esse estudo baseiam-se na premissa de que os 

indivíduos de cativeiro se originaram de fundadores naturais obtidos da região 

amazônica, pois o tambaqui é endêmico dessa região e apesar do fluxo gênico 

nestas populações locais ser limitado pelas barreiras geográficas e pelo cativeiro, 

ele pode ser retomado por meio da reposição de novos indivíduos obtidos da 

natureza. 

Quando utiliza-se os testes do programa Structure para análise das 

populações locais, algumas decisões devem ser tomadas antes da escolha do 
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modelo. A primeira delas é em relação ao grau de isolamento da população. Existem 

duas hipóteses, uma na qual as taxas de fluxo gênico são tão baixas que as 

populações podem ser tratadas como descendentes de uma única população (No-

admixture), e a outra onde as populações podem ter experimentado taxas de fluxo 

gênicos recentes, em uma ou mais de uma população (admixture). A segunda 

decisão está relacionada às frequências alélicas, as hipóteses testam se as 

diferentes amostras experimentam frequências correlacionadas ou frequências 

independentes (esse modelo assume que as frequências alélicas entre as 

populações locais de modo algum se relacionam) (Martien et al., 2010). 

Conforme os resultados para esse estudo, observou-se que os dois modelos 

apresentaram respostas iguais com relação à segunda hipótese, ou seja as 

amostras de tambaqui experimentaram taxas de fluxo gênico recentes a partir de 

uma população de origem. Entretanto, as respostas com relação às frequências 

foram diferentes. No primeiro caso, nota-se que os indivíduos compartilham 

frequências alélicas nas quatro populações locais, porém nas populações da UFRPE 

(população 1) e NATUREZA (população 2) essa relação é maior, enquanto que 

BALBINA (população 4) e DNOCS (população 3) poucos indivíduos estão 

compartilhando frequências alélicas das outras populações locais. É importante 

observar que a população da NATUREZA (população 2) está representada pelas 

frequências alélicas de seus indivíduos em todas as outras amostras de piscicultura, 

fato este a confirmar como ancestral das demais populações locais. 

Essas mesmas considerações podem ser feitas para o segundo modelo, com 

a diferença de que as frequências alélicas dos indivíduos entre as populações locais 

praticamente não estão se correspondendo em taxas significativas nos estoques de 

BALBINA (população 4) e DNOCS (população 3). Porém, ainda assim existe uma 

pequena relação de frequências alélicas nessas amostras com indivíduos da 

NATUREZA. A premissa desse modelo implica que o fluxo gênico entre as 

populações locais é aproximadamente zero, e tem sido assim por muito tempo.  

Como as pisciculturas  são geograficamente em lugares distintos, pode-se atribuir 

que existe um isolamento que interrompeu o fluxo gênico entre esses planteís desde 

suas origens. No entanto, como não se conhece a forma de manejo dessas 

fazendas de piscicultura e presumindo-se que ocorra a reposição de indivíduos da 
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natureza, será considerado que o tempo ainda não foi suficiente para que o 

isolamento geográfico reduzisse totalmente as frequências compartilhadas por essas 

populações locais em algum momento. 

Dessa forma, depois de testar as hipóteses dos modelos apresentados nesse 

estudo, considera-se que os dois modelos podem representar essas populações 

locais. Entretanto, o modelo admixture com frequências correlacionadas parece ser 

um pouco mais apropriado à estrutura populacional demonstrada pelos resultados 

desse trabalho. 

Neste modelo, o grau de correlação entre as populações é um parâmetro 

estimável, onde populações locais que divergiram mais recentemente, ou passaram 

por um nível de fluxo gênico em pouco tempo, terão as frequências alélicas mais 

relacionadas do que aquelas que experimentaram um maior grau de isolamento 

(Matien et al., 2010). 

Segundo o mesmo autor (id., ibid.), é importante notar que tanto a 

ancestralidade, como os modelos de frequência alélica, podem ser apropriados para 

situações onde podem existir diferentes populações locais ou gerenciamento de 

estoques.  

Em particular, a busca de diferentes populações locais não obriga o uso de 

uma abordagem do modelo No-admixture com frequências independentes. As 

escolhas do melhor modelo depende da biologia e da história particular dos 

indivíduos estudados. O modelo de frequências correlacionadas assume que todas 

as populações locais surgiram de um ancestral comum, e que em algum momento 

no passado, as frequências dos alelos nessas populações divergiram das 

frequências da população de origem devido à deriva genética. Essas considerações 

estão de acordo com os resultados encontrados para esse estudo, confirmando as 

relações entre as amostras de piscicultura e da natureza. 

Estudos conduzidos por Abreu et al. (2009) reportam a variabilidade genética  

em populações do peixe neotropical migrador Pseudoplatystoma reticulatum. Os 

autores encontraram, por meio de marcadores microssatélites, que existem duas 

populações locais em diferenciação nesta espécie. Foi confirmado ainda, com o 

auxilio dos microssatélites e das análises Bayesianas, que os indivíduos estão 
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divididos em dois grupos distintos na Bacia do Alto Paraguai devido à estruturação 

genética.  

Smith e Bremer (2010) estudaram a inferência do modelo de análise 

bayesiana admixture no Structure, por meio de marcadores genéticos nucleares do 

peixe marinho Xiphias gladius (espadarte do Atlântico) e encontraram três 

populações distintas coexistindo no  Oceano Atlântico e no Mar Mediterrâneo. 

Hansen e Mensberg (2009) fizeram estudos para averiguar os níveis de 

relação entre populações nativas e de cativeiro da truta marrom por meio de 

microssatélites, usando o modelo de análise Bayesiana de agrupamento admixture e 

no-admixture, eles conseguiram observar o nível de introgressão genética dos 

híbridos entre indivíduos de cativeiro e selvagens para populações puramente 

selvagens. Essas análises são importantes para o gerenciamento de populações 

repovoadas e inseridas em programas de biologia da conservação. 

Novamente pode-se observar que os resultados encontrados para distância e 

identidade genética, estão condizentes com os demais resultados encontrados para 

essa pesquisa.  A matriz de distância e identidade mostram semelhanças quanto 

aos resultados dos modelos de análise Bayesiana e para os índices Fst e Rst. Ou 

seja, as maiores diferenciações foram entre as amostras de BALBINA/UFRPE e 

BALBINA/NATUREZA, as mesmas populações com maiores distâncias e menos 

similaridades geneticamente, em outras palavras, são as populações locais que 

menos compartilham alelos em comum. Melo et al. (2006) verificaram as distâncias e 

identidades genéticas em seis plantéis de tilápia (Oreochromis) para avaliar as 

correlações entre os estoques, utilizando marcadores microssatélites. Os autores 

encontraram que havia planteís que não compartilhavam genes em comum, portanto 

eram mais distintas. 

Alguns estudos têm sido realizados para monitoramento da variabilidade 

genética em peixes da natureza e de cativeiro, avaliando as distâncias e identidades 

genéticas através de marcadores moleculares (Li et al., 2007; Lopera-Barreiro et al., 

2008, 2009; Povh et al., 2008; Jacometo et al., 2010). 

A redução da variabilidade genética pode diminuir as perspectivas de um 

programa de recuperação de áreas degradadas, reduzindo a capacidade de 
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sobrevivência dos  juvenis no ambiente, além proporcionar impactos genéticos 

irreversíveis na ictiofauna (Povh et al., 2009). 

Estudos com indivíduos da natureza e de piscicultura por meio de sistemas 

com marcadores isoenzimáticos para C. macropomum foram observados no 

Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular, para verificação da variabilidade 

genética dessas populações locais (Santos, C. H. A. et al., 2011). Foi verificado que 

em duas estações de piscicultura os estoques apresentaram carência de 

heterozigotos e que estas populações locais estavam estruturadas. As amostra de 

população da natureza não apresentou estruturação nem diminuição da sua 

variabilidade genética.  

 

7.3. Principais contribuições para o melhoramento d a varibilidade genética de 

tambaqui em cativeiro 

 

 A genética da conservação ajuda a preservar a diversidade genética dentro e 

através das populações. Sua aplicação, tanto para animais de cativeiro, quanto para 

espécies selvagens permite o gerenciamento das práticas de manejo nos programas 

de recuperação da biodiversidade, bem como de populações em declínio e redução 

de estoques. Com o advento da genômica, novas oportunidades abriram-se para o 

conhecimento da diversidade genética através do detalhamento do genoma e dos 

processos envolvidos na geração ou perda dessa diversidade. Em muitas espécies a 

possibilidade de sequenciamento de todo o genoma, pode proporcionar o 

mapeamento de diversos marcadores genéticos, os quais são ferramentas úteis 

para aplicação no cultivo e melhoramento dos estoques para espécies exploradas 

comercialmente (Winding e Engelsma, 2010). 

 Tradicionalmente, nos programas de melhoramento de espécies em cativeiro, 

os marcadores têm sido usados para verificação de testes de paternidade e 

validação das raças, muitas vezes, o uso deles influenciam na tomada de decisão, 

de quais animais serão utilizados nos cruzamentos selecionados. Até recentemente, 

o foco da criação de animais estava voltado para o desenvolvimento de 
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características fenótipicas quantitativas, detectadas por meio de QTLs (Quantitative 

Trait Locus). Porém, atualmente, com o uso dos marcadores genéticos, como os 

microssatélites, a estimativa da qualidade e valor da criação de espécies, tem se 

desenvolvido pela chamada seleção genômica (Goddard and Hayes, 2007). 

No domínio da pesca e da aquicultura, os microssatélites são úteis para a 

caracterização dos recursos genéticos, seleção de reprodutores, construção de 

mapas de ligação, mapeamento genético de importantes características 

quantitativas e identificação dos genes responsáveis por estas características, e 

ainda na aplicação em programas de melhoramento assistido por marcadores 

(Chistiakov et al., 2006). 

Os estudos de variabilidade genética são importantes recursos para o 

aprimoramento do manejo e gerenciamento dos estoques de piscicultura. Isso 

porque qualquer espécie em ambiente confinado tende a perder alelos ao longo das 

gerações subsequentes. Quando a frequência de um alelo é muito baixa, as 

possibilidades desse alelo desaparecer aumentam de geração em geração.  

Segundo Primack e Rodrigues (2001), as populações pequenas podem 

apresentar aleatoriamente frequências diferentes de uma geração para outra, 

ficando dependente unicamente do acasalamento e reprodução dos indivíduos. 

Existe assim, uma forte possibilidade de populações pequenas e isoladas perderem 

significativamente sua variabilidade genética. 

Neste estudo os indivíduos coletados nas três grandes pisciculturas podem 

ter origens diferentes. É importante, para os estudos de variabilidade genética dos 

estoques nos cultivos de tambaqui, conhecer a história de vida e biologia dos 

resprodutores.  

No caso da piscicultura do DNOCS, suas matrizes tiveram origem de peixes 

levados de Iquitos no Peru na década de 70 (Santos et al., 2007). Esse centro de 

piscicultura foi, e ainda se caracteriza, como um dos principais distribuidores de 

alevinos para o nordeste e outras pisciculturas de diferentes regiões do Brasil.  

Na piscicultura de Balbina, segundo relatos do gestor desse centro, houve 

pouco manejo e reposição das matrizes ao longo dos anos desde o início das 

atividades de cultivo. Além disso, nunca foi realizado qualquer estudo de varibilidade 
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genética dos estoques cultivados nesse centro de Balbina, sendo este o primeiro 

trabalho a utilizar marcadores microssatélites para os indivíduos de tambaqui dessa 

estação. Entretanto, não pudemos fazer relação dos estoques de Balbina e a origem 

de seus reprodutores por falta de informações mais detalhadas.  

Segundo relatos de colaboradores do Departamento de pesca e aquicultura 

da UFRPE (DEPAQ), os reprodutores de tambaqui daquela estação teve pelo 

menos três origens diferentes, desde sua criação na década de 80. Assim, os 

resultados desse trabalho para as amostras dessa estação de piscicultura refletem o 

manejo e as práticas de conservação do patrimônio genético dos estoques. 

Considerando que os estoques de piscicultura estão isolados das populações 

naturais devido ao confinamento, a conservação da variabilidade genética nesses 

estoques deve passar por um monitoramento genético contínuo, principalmente as 

pisciculturas com objetivos de repovoamento, as quais podem se tornar uma 

alternativa para programas que visam minimizar a sobreexploração e evitar o 

declínio de populações locais da natureza.  

Uma vez que os estoques de piscicultura necessitam recuperar a diversidade 

genética de seus indivíduos, é recomendável que essas pisciculturas monitorem 

seus plantéis por meio de técnicas inovadoras por meio do uso de marcadores 

moleculares, como os microssatélites caracterizados para essa espécie. Esse 

monitoramento genético aliado a outras atividades de manejo, por exemplo, ao 

controle de fatores abióticos e da qualidade de água dos tanques, podem contribuir 

para o melhoramento dos plantéis de tambaqui em cativeiro.  

Assim, novos indivíduos originários da natureza devem ser introduzidos e um 

sistema controlado de rodízios dos reprodutores podem minimizar os cruzamentos 

de consanguinidade. Dessa forma, o monitoramento genético por meio dos 

microssatélites com todos os locos já desenvolvidos para tambaqui, serão 

ferramentas úteis nas análises mais detalhadas da variabilidade genética dos 

estoques. Além disso, a realização de testes de paternidade com a disponibilidade 

desses marcadores genéticos, contribuirão para que os genótipos dos plantéis 

sejam conhecidos e diminuídos os riscos de endogamia entre eles. 
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Qualquer programa de criação de tambaqui em cativeiro para fins comerciais 

deve considerar os riscos inerentes à perda de diversidade genética dos seus 

estoques, principalmente quando as pisciculturas não visam as práticas de 

conservação da espécie.  

Outros estudos devem ser realizados também para as amostras da natureza 

procurando observar se realmente está ocorrendo uma estruturação em parte da 

população  local, bem como, subsidiar o conhecimento biológico para a espécie. 

Assim, procurou-se desenvolver mais locos de microssatélites, os quais pudessem 

servir como importantes ferramentas nos programas de manejo e conservação de C. 

macropomum. 

O desenvolvimento de um banco genético para o tambaqui, aliado ao 

sequenciamento de todo o genoma para a espécie, pode representar um novo 

horizonte nos estudos que visam o melhoramento dos estoques em cativeiro e a 

conservação da população selvagem ao longo dos rios da bacia amazônica. 
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8. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que: 

 

 A variabilidade genética das populações de piscicultura está tendendo a uma 

redução e a população da UFRPE é a que mais está afetada pela perda de 

diversidade genética; 

 A população da natureza tem uma alta variabilidade, porém existe uma moderada 

perda de diversidade genética devido ao déficit de heterozigotos, constatado para 

alguns dos locos, os quais podem estar relacionados a pressão da sobrepesca 

nessa população; 

 Existe uma forte estruturação dentro das populações, incluindo-se também a 

população da natureza. Essa diferenciação possivelmente tem como causa a falta 

de fluxo gênico entre as populações, endogamia e eventos de deriva genética; 

 Os modelos de agrupamento genético revelaram a estruturação entre as 

populações, corroborando com os resultados de diferenciação e distância genética. 

Nesse caso, o modelo admixture com frequências correlacionadas parece indicar 

que as populações de piscicultura ainda possuem uma pequena relação com a 

população da natureza por meio de suas frequências alélicas, devido ao processo 

de reposição de matrizes; 

 As populações de piscicultura estão perdendo alelos devido ao confinamento e 

isolamento das populações de origem. Esse fato é confirmado pela presença de 

poucos alelos nessas populações e pela fixação de alelos exclusivos. 

 Possivelmente a causa para a estruturação da população da natureza e sua 

diminiuição da varibilidade, sejá um défice de heterozigotos promovido por eventos 

de endogamia.  

 Enfim, considera-se que maiores estudos de monitoramento devem ser realizados 

tanto nas pisciculturas por meio de práticas de manejo e conservação da diversidade 

genética, quanto na população da natureza que pode estar sofrendo com os 

impactos ocasionados pela sobreexploração e pela navegação na sua área de vida. 
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9. PERSPECTIVAS 

Os resultados apresentados aqui, elucidaram algumas questões sobre o uso 

de microssatélites como ferramentas moleculares, auxiliando nas pesquisas 

relacionadas a estudos genéticos populacionais para C. macropomum em cativeiro e 

na natureza. Porém, novas pesquisas devem ser abordadas para futuros projetos 

visando a preservação dessa espécie, assim sugerimos o esclarecimento das 

seguintes questões: 

1. As populações de piscicultura estão sendo manejadas corretamente para evitar a 

perda de diversidade genética? O teste de paternidade com novos locos poderiam 

auxiliar no manejo dos estoques? 

 

2. A introdução de novos indivíduos da natureza poderá recuperar a variabilidade 

genética das populações de piscicultura? E quantas gerações serão necessárias 

para elas se recuperarem? 

 

3. O melhoramento genético pode ajudar a aumentar a variabilidade genética dessas 

populações? Quais características genéticas são consideradas  importantes para 

conservar essas populações? 

 

4. A população da natureza está realmente sofrendo com os impactos da 

sobrepesca e das rotas de navegação? O que fazer para evitar esses impactos? 

 

5. O fluxo gênico está sendo interrompido na população da natureza por esses 

impactos? Quais as taxas de migração e o tamanho efetivo dessa população? 

 

6. Cruzamentos selecionados entre indivíduos  da natureza e de piscicultura 

poderiam manter a diversidade genética dessas populações? Qual o mínimo de 

locos polimórficos de microssatélites são necessários para padronização de testes 

de paternidade nessa espécie? 
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GENETIC VARIABILITY OF WILD AND CAPTIVITY POPULATIONS OF Colossoma 
macropomum (CUVIER, 1818) 
 
GENETIC VARIABILITY IN POPULATIONS OF Colossoma macropomum 
 

Carlos Henrique dos Anjos dos Santos,1,2; Marco Aurélio de Brito Leitão1; Carolina 
Fernandes Silva de Sousa1,2; Givanildo Ximenes Santana1,2; Maria de Nazaré Paula da 
Silva1& Vera Maria Fonseca de Almeida e Val1. 
 
1Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) - Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA); 2Programa de Pós-Graduação em Genética, Conservação e 
Biologia Evolutiva (GCBEv). 
 

Abstract 

 

 Tambaqui (Colossoma macropomum) is among the most important fish species of the 

Amazon and one of the most cultivated in Brazil. In the present work we have evaluated the 

genetic variability of wild and captivity populations of C. macropomum.  Enzymatic markers 

were used to estimate the genetic variability of 41 specimens from a wild group; and 30, 33 

and 45 from three captivity groups, which came from Pentecostes (Ceará State), Jaboticabal 

(São Paulo State) and Itacoatiara (Amazonas State), respectively. Nine isoenzymic systems 

were used to evaluate the genetic variability of these populations. Using zimogram data we 

obtained the polymorphism level, allele number, allelic frequency, observed and expected 

heterozigosity, Wright F statistics (FIS, FST), genetic distance, level of similarity and group 

analysis. The isoenzymic data showed that, from the nine systems, six presented polymorphic 

loci (Fbp-2, G6pdh-2, G6pdh-3, Pgi-1, Pgi-2 and Pgm-1). The populations from Pentecostes 

and Jaboticabal presented loss of genetic variability and low heterozigosity, compared to the 

wild population and to the artificial population acquired at Itacoatiara fish farm. Based on 

these results and on fish farmer information we could consider the population from Itacoatiara 

as recently derived from a wild population. Concluding, we suggest that the artificial 

populations of tambaqui, which contain animals originated from this funding population at 
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Pentecostes, should be renewed with the introduction of a new group of individuals with 

genetic variability equivalent to the wild population.   

 

Keywords: Conservational genetics, Isozyme, Fish management, Tambaqui. 

 

VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES SELVAGENS E DE CATIVEIRO DE 

Colossoma macropomum (CUVIER, 1818). 

 

Resumo 

 

O tambaqui é uma espécie de peixe bastante importante na região amazônica e uma 

das espécies mais cultivadas no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade 

genética do Colossoma macropomum de cativeiro e selvagem, utilizando marcadores 

isoenzimáticos. Utilizamos 41 indivíduos de uma população da natureza e 30, 33 e 45 de 

populações de cativeiro de Pentecoste, Jaboticabal e Itacoatiara, respectivamente. Nove 

sistemas isoenzimáticos foram utilizados para verificar a variabilidade genética do tambaqui, 

bem como os níveis de polimorfismos, números de alelos, frequências alélicas, 

heterozigosidade observada e esperada, estatística F de Wright (FIS e FST), distância e 

similaridade genética, e análise de agrupamento. Das nove isoenzimas analisadas apenas seis 

sistemas apresentaram polimorfismo (Fbp-2, G6pdh-2, G6pdh-3, Pgi-1, Pgi-2 and Pgm-1). 

Verificamos que as populações de Pentecostes e Jaboticabal estão com falta de heterozigotos 

e apresentam-se estruturadas geneticamente em relação às populações de Itacoatiara e da 

Natureza que apresentam excesso de heterozigotos e não são estruturadas. Concluímos que os 

indivíduos de Itacoatiara são provenientes de populações selvagens e sugerimos que se realize 

uma renovação dos plantéis de tambaqui de Pentecostes e Jaboticabal, com o intuito de 

recuperar a variabilidade genética perdida. 

 

Palavras-chave: Conservação genética, Isoenzimas, Manejo, Tambaqui. 
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Introduction 

 

Fish culture is a branch of agribusiness and has been growing in Brazil. The reason for 

this phenomenon is the decrease of environmental stocks of the main species with commercial 

value. Within the natural species found in the Brazilian watershed, we can emphasize the 

tambaqui (Colossoma macropomum), a species that can reach 30 kg and has been cultivated 

in several Brazilian regions (VAL; HONCZARIK, 1995). 

 There are evidences that wild populations of tambaqui are depleted by the excessive 

fishing effort and not by their habitat reduction. The idea of creating fish artificially became 

stronger since the environmental stocks of these commercially valuable fishes decreased by 

overfishing (VAL; ALMEIDA-VAL, 1995). This idea has been contributing for the raise of 

aquaculture intake in the global production of fish and is becoming an alternative to the 

increase of food production of aquatic origin (ARBELÁEZ-ROJAS et al., 2002). 

 However, if previous genetic planning is not included for the activity, aquaculture 

process will not result in the desired genetic integrity of captivity populations, and some 

management will be required to allow genetic breeding to the stocks. To achieve good results 

and genetic improvement of the progeny, high genetic variability is needed in founder 

populations, assuring the existence of sufficient variety that will account for survival and 

improvements of consecutive generations. 

 Studies comparing genetic variability of artificial and natural populations of fish are 

required to understand how the variations on mating choices, survival, reproduction, and 

growth rate contribute to alterations in genetic and genotypic frequency, and if these 

alterations improve fish adaptation to changing environments. Almeida-Val; Farias (1996) 

suggested that the environmental pressure that was imposed to this and other species along 

their evolutionary history, gives this group a high genotypic variability and, consequently, 

phenotypic plasticity. 

 Studies based on protein markers are among the first methodologies used to 

investigate genetic variability between the 70s and 80s, when few polymorphic loci were 

discovered (PARKER et al., 1998). A number of allozyme surveys examined the amount of 

variation in different populations of the same or related species (HEDRICK, 2005). Isozymic 

markers were widely applied to detect genetic variability losses of fish artificial populations 

compared to natural populations (RYMAN; STAHL, 1980). Protein markers were also used 
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in phylogenetic studies (TRINGALI et al., 1999) and to detect natural fish population 

variability (CALCAGNOTTO; TOLEDO-FILHO, 2000). 

 According to Allendorf; Ryman (1987) and Allendorf et al., (1987), these markers 

require a great extent of loci to be used in the study of population variability, since the 

occurrence of mutational events on the genetic material may not always result in alterations of 

protein structure. Amino acid replacements in the sequence of a protein may not result in 

changes of its electrophoretic mobility, underestimating allele variability levels (SOLFERINI; 

SCHEEPMAKER, 2001). However, these systems have been recently used as powerful tools 

in the analysis of population genetic structure and ecological mechanisms of dispersal, 

isolation and recolonization in wild fish (PHILLIPS et al., 2009). 

 Considering the decrease in the survival of artificial populations of tambaqui in the 

South of Brazil, this study has aimed to analyze the genetic variability of wild and captivity 

populations of Colossoma macroporum.  

 

Materials and Methods 

 

 Wild population of Colossoma macropomum was collected in the Lake Catalão, 

nearby the city of Manaus – AM (41 specimes – environmental populations). Captivity 

populations were acquired from Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, 

Pentencoste - CE (30 specimens – Pentecoste populations); Centro de Aquicultura da 

Universidade do Estado de São Paulo – CAUNESP, Jaboticabal – SP (33 specimens – 

Jaboticabal populations); and Amazon-Fish, Itacoatiara – AM (45 specimens – Itacoatiara 

populations). 

 The specimens were collected and conserved in liquid nitrogen at the Laboratory of 

Ecophysiology and Molecular Evolution from National Institute for Amazon Research 

(LEEM-INPA) in Manaus, Amazonas State, Brazil. Tissue samples as muscle, liver and heart 

were homogenized with a plastic stick in propylene tubes (1.5 mL) with 100 µL of Tris-HCl 

0.02 M, pH 7.5 buffer and centrifuged at 44,000 g at 5 °C during 30 min. Due to the presence 

of a great amount of fat in the liver, 100 µL of carbon tetrachloride (CCl4) was added to the 

tubes (PASTEUR et al., 1988). 

 Gels were prepared with 13% corn starch (VAL et al., 1981). Two buffer solutions 

were used: Tris 0.135 M/Citric acid 0.043 M pH 7.0 (TC) (SHAW; PRASAD, 1970) and Tris 
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0.18 M/Boric acid 0.1/EDTA 0.004 M pH 8.6 (TBE) (BOYER et al., 1963). The gel was 

made with TC diluted 1:15 and TBE diluted 1:4. The enzyme extract was applied to the gel 

using Kodabromide (Kodak®) paper strips (4 mm x 8 mm) soaked with the samples. A 

voltage gradient of 200 V was applied to the gel during 16 hours (TC buffer), and a voltage 

gradient of 400 V was applied to the gel during 10 hours for TBE buffer. After 

electrophoreses, the gels were horizontally sliced lengthwise into two slabs, which were 

incubated with specific staining solutions according to Murphy et al. (1996) (Table 1). Allele 

and loci designations followed the International Union of Biochemistry and Molecular 

Biology (1992) nomenclature. 

 

Table 1. Buffer systems used for separation of enzymes. 

Enzymes (abbreviation) EC a Tissueb Buffer 

Alcohol dehydrogenase (Adh) 1.1.1.1 L TBE 

Malate dehydrogenase -NAD+ (Me) 1.1.1.40 L TC 

Fructose-1,6-bisphosphatase (Fbp) 3.1.3.11 L TC 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6pdh) 1.1.1.49 L TBE 

L-Lactate dehydrogenase (Ldh) 1.1.1.27 H, M TC 

Malate dehydrogenase (Mdh) 1.1.1.37 H, L, M TC 

Glucose-6-phosphate isomerase (Pgi) 5.3.1.9 H, L, M TC 

Phosphoglucomutase (Pgm) 5.4.2.2 H, L, M TC 

Superoxide dismutase (Sod) 1.15.1.1 H, L, M TBE 
a EC., Enzyme Commission number 
b H, Heart; L, Live; M, Muscle 

Genetic variability was estimated using Nei’s (1978) average heterozygosity (He and 

Ho). Wright’s F-statistics was calculate using the methods described by Weir; Cockerham 

(1984). The homogeneity of allele frequencies between populations was checked through 

contingency chi-squared tests. Unbiased genetic identity and genetic distance were also 

calculated according to Nei (1978). All estimates were calculated using Biosys-1 software 

(SWOFFORD; SELANDER, 1981). 

 

Results 

 The especimen’s isozymic profiles were analyzed through corn starch gel 

electrophoresis using nine enzymatic systems (Table 1). Table 2 shows the allelic frequencies 

obtained for the 18 loci to the population from each locality. Despite the small quantity of 
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isoenzyme systems analyzed, the loci/allele numbers were adequate for the population 

analysis and genetic parameters obtained. The electrophoretic banding pattern was similar to 

that described by Limeira et al. (2009) in two populations of Rineloricaria for the average 

polymorphism and allelic frequency. 

 

Table 2. Allelic frequency for all Colossoma macropomum populations 

Loci Alleles Wild population 
Lake Catalão 

 
Pentecostes 

Artificial populations 
Jaboticabal 

 
Itacoatiar

a 
Adh – 1 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Me – 1 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Me – 2 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Me – 3 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Fbp – 1 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Fbp – 2 100 0.648 0.621 0.661 0.733 
 90 0.352 0.379 0.339 0.267 
Ldh – 1  100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Ldh – 2 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
G6pdh – 1 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
G6pdh – 2 100 0.712 1.000 1.000 0.567 
 110 0.288 0.000 0.000 0.433 
G6pdh – 3 100 0.846 1.000 0.889 0.733 
 90 0.154 0.000 0.111 0.267 
G6pdh – 4 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Mdh – 1 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Mdh – 2 100 1.000 1.000 1.000 1.000 
Gpi – 1 100 0.731 1.000 0.729 0.810 
 80 0.269 0.000 0.271 0.190 
Gpi – 2 100 0.865 0.981 1.000 0.810 
 120 0.135 0.019 0.000 0.190 
Pgm – 1 100 0.648 0.304 1.000 0.632 
 105 0.135 0.696 0.000 0.368 
Sod – 1 100 1.000 1.000 1.000 1.000 

 

 Six, out of 18 loci (33.3%) exhibited polymorphism (Fbp-2; G6pdh-2; G6pdh-3; Gpi-

1; Gpi-2 and Pgm-1) in the wild population; three (16.7%) in the Pentecostes population 

(Fbp-2; Gpi-2 and Pgm-1); three (16.7%) in Jaboticabal population (Fbp-2; G6pdh-3 and 

Gpi-1) and six (33.3%) in Itacoatiara population (Fbp-2; G6pdh-2; G6pdh-3; Gpi-1; Gpi-2 

and Pgm-1) (Table 3). 

 Low polymorphism rate was also detected as the number of alleles per locus (Table 3). 

We did not detect deviation from Hardy-Weinberg equilibrium at any of the polymorphic loci 

in C. macropomum populations (Table 4). 
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Table 3. Genetic variability of the 18 studied loci in Colossoma macropomum populations 

(mean ± standard error). 

Population # individuals  
by loci 

# alleles 
by loci 

% of polymorphic loci 

Wild 30.7±1.1 1.3±0.1 33.3 
Pentecostes 26.0± 1.5 1.2±0.1 16.7 
Jaboticabal 26.8±1.3 1.2±0.1 16.7 
Itacoatiara 25.1±1.6 1.3±0.1 33.3 

 

Table 4. Chi square contingency analysis for polymorphic loci: Fbp-2, G6pdh-2, G6pdh-3, 

Gpi-1, Gpi-2 and Pgm-1. 

Loci Alleles number Chi square DFa Pb 
Fbp–2 2 1.844 3 0.60541 
G6pdh–2 2 30.398 3 0.00000 
G6pdh–3 2 9.462 3 0.02374 
Gpi–1 2 16.904 3 0.00074 
Gpi–2 
Pgm–1 

2 
2 

15.081 
62.844 

3 
3 

0.00175 
0.00000 

Total  136.532 - 0.00000 
a DF – Degrees of Freedom 
b P - Chi square probability 
 

 Mean value for observed and expected heterozigosities for all loci of C. macropomum 

were: Wild Population, Ho = 0.125 and He = 0.120; Pentecoste, Ho = 0.053 and He 0.106; 

Jaboticabal, Ho = 0.059 and He = 0.118; and Itacoatiara, Ho = 0.134 and He = 0.131. 

Wright’s F statistics (FIS and FST) for estimating the excess of heterozygotes and population 

structure (WRIGHT, 1978) was calculated for all loci. Mean values were FIS = -0.04 and FST 

= 0.07 for wild population; FIS = 0.50 and FST = 0.62 for Pentecoste; FIS = 0.50 and FST = 0.56 

for Jaboticabal; and FIS = -0.02 and FST = 0.02 for Itacoatiara. Wright`s F statistics shows that 

populations of Pentecost and Jaboticabal lack heterozygotes (FIS > 0) and show high structure 

(FST > 0.25). However, we found that the wild and Itacoatiara populations presented excess of 

heterozygotes (FIS < 0) low levels of structure (FST < 0.05). 

Nei’s genetic identity and distance values (Nei, 1978) values are presented in table 4. 

Figure 2 shows UPGMA dendrogram using Nei’s (1978) similarity indices for analyzed 

populations. 
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Table 5. Identity (above diagonal) and genetic distance (below diagonal) of Nei (1978) among 

four samples of Colossoma macropomum. 

Population Environment Pentecoste Jaboticabal Itacoatiara 
Wild population - 0.984 0.971 1.000 

Pentecoste 0.017 - 0.991 0.976 
Jaboticabal 0.030 0.009 - 0.963 
Itacoatiara 0.000 0.024 0.038 - 

  

 

Figure 1. UPGMA dendrogram from the similarity indices of Nei (1978) for the four 
Colossoma macropomum populations. 
 
Discussion 

 

 According to Chaplin et al. (1998) and Hovgaard et al. (2006) enzyme polymorphic 

loci are successfully used to differentiate populations from diverse fish species. The efficiency 

in using isoenzyme as genetic markers and as a tool for diagnosis, identification and 

limitation of fish stocks or any other live stock has also been recently reaffirmed in literature 

(SILVA et al., 2008; PHILLIPS et al., 2009). 

 Table 2 shows the allelic frequency of nine isoenzyme systems. In the present study, 

only six, out of the analyzed 18 loci were polymorphic. Fbp-2 presented polymorphism in all 

analyzed populations of Tambaqui; G6pdh-2 presented monomorphism in Pentecostes and 

Jaboticabal populations; G6pdh-3 and Gpi-1 were monomorphic for Pentecostes specimens 

and the Gpi-2 and Pgm-1 were monomorphic for Jaboticabal specimens. These data indicate a 

loss of genetic variability in artificial populations that may be the result of an extensive period 
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of population isolation from nature and a high degree of inbreeding. This may explain these 

findings with such a small amount of variable loci. 

We also verified that the number of alleles per locus was practically the same in all 

populations. It has been observed that the wild and Itacoatiara populations present the same 

polymorphism index and that the Pentecostes and Jaboticabal populations present similar 

values indicating similar origin for the two groups (Table 3). According to Avise; Aquadro 

(1982) populations differing at the level of 10% generally represent distinct species. 

The isoenzyme systems can reveal the differential expression of duplicated loci among 

different tissues and in different developmental stages of the animal. Therefore, the same 

isoenzyme system can show different patterns of enzymatic activity in each cell when present. 

According to Whitte (1981) these differences cause regulation on gene’s tissue and 

ontogenetic expression. Regulatory gene variation may be operative in determining the 

number of molecules of enzyme in a cell. Higher or lower levels of isozymes are also related 

to different metabolic activity of the tissues, as well as to the respective subcellular 

compartmentalization of enzymes (ZAWADZKI et al., 2001).  

The genetic variability analysis revealed the occurrence of a wide variation in 

heterozygosity when tambaqui populations are compared to the average heterozygosity for 

freshwater fish (He = 0.051) established by Ward et al. (1992). Wild population (0.125), 

Pentecostes (0.053), Jaboticabal (0.059) and Itacoatiara (0.134) presented higher values of 

heterozygosity. According to Ward and co-workers  (WARD et al., 1994) the  values  of  

expected  heterozygosity for  107  species  of  fishes  analyzed  by starch gel electrophoresis, 

range from 0  to 0.05 in 54%  of  them,  from  0.05  to  0.10  in 30%,  from  0.10  to  0.15  in  

12%,  and  higher  than 0.15  in  4%  of  them. Tambaqui wild population follow in the 4% of 

highest heterozigosity levels. The loss presented in captivity populations is directly related to 

the size of breeding stocks and to the increased inbreeding in fish farms along the generations. 

Thus, the time of isolation of these populations (number of generations since the beginning of 

that stock) contributed to the loss of heterozigosity. It is important to emphasize that the 

population from Jaboticabal has been funded by the Pentecostes DNOCS population. 

We consider the isolation time (Zawadzki et al. 2005) and the decrease in population 

size the main cause of the increase in the rate of inbreeding and in the consequent loss of 

genetic variability of populations of Pentecoste and Jaboticabal. 
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According to Frankham et al. (2004) captive populations of threatened species lose 

genetic diversity due to the bottleneck at found, small subsequent population size and because 

Ne (population effective size) is lower than N (population size). Consequently, loss of genetic 

diversity is minimized by using an adequate number of founders, minimizing the number of 

generations by breeding from older animals, or using cryopreservation, and maximizing both 

the population size and Ne/N ratio. 

We suggest either a replacement or renovation in the parental couples of Pentecostes 

and Jaboticabal fish stocks as the best way to recover their genetic variability. Populations 

utilized in fish culture, or restocking programs, must be founded from a sufficiently bigger 

number of specimens (ALLENDORF; RYMAN, 1987) in order to avoid an important 

decrease in Ne. However, big populations originated from small groups or from unequal 

progenitor contribution can exhibit a low Ne (BRISCOE et al., 1992), and low Ne is probably 

amongst the most important causes of genetic variability loss, resulting in genetic drift 

(FRANKHAM, 1996). 

The genetic effect of stock formation in fish culture has been documented in several 

fish species and has shown that even for stocks formed by 100 specimens, no population will 

absorb more than 45% of these specimens’ contributions without suffering a drastic and 

potentially dangerous fall in the genetic variability (TANIGUCHI, 2003). Consequently, 

isolated populations, especially small ones, may have their heterozygosity eroded by 

inbreeding process or by chance (SOLÉ-CAVA, 2001). 

 The values of genetic distance and genetic identity among tambaqui populations 

(Table 4) showed that the individuals from the Itacoatiara population probably came from the 

environment population (wild population) or were recently founded by adults from nature. 

This assumption is based on the fact that the values of genetic distance and genetic similarity 

between these populations showed no difference (genetic distance = 0 and genetic similarity = 

1.0). A similar pattern was also observed for Pentecostes and Jaboticabal populations and we 

can presume that both belong to the same founder stock. 

 Population genetic analysis, using different types of genetic molecular markers, 

complemented with other fishery biology approaches, is urgently needed for the current 

management of captivity populations and for future health of cultured fish generations. 
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Our following plans are to keep searching for appropriate enzyme or isozyme variant 

alleles, which can conveniently diagnose tambaqui and its genetic stocks, to help in the long-

term management of this species in the intensive and extensive aquaculture activities. 

 

Conclusion 

 

 Isoenzymes Fbp-2, G6pdh-2, G6pdh-3, Gpi-1, Gpi-2 and Pgm-1 showed to be 

efficient in detecting genetic variability loss in captivity tambaqui populations compared to 

wild population. 

 The specimens from Pentecostes and Jaboticabal presented loss of genetic variability, 

what requires an immediate replacement or renewal of these stocks. 

 This study showed that the population of Itacoatiara was founded recently from wild 

and variable specimens and that the number of found stocks is, probably, bigger than the 

number of founding stocks of the artificial populations here studied. 
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Abstract 

Colossoma macropomum is an endemic species from Amazon basin. It is widely 

commercialized as food, becoming one of the main items in Amazonian fisheries. Despite its 

economic importance, genetic information of small captivity populations is not currently 

available. The present contribution describes 14 new microsatellite loci used to analyze 30 

individuals of C. macropomum. The number of alleles for each locus ranged from 4 to 24. 

The observed (Ho) and expected (HE) heterozygosity values ranged from 0.318 to 1.000 and 

0.729 to 0.949, respectively. Out of 14 polymorphic loci, nine did not deviate from Hardy-

Weinberg Equilibrium after Bonferroni correction. These new microsatellite loci will contribute 

towards the genetic of small artificial populations, as well as pedigree control of fish farms of 

C. macropomum. 

 

Keywords:  Colossoma macropomum, genetic diversity, captivity, polymorphism, 

microsatellite markers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

125

The tambaqui Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) is economically one of the 

most important species in the region. Even though the production of this species in captivity 

has increased in the past few years, there are strong indications, such as the reduction in the 

landing of the fish in Amazonian markets and the continued reduction in the size of the fish 

captured, that the natural populations of tambaqui are suffering from overexploitation as 

reported by Isaac and Ruffino (1996) almost 10 years ago and reinforced by Araujo-Lima and 

Ruffino (2004) apud Santos et al. (2007). Despite its economic importance, genetic 

information of small captivity populations is not currently available. Since Santos et al. (2009) 

and Hamoy et al. (2010) described microsatellite loci from natural population, we have 

developed and characterized novel markers from wild and captivity populations to help the 

management and control of fish artificial production. 

Microsatellite loci were developed from genomic enriched library following the 

protocol described by Billotte (1999). The protocol used to total genomic DNA extracted was 

described by Sambrook et al. (1989). The purified total DNA was digested with Rsa I and 

enriched in (CT)8 and (GT)8 repeats. Enriched fragments were amplified by Polymerase 

Chain Reaction (PCR), linked into a pGem-T Easy vector (Promega) and then transformed 

into competent XL1-Blue Escherichia coli cells. The positive clones were selected using the 

β-galactosidade gene and grown overnight in an HM/FM medium with ampicillin. Plasmid 

DNA was purified and 96 positive clones were sequenced using T7 and SP6 primers as well 

as the v3.1 Big Dye terminator kit (PerkinElmer Applied Biosystems) with an ABI 377 

automated DNA sequencer (Applied Biosystems). A total of 10 primers were designed using 

the program Oligo Explorer v 1.2 (Gene Link, Inc.) and a M13 sequence tail was added in the 

5` end of each forward primer in order to permit the fluorescent labeling protocol suggested 

by Schuelke (2000). 

 These loci were characterized in 30 individuals of C. macropomum collected in lakes 

along Solimões River between the cities of Coari and Manaus (PIATAM Project). The 
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microsatellite fragments were amplified by Polymerase Chain Reaction (PCR) in 10 µl 

containing 60 ng of genomic DNA template, each forward and M13 Label primer (FAM) at 0.4 

µM, reverse primer at 0.8 µM, PCR Master Mix (2x) (Fermentas) – 0.05 units/µl Taq DNA 

Polymerase in reaction buffer, 4 mM MgCl2, 0.4 mM dATP, 0.4 mM dCTP, 0.4 mM dGTP and 

0.4 mM dTTP.  PCR was carried out with two steps:  denaturation (94°C, 1 min) followed by 

25 cycles of 20 s at 94°C, 20 s at 56°C (specific a nnealing temperature), 30 s at 68°C; the 

second step consisted of 20 cycles with the following time and temperature profile: 20 s at 

94°C, 20 s at 53°C, 30 s at 68°C, and a final extens ion at 72°C for 3 min. Amplifying products 

were checked by electrophoresis on 1% agarose gels containing 0.1 mg ethidium bromide/ml 

in 1x TBE buffer (pH 8.0). The products from each PCR (1.0 µl) were analyzed on an ABI 

3130XL Sequencer and sized using the GeneScan-500 LIZ internal size standard and scored 

using GeneMapper version 4.0 (Applied Biosystems) software. 

 Out of 16 microsatellite loci developed for C. macropomum, 14 were polymorphic and 

two monomorphic. The number of alleles to estimate the observed (HO) and expected (HE) 

heterozygosity and fixation index (f), were calculated using GDA (Lewis and Zaykin 2002). 

The test for conformity to Hardy-Weinberg expectation (HWE) and Linkage Disequilibrium 

(LD) between all pairs of loci was calculated using Fstat 2.9.3.2 (Goudet 2001). The 

polymorphism information content (PIC) was calculated using CERVUS 3.0.3 (Kalinowski et 

al., 2007). Significance levels were adjusted to the number of simultaneous tests using 

sequential Bonferroni correction (Rice 1989). The number of alleles per locus ranged from 4 

to 24, with an average of 11.92 alleles per locus (Table I). Polymorphism information content 

(PIC) ranged from 0.661 to 0.926. Observed heterozygosity (HO) and expected 

heterozygosity (HE) ranged from 0.318 to 1.000 (average 0.671) and 0.729 to 0.949 (average 

0.852), respectively. Five loci (TB1, TB2, TB3, TB4, and TB9) showed significant deviation 

from the Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) after Bonferroni correction (P: (5%) < 0.0031). 

Values of f ranged from -0.009 to 0.621 with average of 0.219. The locus (TB1, TB2, TB3, 



Marcadores microssatélites: ferramentas para manejo e ...                                                   Santana, G. X.    

 

 

 

127

TB4, and TB9) were significant for the presence of a null allele, as tested using the Micro-

checker software (van Oosterhout et al. 2004). No significant linkage disequilibrium (LD) was 

detected among all loci, as analyzed using the Fstat. These results may account for no 

randomly mates in the analyzed populations that might be small in the sampled area. These 

14 novel polymorphic microsatellite loci are highly variable and potentially useful tools for 

genetic studies of natural and cultured populations of C. macropomum. 
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12. ANEXOS 

ANEXO A. Tabela dos dados de saída do STRUCTURE para o modelo admixture 

com frequências correlacionadas 
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ANEXO B. Tabela dos dados de saída do STRUCTURE para o modelo admixture 

com frequências independentes 
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ANEXO C. Gráficos dos valores máximos de delta K para análise de agrupamento 

com frequências correlacionadas e independentes respectivamente (Software 

StructureHarvester: Earl, 2011) 
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ANEXO D. Gráficos do método de Evanno et al. (2005) para os modelos do 

STRUCTURE com frequências correlacionadas e independentes respectivamente 

(Software StructureHarvester: Earl, 2011) 
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ANEXO E. Dados de Desequilíbrio de ligação em cada par de loco analisado para 

cada amostra de população local. 

 

Pop            Locus1  Locus2        P-Value      S.E.   
    
UFRPE           TB1      TB2        0.03832      0.002360     
UFRPE           TB1      TB3        1.000000     0.000000     
UFRPE           TB2      TB3        0.386680     0.002967     
UFRPE           TB1      TB6        0.003310     0.000775     
UFRPE           TB2      TB6        0.007780     0.000799     
UFRPE           TB3      TB6        1.000000     0.000000     
UFRPE           TB1      TB7        0.371080     0.008868    
UFRPE           TB2      TB7        0.124780     0.002940     
UFRPE           TB3      TB7        1.000000     0.000000     
UFRPE           TB6      TB7        0.135190     0.004635     
UFRPE           TB1      TB9        0.399310     0.009085     
UFRPE           TB2      TB9        0.372420     0.006913     
UFRPE           TB3      TB9        0.664510     0.004242     
UFRPE           TB6      TB9        0.043390     0.002762     
UFRPE           TB7      TB9        0.497210     0.006035    
UFRPE           TB1      TB10       0.014680     0.003689     
UFRPE           TB2      TB10       0.009440     0.001230     
UFRPE           TB3      TB10       0.775780     0.005977    
UFRPE           TB6      TB10       0.002020     0.000562      
UFRPE           TB7      TB10       0.039420     0.002284     
UFRPE           TB9      TB10       0.274400     0.011837     
UFRPE           TB1      TB11       0.103550     0.009208     
UFRPE           TB2      TB11       0.003710     0.000773    
UFRPE           TB3      TB11       1.000000     0.000000     
UFRPE           TB6      TB11       0.000000     0.000000      
UFRPE           TB7      TB11       0.171550     0.005923    
UFRPE           TB9      TB11       0.055680     0.004675     
UFRPE           TB10     TB11       0.001940     0.000959     
UFRPE           TB1      TB13       0.276110     0.016053     
UFRPE           TB2      TB13       0.037310     0.003146    
UFRPE           TB3      TB13       0.553510     0.006917    
UFRPE           TB6      TB13       0.001530     0.000446     
UFRPE           TB7      TB13       0.011080     0.001367     
UFRPE           TB9      TB13       0.036040     0.003612    
UFRPE           TB10     TB13       0.009900     0.002803      
UFRPE           TB11     TB13       0.004640     0.002979      
UFRPE           TB1      TB14       0.695790     0.012809    
UFRPE           TB2      TB14       0.139500     0.006317    
UFRPE           TB3      TB14       0.290160     0.005278    
UFRPE           TB6      TB14       0.002550     0.000586    
UFRPE           TB7      TB14       0.023520     0.002264    
UFRPE           TB9      TB14       0.192740     0.009867     
UFRPE           TB10     TB14       0.156200     0.012340     
UFRPE           TB11     TB14       0.251650     0.016688     
UFRPE           TB13     TB14       0.008080     0.002002      
UFRPE           TB1      TB15       0.158110     0.007708     
UFRPE           TB2      TB15       0.017050     0.001884    
UFRPE           TB3      TB15       0.163780     0.003123     
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UFRPE           TB6      TB15       0.001380     0.000372    
UFRPE           TB7      TB15       0.366860     0.005356    
UFRPE           TB9      TB15       0.462890     0.007768    
UFRPE           TB10     TB15       0.007390     0.001721    
UFRPE           TB11     TB15       0.000410     0.000326    
UFRPE           TB13     TB15       0.134830     0.008230    
UFRPE           TB14     TB15       0.079390     0.005914    
UFRPE           TB1      TB16       0.441780     0.007923    
UFRPE           TB2      TB16       0.219570     0.004533    
UFRPE           TB3      TB16       0.588990     0.003605    
UFRPE           TB6      TB16       0.098960     0.003704    
UFRPE           TB7      TB16       0.304150     0.005393    
UFRPE           TB9      TB16       0.054590     0.003468    
UFRPE           TB10     TB16       0.098210     0.005604    
UFRPE           TB11     TB16       0.065510     0.004666    
UFRPE           TB13     TB16       0.051080     0.004644    
UFRPE           TB14     TB16       0.306050     0.008083    
UFRPE           TB15     TB16       0.300580     0.006981    
UFRPE           TB1      TB18       0.007140     0.001751    
UFRPE           TB2      TB18       0.083310     0.004045    
UFRPE           TB3      TB18       0.677050     0.005893    
UFRPE           TB6      TB18       0.000500     0.000332     
UFRPE           TB7      TB18       0.251840     0.006803    
UFRPE           TB9      TB18       0.148640     0.007270    
UFRPE           TB10     TB18       0.074780     0.006609     
UFRPE           TB11     TB18       0.011040     0.002758     
UFRPE           TB13     TB18       0.011840     0.002069     
UFRPE           TB14     TB18       0.110060     0.009098     
UFRPE           TB15     TB18       0.056530     0.004224    
UFRPE           TB16     TB18       0.162050     0.006832  
 
 
Natureza        TB1      TB2        1.000000     0.000000     
Natureza        TB1      TB3        0.196750     0.036824      
Natureza        TB2      TB3        0.683720     0.030522     
Natureza        TB1      TB6        0.700220     0.035559     
Natureza        TB2      TB6        0.969120     0.008465     
Natureza        TB3      TB6        0.741400     0.035414     
Natureza        TB1      TB7        1.000000     0.000000      
Natureza        TB2      TB7        1.000000     0.000000     
Natureza        TB3      TB7        1.000000     0.000000      
Natureza        TB6      TB7        0.565080     0.036195     
Natureza        TB1      TB9        0.215770     0.028501     
Natureza        TB2      TB9        1.000000     0.000000     
Natureza        TB3      TB9        0.040820     0.010862     
Natureza        TB6      TB9        1.000000     0.000000     
Natureza        TB7      TB9        0.428540     0.026815     
Natureza        TB1      TB10       0.165160     0.034346      
Natureza        TB2      TB10       1.000000     0.000000     
Natureza        TB3      TB10       0.282290     0.039434     
Natureza        TB6      TB10       0.125340     0.021368     
Natureza        TB7      TB10       1.000000     0.000000     
Natureza        TB9      TB10       0.484280     0.028915      
Natureza        TB1      TB11       0.407080     0.040315     
Natureza        TB2      TB11       0.432560     0.033160     
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Natureza        TB3      TB11       0.700610     0.038887     
Natureza        TB6      TB11       0.214590     0.024204     
Natureza        TB7      TB11       1.000000     0.000000     
Natureza        TB9      TB11       0.470730     0.027017     
Natureza        TB10     TB11       1.000000     0.000000     
Natureza        TB1      TB13       1.000000     0.000000      
Natureza        TB2      TB13       0.412630     0.035688     
Natureza        TB3      TB13       1.000000     0.000000      
Natureza        TB6      TB13       0.455310     0.037701     
Natureza        TB7      TB13       0.165730     0.031439      
Natureza        TB9      TB13       0.549140     0.030067     
Natureza        TB10     TB13       0.386380     0.041536     
Natureza        TB11     TB13       1.000000     0.000000     
Natureza        TB1      TB14       0.076960     0.023848      
Natureza        TB2      TB14       1.000000     0.000000     
Natureza        TB3      TB14       0.402420     0.044226      
Natureza        TB6      TB14       0.861320     0.019088     
Natureza        TB7      TB14       1.000000     0.000000     
Natureza        TB9      TB14       0.753060     0.022252     
Natureza        TB10     TB14       1.000000     0.000000     
Natureza        TB11     TB14       0.017230     0.008385     
Natureza        TB13     TB14       1.000000     0.000000     
Natureza        TB1      TB15       1.000000     0.000000     
Natureza        TB2      TB15       0.347970     0.027393     
Natureza        TB3      TB15       0.905350     0.019541     
Natureza        TB6      TB15       0.046370     0.008984     
Natureza        TB7      TB15       1.000000     0.000000     
Natureza        TB9      TB15       0.773570     0.015161     
Natureza        TB10     TB15       0.103270     0.016987     
Natureza        TB11     TB15       0.027380     0.012650     
Natureza        TB13     TB15       0.039250     0.011358     
Natureza        TB14     TB15       0.548880     0.021512     
Natureza        TB1      TB16       1.000000     0.000000     
Natureza        TB2      TB16       0.305810     0.023903     
Natureza        TB3      TB16       0.513020     0.038853     
Natureza        TB6      TB16       0.114890     0.015654     
Natureza        TB7      TB16       0.746850     0.026851     
Natureza        TB9      TB16       0.738690     0.017089     
Natureza        TB10     TB16       0.889230     0.017792      
Natureza        TB11     TB16       0.175480     0.021891     
Natureza        TB13     TB16       1.000000     0.000000     
Natureza        TB14     TB16       0.515960     0.035413     
Natureza        TB15     TB16       0.780380     0.015068     
Natureza        TB1      TB18       0.078070     0.024965      
Natureza        TB2      TB18       1.000000     0.000000     
Natureza        TB3      TB18       1.000000     0.000000      
Natureza        TB6      TB18       1.000000     0.000000     
Natureza        TB7      TB18       1.000000     0.000000      
Natureza        TB9      TB18       1.000000     0.000000     
Natureza        TB10     TB18       0.429880     0.044846      
Natureza        TB11     TB18       0.283810     0.039427      
Natureza        TB13     TB18       1.000000     0.000000      
Natureza        TB14     TB18       0.161380     0.034041      
Natureza        TB15     TB18       1.000000     0.000000        
Natureza        TB16     TB18       1.000000     0.000000 
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DNOCS           TB1      TB2        0.724010     0.023078     
DNOCS           TB1      TB3        0.514980     0.023879     
DNOCS           TB2      TB3        0.440470     0.023697     
DNOCS           TB1      TB6        1.000000     0.000000    
DNOCS           TB2      TB6        0.483830     0.012344    
DNOCS           TB3      TB6        0.454000     0.010352    
DNOCS           TB1      TB7        0.905690     0.010638     
DNOCS           TB2      TB7        0.165520     0.013988     
DNOCS           TB3      TB7        0.314910     0.013610     
DNOCS           TB6      TB7        0.766740     0.005989    
DNOCS           TB1      TB9        0.758340     0.005734    
DNOCS           TB2      TB9        0.560700     0.005984    
DNOCS           TB3      TB9        1.000000     0.000000    
DNOCS           TB6      TB9        1.000000     0.000000    
DNOCS           TB7      TB9        0.085970     0.001319    
DNOCS           TB1      TB10       0.840040     0.003640    
DNOCS           TB2      TB10       0.455980     0.006572    
DNOCS           TB3      TB10       0.571240     0.006055    
DNOCS           TB6      TB10       0.647680     0.003346    
DNOCS           TB7      TB10       0.455700     0.003861    
DNOCS           TB9      TB10       1.000000     0.000000    
DNOCS           TB1      TB11       0.553410     0.019780     
DNOCS           TB2      TB11       0.124160     0.018716     
DNOCS           TB3      TB11       0.020320     0.005705     
DNOCS           TB6      TB11       0.783730     0.007357    
DNOCS           TB7      TB11       0.317100     0.013924     
DNOCS           TB9      TB11       0.537730     0.004289    
DNOCS           TB10     TB11       0.487970     0.006049    
DNOCS           TB1      TB13       0.917990     0.013298     
DNOCS           TB2      TB13       0.697850     0.024975     
DNOCS           TB3      TB13       0.739130     0.018713     
DNOCS           TB6      TB13       0.954440     0.003844    
DNOCS           TB7      TB13       0.367480     0.018133     
DNOCS           TB9      TB13       0.041680     0.002404    
DNOCS           TB10     TB13       0.168690     0.004949    
DNOCS           TB11     TB13       0.169610     0.018199     
DNOCS           TB1      TB14       0.755340     0.012292     
DNOCS           TB2      TB14       0.690740     0.015252     
DNOCS           TB3      TB14       0.891830     0.005811    
DNOCS           TB6      TB14       0.719750     0.006724    
DNOCS           TB7      TB14       0.295270     0.010124    
DNOCS           TB9      TB14       0.800730     0.003137    
DNOCS           TB10     TB14       0.338780     0.003139    
DNOCS           TB11     TB14       0.832150     0.006927    
DNOCS           TB13     TB14       0.200290     0.010270     
DNOCS           TB1      TB15       0.018550     0.002895     
DNOCS           TB2      TB15       1.000000     0.000000     
DNOCS           TB3      TB15       1.000000     0.000000     
DNOCS           TB6      TB15       0.935880     0.002557    
DNOCS           TB7      TB15       0.794060     0.006309    
DNOCS           TB9      TB15       1.000000     0.000000    
DNOCS           TB10     TB15       0.351430     0.003312    
DNOCS           TB11     TB15       0.376980     0.009318     
DNOCS           TB13     TB15       0.553520     0.011644      
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DNOCS           TB14     TB15       0.388360     0.008369    
DNOCS           TB1      TB16       0.015040     0.003950     
DNOCS           TB2      TB16       0.079150     0.013528     
DNOCS           TB3      TB16       0.662040     0.018234     
DNOCS           TB6      TB16       0.491180     0.008935    
DNOCS           TB7      TB16       0.741320     0.011577     
DNOCS           TB9      TB16       0.611730     0.004000    
DNOCS           TB10     TB16       0.615080     0.005272    
DNOCS           TB11     TB16       0.053030     0.008013     
DNOCS           TB13     TB16       0.169040     0.017014     
DNOCS           TB14     TB16       0.256810     0.010594    
DNOCS           TB15     TB16       0.122040     0.006228    
DNOCS           TB1      TB18       0.531570     0.015606     
DNOCS           TB2      TB18       0.038170     0.004512     
DNOCS           TB3      TB18       0.611620     0.014598     
DNOCS           TB6      TB18       0.474080     0.008434    
DNOCS           TB7      TB18       0.431640     0.008739    
DNOCS           TB9      TB18       0.216280     0.003504    
DNOCS           TB10     TB18       0.932840     0.001806    
DNOCS           TB11     TB18       0.353200     0.014700     
DNOCS           TB13     TB18       0.472630     0.018958     
DNOCS           TB14     TB18       0.132590     0.006979    
DNOCS           TB15     TB18       0.882560     0.004420    
DNOCS           TB16     TB18       0.113090     0.008589     
 
Balbina         TB1      TB2        0.000000     0.000000    
Balbina         TB1      TB3        0.030220     0.005356     
Balbina         TB2      TB3        0.235980     0.014310    
Balbina         TB1      TB6        0.348550     0.018113     
Balbina         TB2      TB6        0.025210     0.004445    
Balbina         TB3      TB6        0.258260     0.016835     
Balbina         TB1      TB7        0.097040     0.013577     
Balbina         TB2      TB7        0.501580     0.022596     
Balbina         TB3      TB7        0.392290     0.021496     
Balbina         TB6      TB7        0.343760     0.024528     
Balbina         TB1      TB9        0.190590     0.008456    
Balbina         TB2      TB9        0.787200     0.005989    
Balbina         TB3      TB9        0.273620     0.008296    
Balbina         TB6      TB9        0.317610     0.008466    
Balbina         TB7      TB9        0.462240     0.019347     
Balbina         TB1      TB10       0.004150     0.001154    
Balbina         TB2      TB10       0.009360     0.001894    
Balbina         TB3      TB10       0.472350     0.015896    
Balbina         TB6      TB10       0.107980     0.008800    
Balbina         TB7      TB10       0.388900     0.023659     
Balbina         TB9      TB10       0.351510     0.008201    
Balbina         TB1      TB11       0.063440     0.007026    
Balbina         TB2      TB11       0.104160     0.007075    
Balbina         TB3      TB11       0.016550     0.003100    
Balbina         TB6      TB11       0.291650     0.011988    
Balbina         TB7      TB11       0.927330     0.008648     
Balbina         TB9      TB11       0.193420     0.005947    
Balbina         TB10     TB11       0.080120     0.006875    
Balbina         TB1      TB13       0.286780     0.016329     
Balbina         TB2      TB13       0.019760     0.004548     
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Balbina         TB3      TB13       0.535260     0.014190     
Balbina         TB6      TB13       0.053030     0.005730    
Balbina         TB7      TB13       0.541130     0.026061     
Balbina         TB9      TB13       1.000000     0.000000     
Balbina         TB10     TB13       0.096420     0.007657    
Balbina         TB11     TB13       0.829150     0.009740     
Balbina         TB1      TB14       0.002820     0.000892    
Balbina         TB2      TB14       0.000180     0.000180    
Balbina         TB3      TB14       0.342720     0.012742    
Balbina         TB6      TB14       0.163130     0.009950    
Balbina         TB7      TB14       0.146080     0.015227     
Balbina         TB9      TB14       0.671270     0.006711    
Balbina         TB10     TB14       0.328030     0.009949    
Balbina         TB11     TB14       0.122790     0.006600    
Balbina         TB13     TB14       0.004910     0.001389     
Balbina         TB1      TB15       0.266400     0.015271     
Balbina         TB2      TB15       0.182140     0.009959     
Balbina         TB3      TB15       0.267190     0.014893     
Balbina         TB6      TB15       0.728410     0.012775     
Balbina         TB7      TB15       0.915630     0.011875     
Balbina         TB9      TB15       0.562930     0.010542     
Balbina         TB10     TB15       0.771370     0.009871    
Balbina         TB11     TB15       0.388280     0.013192    
Balbina         TB13     TB15       0.063720     0.005855     
Balbina         TB14     TB15       0.052440     0.004428    
Balbina         TB1      TB16       0.090320     0.011886     
Balbina         TB2      TB16       0.281580     0.016621     
Balbina         TB3      TB16       0.033880     0.006857     
Balbina         TB6      TB16       0.275900     0.019085     
Balbina         TB7      TB16       0.507850     0.031887     
Balbina         TB9      TB16       0.555070     0.011817     
Balbina         TB10     TB16       0.837930     0.011862     
Balbina         TB11     TB16       0.757720     0.012430     
Balbina         TB13     TB16       0.414210     0.017498     
Balbina         TB14     TB16       0.498330     0.014872    
Balbina         TB15     TB16       0.010170     0.002962     
Balbina         TB1      TB18       0.264530     0.023444     
Balbina         TB2      TB18       0.061800     0.009205     
Balbina         TB3      TB18       0.011080     0.004101     
Balbina         TB6      TB18       0.035100     0.005967     
Balbina         TB7      TB18       0.518880     0.035431     
Balbina         TB9      TB18       0.047760     0.007004     
Balbina         TB10     TB18       0.162710     0.013989     
Balbina         TB11     TB18       0.015150     0.004182     
Balbina         TB13     TB18       0.075310     0.008715     
Balbina         TB14     TB18       0.003330     0.001195     
Balbina         TB15     TB18       0.031450     0.007600     
Balbina         TB16     TB18       0.001910     0.001910       


