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RESUMO

Cada vez mais há a necessidade de ações diretas no sentido de
procurar minimizar o efeito das barragens sobre as popula-
ções de peixes migradores dos grandes rios. No presente tra-
balho foi feita a análise da estrutura genética de populações
naturais de curimbatá (Prochilodus lineatus) e de lambari
(Astyanax altiparanae) do rio Paranapanema através de
marcadores RAPD. Os resultados mostraram uma alta taxa
de variabilidade nos diferentes loci examinados e forneceram
importantes informações sobre a presença de alelos raros (com
freqüência inferior a 5%). A partir dos estoques parentais fo-
ram produzidos estoques geneticamente marcados e parte des-
ses exemplares foi solta em lagoas marginais do rio
Paranapanema, para acompanhamento da sobrevivência e fu-
tura reprodução. O correto manejo dos novos estoques em
cativeiro permitirá a manutenção e, se necessário, o incremento
da heterozigosidade dos exemplares a serem liberados nas
operações de peixamento envolvendo essas espécies.

PALAVRAS-CHAVE

Genética de populações, monitoramento genético, conserva-
ção, peixes, RAPD.

  I. INTRODUÇÃO

O conhecimento da variabilidade genética dos esto-
ques naturais e cultivados de peixes é de fundamental im-
portância para um manejo correto desses estoques. Os
marcadores moleculares têm sido amplamente utilizados
na identificação de populações, quer cativas, quer selva-
gens. Esses marcadores permitem a verificação tanto de
relações filogenéticas entre espécies quanto de segregação
reprodutiva entre populações reprodutivamente isoladas,
mesmo quando pertencentes ao mesmo estoque de explo-
ração pesqueira em zona de alimentação comum [1, 3, 8,
9, entre outros]. Além das referências citadas, uma série
de trabalhos vêm sendo desenvolvidos, com o objetivo de
auxiliar na conservação genética das espécies [4].

O presente projeto foi delineado com os objetivos de
formar, na Estação de Hidrobiologia e Aqüicultura de Sal-

to Grande, estoques geneticamente caracterizados de
reprodutores das espécies Astyanax altiparanae (lambari)
e Prochilodus lineatus (curimbatá) para peixamento e pro-
dução de linhagens geneticamente marcadas para estudos
sobre introdução de peixes em ambiente natural. Essas es-
pécies foram escolhidas por apresentarem ciclos de vida
curto, no caso de A. altiparanae, e alta capacidade para
sobrevivência em reservatórios, no caso de P. lineatus.

  II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Materiais
Os animais utilizados no presente estudo foram pro-

venientes de populações naturais de Astyanax altiparanae

(lambari) e Prochilodus lineatus (curimbatá), coletadas no
rio Paranapanema, estado de São Paulo. Das amostras
coletadas foram selecionados 120 exemplares de lambari e
100 exemplares de curimbatá, que foram marcados indivi-
dualmente com “tags” magnéticos e estão sendo mantidos
em tanques de piscicultura na Estação de Hidrobiologia e
Aqüicultura de Salto Grande (São Paulo) da Duke Energy
International, Geração Paranapanema S.A.

Durante o processo de marcação foram retiradas
amostras de sangue de cada animal, no caso do curimbatá
e de segmentos da nadadeira caudal, no caso do lambari.
Esses tecidos foram preservados em etanol 95% com 100
µM de EDTA, para as análises moleculares.

B. Métodos
A técnica empregada para caracterização dos esto-

ques é a técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic

DNAs), empregada conforme descrito na literatura [2], uti-
lizando um “kit” e as respectivas sondas, da empresa
Amersham Pharmacia Biotech.

O DNA total foi obtido a partir de amostras de san-
gue ou de fragmentos de nadadeira utilizando o “kit” para
extração de DNA total da Promega Inc. (“Wizard Genomic
DNA Purification kit”). O DNA obtido foi analisado em
géis de agarose [5] e quantificado por espectrofotometria.

As reações de amplificação dos alelos foram efetuadas
num ciclador térmico de PCR utilizando-se o “kit” comercial
“Ready-to-go RAPD Analysis Beads” da empresa Amersham
Pharmacia Biotech. A solução final obtida para a amplifica-
ção dos loci apresenta um volume total de 25µl e contém
solução tampão de PCR, 20 pmol de sonda, 250 mM
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de dNTPs, 2,5 unidades da enzima AmpliTaq, e 25-50 ng do

DNA genômico. Cada ciclo de PCR consiste basicamente

da denaturação por 1 minuto a 94oC, hibridação por 1 minu-

to a 50-55oC e extensão por 2 minutos a 72oC. Esse ciclo é

repetido 35 vezes e o passo final inclui uma extensão por 5

minutos a 72oC. Os produtos obtidos foram analisados em

gel de agarose. A detecção dos alelos foi feita em um siste-

ma automatizado de análise de géis da Kodak.

Os dados obtidos foram analisados através do pro-

grama TFPGA (Miller, 1997).

  III. RESULTADOS

A. Formação de um plantel de reprodutores de
lambari (Astyanax altiparanae)

Para a criação de um estoque de lambari, foram

coletados, cerca de 400 exemplares, no reservatório Salto

Grande. Os exemplares coletados foram estocados em um

tanque de piscicultura na Estação de Hidrobiologia e

Aqüicultura de Salto Grande.

Foram separados 120 exemplares que foram mar-

cados com ‘tags’ magnéticos, para identificação indivi-

dual e esses peixes estão sendo mantidos isolados dos

demais capturados. Ao mesmo tempo foram tomadas

amostras de fragmentos da nadadeira caudal, que foram

preservadas em álcool 95% com 100 µM de EDTA. Os

peixes marcados serão os futuros reprodutores dessa

espécie. O acompanhamento dos animais após a implan-

tação dos “tags” magnéticos mostrou que uma sensível

mortalidade ocorreu. Assim, dos 120 exemplares mar-

cados morreram 39 (32%), o que era esperado, até cer-

to ponto, uma vez que os lambaris são peixes pequenos

e os “tags” são comparativamente grandes.

Foi extraído o DNA genômico de todos os 120 exem-

plares amostrados de lambari. O resultado das extrações

foi checado em géis de agarose. O tamanho dos fragmen-

tos obtidos foi compatível com as exigências das análises

de RAPD. A quantidade de DNA de cada amostra foi

verificada por espectrofotometria. Os resultados obtidos

mostraram que a quantidade era suficiente para as análises

programadas.

A seguir foram conduzidos testes para análise das

amostras de DNA pela técnica de RAPD. Os procedimen-

tos iniciais foram bastante satisfatórios, sendo que todas

as seis sondas utilizadas amplificaram um grande número

de bandas. Considerando que a sonda que amplificou um

maior número de bandas foi a de número 4, optou-se por

iniciar os estudos populacionais  por essa sonda. Assim,

foram realizadas reações de PCR de 100 amostras de DNA

utilizando a sonda número 4. Dos animais analisados 98

apresentaram resultados satisfatórios, sendo possível a iden-

tificação de 18 loci para a população. Foi feita uma análise

estatística dos resultados que mostrou que a porcentagem

de loci polimórficos chegou a 94,4%.

Em uma nova análise realizada foram escolhidos cerca

de 20 animais que foram analisados utilizando seis sondas.

O número total de loci amplificados foi de 55. O resultado

das análises estatísticas mostraram que 98,18% eram

polimórficos, evidenciando uma alta variabilidade na popu-

lação.  A freqüência das bandas na amostra variou de 2,11%

a 57,99%. Foram encontrados bandas com freqüência infe-

rior a 5% em 15 loci, o que sugere que o número possível de

marcadores populacionais é alto nessa amostra. A presença

dessas bandas norteou a seleção inicial de reprodutores para

produção de uma F1 geneticamente marcada.

B. Formação de um plantel de reprodutores de
curimbatá (Prochilodus lineatus)

Foram coletados cerca de 200 exemplares de

curimbatá no reservatório de Capivara e desses, selecio-

nou-se 100 exemplares que foram marcados com ‘tags’

magnéticos e tiveram amostras de sangue extraídas.

Da amostra de sangue procedeu-se a separação do

plasma das células sanguíneas. Foi extraído o DNA

genômico de todos os 100 exemplares amostrados de

curimbatá. O resultado das extrações foi checado em géis

de agarose. O tamanho dos fragmentos obtidos foi compa-

tível com as exigências das análises de RAPD. A quantida-

de de DNA de cada amostra foi verificada por

espectrofotometria. Os resultados obtidos mostraram que

a quantidade era suficiente para as análises programadas.

Os testes iniciais para análise das amostras de DNA pela

técnica de RAPD foram bastante satisfatórios, sendo que cin-

co das seis sondas utilizadas amplificaram um grande número

de bandas. Com base nos resultados, optou-se por iniciar os

estudos populacionais do curimbatá com a sonda número 3.

Foram realizadas reações de PCR das 100 amostras

com a sonda número 3. Dos animais analisados 92 apre-

sentaram resultados satisfatórios, sendo possível a identi-

ficação de 29 loci para a população. Foi feita uma análise

estatística dos resultados e o valor médio de heterozigosi-

dade observado foi de 0,1856, e a porcentagem de loci

polimórficos chegou a 100%.

Em uma nova análise realizada foram escolhidos 22

animais que foram analisados utilizando seis sondas. O

número total de loci amplificados foi de 48. O resultado

das análises estatísticas mostraram que 100% eram

polimórficos, evidenciando uma alta variabilidade na po-

pulação. A freqüência das bandas na amostra variou de

2,30% a 57%. Foram encontrados bandas com freqüência

inferior a 5% em 6 loci, o que sugere que o número possí-

vel de marcadores populacionais é alto nessa amostra. A

presença dessas bandas norteou a seleção de reprodutores

para produção de uma F1 geneticamente marcada.

C. Produção de linhagens geneticamente marcadas
Em dezembro de 2001 foi feita uma análise dos

reprodutores marcados de curimbatá e constatou-se que
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apesar dos animais estarem aparentemente em boas con-

dições físicas, nenhum dos indivíduos estava apto para

reprodução na estação 2001/2002. Para não inviabilizar

o presente trabalho foram utilizados indivíduos que já

faziam parte do estoque da Estação de Piscicultura de

Salto Grande.

Foram feitos vários cruzamentos quando os pais fo-

ram sacrificados e os indivíduos da geração F1 mantidos

separados em incubadeiras. Após uma avaliação geral, op-

tou-se pela manutenção dos alevinos do casal que apresen-

tou melhor rendimento (identificado como casal 1). Após

a fecundação foram colhidas amostras de sangue dos

parentais do casal 1 para análises genéticas. Terminada a

incubação por 5 dias, obteve-se um número total de cerca

de 30.000 larvas que foram transferidas para um tanque de

crescimento.

Em uma avaliação feita em Março as larvas apre-

sentaram um desenvolvimento bastante satisfatório.

Nessa oportunidade foram recolhidas cerca de 30 lar-

vas para análises genéticas. As demais larvas foram

mantidas em um tanque para crescimento e preparação

para peixamento.

Foi realizada a extração de DNA dos indivíduos

parentais do cruzamento citado acima e de uma amostra

de cinco exemplares da geração F1. Foram feitas rea-

ções de PCR com esse DNA e os resultados, ainda que

preliminares, mostram que as bandas foram herdadas de

acordo com o previsto.

Os reprodutores marcados de lambari apresentavam

no final de Dezembro de 2001 boas condições físicas e

estavam aptos para reprodução. Num primeiro experimen-

to de cruzamento procurou-se selecionar quatro casais com

marcadores genéticos evidentes, previamente selecionados,

para reprodução. Infelizmente, nenhum dos casais produ-

ziu uma geração F1 viável, mesmo após o sacrifício dos

parentais.

Num segundo experimento a reprodução artificial foi

conduzida com outros exemplares marcados do estoque

de lambaris. Depois de vários experimentos obteve-se uma

boa desova de um casal. Os parentais foram sacrificados

para análise genética. Os embriões foram mantidos em

incubadeiras por 5 dias e transferidos para tanques. Devi-

do a mudanças de temperatura e qualidade de água todos

os embriões foram perdidos.

No início de Março foi feita uma nova tentativa de

produção de lambaris, utilizando exemplares marcados e

não marcados. Nessa terceira tentativa obteve-se resulta-

dos satisfatórios com cinco casais. Um casal produziu cer-

ca de 500 alevinos, um produziu cerca de 1000 alevinos e

três casais produziram cerca de 1500 a 2000 alevinos cada.

Foram recolhidas amostras dos cinco casais para análise

genética e os alevinos foram mantidos em tanques para

crescimento antes dos procedimentos de soltura realiza-

dos em Maio de 2002.

D. Peixamento com animais geneticamente marcados
Conforme discussões estabelecidas com pesquisadores

que trabalham na bacia do rio Paranapanema, os peixamentos
foram realizados em lagoas marginais do rio Paranapanema,

no reservatório de Jurumirim, município de Angatuba. Essa
escolha foi feita basicamente devido ao fato de que o núme-

ro de indivíduos da geração F1 disponíveis ainda é pequeno
e também devido ao fato de que há uma maior probabilidade

de sucesso nos peixamentos realizados em lagoas marginais.
Além disso, o reservatório de Jurumirim pode ser conside-

rado relativamente pequeno e apresenta diversos afluentes

onde os peixes podem se reproduzir.
Assim, foram selecionadas três lagoas marginais: la-

goa do Mian, lagoa do Cavalo e lagoa do Coqueiral, que
receberam cada uma cerca de 1.500 alevinos de lambari e

15.000 alevinos de curimbatá. Todos os alevinos de
curimbatá pertenciam a mesma geração F1 enquanto os

alevinos de lambari pertenciam a três gerações F1 que fo-
ram liberadas cada uma em uma lagoa.

Foram mantidos cerca de 300 a 500 exemplares da
geração F1 de cada família de lambari e de curimbatá para

produção futura de gerações F2. Ainda que poderá haver

alguma perda em função do endocruzamento a disponibili-
dade de um grande número de possíveis parentais permiti-

rá a produção de um grande número de larvas que poderão
ser utilizadas em experimentos de peixamentos realizados

diretamente nos reservatórios.
Alguns dias antes da realização dos peixamentos foi

realizada uma coleta de campo com o objetivo de capturar
exemplares de curimbatá e lambari da região onde seria

feita a soltura. Essa coleta resultou na captura de 12 exem-
plares de curimbatá e de 29 exemplares de lambari. Foram

coletadas amostras de tecidos de todos esses exemplares.

Os resultados deverão ser importantes para uma compara-
ção mais objetiva entre o genoma dos animais nativos e

daqueles utilizados para o peixamento.

  IV. DISCUSSÃO

Poucos estudos têm sido realizados até o momento
no sentido de se verificar a heterozigosidade em popula-

ções naturais de peixes, principalmente na região

Neotropical. Os valores de heterozigosizade observada para
o lambari, H=0,2145, e para o curimbatá, H=0,1856, são

bastante elevados quando comparados àqueles obtidos para
peixes de deserto da América do Norte (H=0,016); são

similares aos obtidos para pecilideos não migradores da
espécie Poeciliopsis occidentalis (H=0,213) e são meno-

res que aqueles observados para a truta de lagos
Oncorhynchus clarki lewisi (H= 0,676) e para a truta arco-

íris, Oncorhynchus mykiss (H=0,850) [7]. Em termos ge-
rais, considerando que ambas as espécies estudadas são

conhecidamente migradoras, a heterozigosidade parece

baixa, o que pode estar refletindo o efeito do impacto cau-
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sado pelas barragens no rio Paranapanema. Porém, somente

o estudo futuro de outras populações naturais de lambaris

e curimbatás, em ambientes não impactados e de estoques
de piscicultura, permitirá uma melhor avaliação da hetero-

zigosidade dos estoques. Existe ainda a possibilidade de
que a técnica genética empregada (RAPD) não tenha po-

dido identificar a totalidade da variabilidade genética dos
estoques.

O correto manejo dos estoques hoje em cativeiro per-
mitirá a manutenção e, se necessário, o incremento da

heterozigosidade dos exemplares a serem liberados nas

operações de peixamento. As análises das populações fi-
nais resultantes entre os F1 liberados e os animais nativos

das lagoas marginais permitirá observar se os animais libe-
rados estão sendo mantidos na população e ainda estimar a

densidade populacional das três lagoas em estudo.
Como contribuição do desenvolvimento do projeto

pode-se citar a caracterização da diversidade genética das
duas espécies no rio Paranapanema, a formação de esto-

ques de piscicultura geneticamente caracterizados, a sol-
tura de exemplares geneticamente caracterizados em áreas

de estudo experimental e um conhecimento sobre a eficá-

cia do método genético empregado (RAPD).
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