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RESUMO

Espécies  do gênero  Cichla,  conhecidas  vulgarmente  como tucunaré,  são  exemplos  de  introdução indiscriminada e
ocupam atualmente diferentes regiões da América do Sul, Central e do Norte. Os impactos da introdução de  Cichla
variam desde alterações tróficas nos ambientes até redução da riqueza de espécies, extinções e alterações no pool
gênico de populações nativas através da ocorrência de híbridos. Geralmente as populações introduzidas apresentam
redução da variabilidade genética, fato que pode ocorrer em função de um pequeno número de espécimes originalmente
introduzidos,  os quais  não representam a variação genética das populações nativas.  Baixas taxas de variabilidade
genética em populações introduzidas de  Cichla tem sido destacadas por diversos autores. Até o momento não foram
obtidos dados sobre os níveis de variabilidade genética de populações introduzidas de Cichla na bacia do rio São João,
estado do Rio de Janeiro. Além disso, a presença de duas espécies do gênero na região pode levar a eventos de
hibridização, como reportado para outras espécies introduzidas. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi obter dados
sobre a variabilidade genética das populações introduzidas no local e encontrar evidências de possíveis eventos de
hibridização  na  região  através  da  utilização  do  marcador  molecular  RAPD.  As  análises  indicam alta  variabilidade
genética nuclear das populações introduzidas no reservatório de Juturnaíba e no rio São João, estado do Rio de Janeiro,
e sugerem que eventos de hibridização possam estar ocorrendo na região. Análises de outras regiões do genoma,
incluindo sequenciamento de genes nucleares podem confirmar essa hipótese.

PALAVRAS-CHAVE:Hibridização; Introdução de espécies; RAPD.

1 INTRODUÇÃO

A transferência de espécies de peixes e seus componentes genéticos entre diversos países e
continentes ou  entre regiões dentro de um país acentuou-se a partir do final do século retrasado,
intensificando-se  entre  1950  e  1985.  Nas  últimas  décadas  inúmeros  trabalhos  têm relatado  os
impactos ocasionados por espécies introduzidas em ambientes naturais (CHANDRA; GERHARDT,
2008).  As  regiões  neotropicais  foram as  que  mais  receberam espécies  exóticas  (WELCOMME,
1988), sendo o Brasil o país com o maior número de introduções (Agostinho & Júlio Jr.,1996). Além
da vinda de espécies de outros continentes, no país houve uma intensa translocação de espécies
nativas da bacia amazônica para bacias hidrográficas de diversos estados brasileiros. (Torloni et al.,
1993).

Espécies  do  gênero  Cichla,  conhecidas  vulgarmente  como  tucunaré,  são  exemplos  de
introdução indiscriminada e ocupam atualmente diferentes regiões da América do Sul, Central e do
Norte.  Os impactos da introdução de  Cichla variam desde alterações tróficas nos ambientes até
redução da  riqueza  de  espécies,  extinções e  alterações  no pool  gênico  de populações  nativas
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através da ocorrência de híbridos (OLIVEIRA et al., 2006; PELICICE; AGOSTINHO, 2009). O gênero
é constituído por espécies predadoras, oportunistas tróficas, manifestando amplo espectro alimentar
e  elaboradas estratégias  e  comportamentos  reprodutivos.  Tais  espécies  têm obtido  sucesso na
colonização de reservatórios artificiais em todas as bacias hidrográficas do país, onde experimentam
expressivos aumentos populacionais em curto prazo (PELICICE; AGOSTINHO, 2009).

No reservatório de Juturnaíba, formado pelo represamento do rio São João, estado do Rio de
Janeiro, tucunarés foram inicialmente introduzidos por pescadores amadores na década de 1990e,
atualmente, espécimes são capturados no trecho estuarino, a jusante do reservatório (Ana Petry,
comunicação pessoal). Estudos moleculares (Diamante et al., 2017) indicam que as populações de
tucunaré do reservatório pertencem a Cichla kelberi, enquanto que no rio São João estão presentes
as  espécies  Cichla  kelberi e  Cichla  monoculus.  Eventos  de  hibridização  entre  populações
introduzidas de Cichla já foram reportadas em outras bacias hidrográficas brasileiras (OLIVEIRA et
al.,  2006) e podem estar ocorrendo na região estudada. Além disso,  geralmente as populações
introduzidas apresentam redução da variabilidade genética, fato que pode ocorrer em função de um
pequeno número de espécimes originalmente introduzidos, os quais não representam a variação
genética das populações nativas. Baixas taxas de variabilidade genética em populações introduzidas
de Cichla tem sido destacadas por diversos autores (MARQUES et al.,2016).

Diversas  técnicas  moleculares  estão  disponíveis  atualmente  auxiliando  na  sistemática  de
grupos  e  estudos  de  variabilidade  genética  em populações  de  peixes.  Técnicas  como  RAPD–
Random Amplified  Polymorphic DNA (WILLIAMS et  al.,  1990),  que  amostram genoma nuclear,
geram dados valiosos sobre a estrutura genética característica de populações bem como são úteis
para obtenção de marcadores espécie- específicos que podem auxiliar na identificação de indivíduos
e de híbridos. O RAPD é uma técnica molecular baseada em PCR e que se utiliza primers únicos
para  a  geração  de  segmentos  de  DNA  amplificados  simultaneamente  em  diversos  pontos  do
genoma. Em peixes, RAPD têm sido utilizado com sucesso para suplementar estudos sistemáticos e
filogenéticos de populações naturais (ALMEIDA et al. 2011; OLIVEIRA et al., 2002; OLIVEIRA et al.,
2006).

No  caso  das  populações  de  peixes  do  gênero  Cichla introduzidas  no  rio  São  João  e
reservatório de Juturnaíba, a obtenção de marcadores espécie-específicos e a comparação com
espécies já conhecidas e provenientes da bacia amazônica, possibilitará realizar a identificação de
possíveis  híbridos  na  região.  Além disso,  a  técnica  permitirá  obter  dados  sobre  a  variabilidade
genética das populações introduzidas no local.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  os  estudos  genéticos  de  populações  de  Cichla do  rio  São  João  e  reservatório  de
Juturnaíba,  foram  utilizadas  29  amostras  disponíveis  no  banco  de  tecidos  do  Laboratório  de
Genética do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura da Universidade Estadual
de Maringá, cedidas pela pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Ana Cristina
Petry. As coletas de material biológico foram aprovadas pela Comissão de Ética em Experimentação
Animal da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Prof. Aloísio Teixeira
sob o número de referência MAC029. Foram também utilizadas 4 amostras de Cichla da bacia do rio
Tocantins, gentilmente cedidas pelo Professor Carlos Sérgio Agostinho da Universidade Federal do
Tocantins e 4 amostras de Cichla da bacia amazônica.

A  metodologia  utilizada  para  a  extração  de  DNA  total  foi  baseada  em  fenol/clorofórmio
(Sambrook et al., 1989). Amostras de tecido muscular retiradas de cada peixe foram maceradas em
nitrogênio líquido e homogeneizadas em tampão PS (Tris-HCl 0,2 M, EDTA 30 mM, SDS 2% e
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Sacarose 5%), tampão TH (Tris-HCl 10 mM, NaCl 60 mM, EDTA 10 mM, Sacarose 5%, Espermina
0,15 mM e Espermidina 0,15 mM) pH 8,0 e proteinase K (20 µg/µl) por 2 horas em banho-maria a
37°C. Posteriormente o DNA foi purificado por extração com fenol/clorofórmio (1:1) e clorofórmio,
respectivamente e precipitado com solução salina (NaCl 5M) e etanol absoluto gelado. O pellet foi
ressuspendido em tampão TE (Tris  10 mM, EDTA 1 mM) com RNAse.  Eletroforese em gel  de
agarose 0,8% foi utilizada para a estimativa da concentração de DNA presente em cada amostra,
por meio de comparação com DNA de fago λ de concentração conhecida.

A técnica RAPD foi utilizada para a comparação das amostras dos diferentes espécimes de
Cichla, através da utilização de primers únicos para amplificar sequências desconhecidas do DNA
intermediárias a eles. No caso de RAPD os primers são curtos e de seqüência arbitrária, testados
anteriormente a partir dos kits OPA, OPX, OPW e OPE (Operon Technologies Inc., Alameda, CA,
EUA). As condições de amplificação foram estabelecidas em metodologia descrita por Bardakci e
Skibinski (1994). A mistura de reação de amplificação de cada um dos primers escolhidos consistiu
de tampão Tris-KCl (Tris-HCl 20 mM pH 8,4 e KCl 50 mM), MgCl2 2 mM, primer 0,46 mM, dNTP 0,19
mM,  1  U/reação  de  Taq-DNA polimerase  (Invitrogen),  DNA (10  ng)  e  água  milliQ  autoclavada
suficiente para completar 11 µl. A amplificação do DNA se iniciou com um ciclo de desnaturação a
92 °C por 4 min., seguido por mais 40 ciclos de 1 min. a 92 °C, 1 min. 30 s a 40 °C e 2 min. a 72 °C.
Imediatamente após o último ciclo de amplificação, a mistura de reação foi mantida durante 5 min. a
72 °C e resfriada durante 20 min. a 20 °C. Um controle negativo (com ausência de DNA molde) foi
realizado em cada set de amplificações.

Os  produtos  de  amplificação  resultantes  de  ambas  as  tecnologias  foram  aplicados  e
separados em gel de agarose 1,4% corado com gel red. A visualização dos fragmentos foi feita sob
radiação UV e o tamanho destes foi determinado comparando-se a distância migrada pelo fragmento
desconhecido com as bandas de um marcador padrão. 

Foram comparados indivíduos dentro e entre populações, sendo as comparações feitas a
partir de dados de ausência (0) e presença (1) de banda no gel para cada indivíduo. As medidas de
distância genética não tendenciosa de Nei, o índice de diversidade de Shannon, quantidade de locos
polimórficos  e  o  fluxo  gênico  (equivalente  ao  número de  migrantes  por  geração (Nm) entre  as
populações foram calculados pelo aplicativo computacional POPGEN versão 1.31 (Yeh et al., 1999).
A análise de coordenadas principais foi realizada utilizando o programa FAMD.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os primers OPW04, OPW09, OPW17 e OPW19 geraram bandas nítidas e reprodutíveis, que
variaram de 300 a 1500 pb. No total 42 locos foram analisados. As populações nativas da bacia
amazônica e do rio Tocantins foram distinguidas entre si  pela presença de fragmentos de DNA
monomórficos e exclusivos. Fragmentos espécie-específicos encontrados nas populações nativas de
Cichla foram identificados  nas  populações  introduzidas,  confirmando  a  introdução  das  espécies
Cichla monoculus e de Cichla kelberi na bacia do rio São João.

Considerando a população introduzida no rio São João a porcentagem de locos polimórficos
foi de 40,48%, enquanto que no reservatório a porcentagem de locos polimórficos foi de 35,71%,
indicando  alta  variabilidade  genética.  O  padrão  de  diferenciação  genética  dos  espécimes  está
representado na análise de coordenadas principais (Fig. 1), onde representantes das populações
introduzidas na bacia do rio São João se agruparam tanto com  C. monoculus e  C. kelberi  das
regiões nativas como ficaram em posições intermediárias entre essas espécies. As análises também
indicaram valores  altos  de fluxo  gênico  entre  as  populações do reservatório  de  Juturnaíba e  á
jusante, no rio São João.
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Figura 1: Análise de Coordenadas Principais de populações de Cichla monoculus (SO), Cichla kelberi (TO) e
populações de Cichla introduzidas na bacia do rio São João (SJ).

Além  disso,  fragmentos  monomórficos  nucleares  das  duas  espécies  de  Cichla foram
encontrados  em  indivíduos  únicos  da  bacia  do  rio  São  João,  indicando  possível  evento  de
hibridização. Hibridização introgressiva é um fato comum entre linhagens divergentes de peixes,
particularmente quando táxons alopátricos são introduzidos em novos ambientes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  análises  indicam  alta  variabilidade  genética  nuclear  das  populações  introduzidas  no
reservatório de Juturnaíba e no rio São João, estado do Rio de Janeiro, e sugerem que eventos de
hibridização possam estar ocorrendo na região. Análises de outras regiões do genoma, incluindo
sequenciamento de genes nucleares podem confirmar essa hipótese.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, A. A.; JULIO Jr, H.F. Ameaça ecológica: peixes de outras águas. Ciência Hoje, Rio 
de Janeiro, v.21, n.124, p. 36-44,1996.

ALMEIDA-FERREIRA, G. C.; OLIVEIRA, A. V.; PRIOLI, A. J.; PRIOLI, S.M.A.P. Spar genetic 
analysis of two invasive species of Cichla (Tucunaré) (Perciformes: Cichlidae) in the Paraná river 
basin. Acta Scientiarum. Biological Sciences, v. 33, n. 1, p. 79-85, 2011.

BARDAKCI, F.; SKIBINSKI, D.O.F. Application of the RAPD technique in tilapiafish: species and 
subspecies identification. Heredity, n. 73, p. 117-123, 1994.

CHANDRA, S.; GERHARDT, A. Invasive species in aquatic ecosystems: issue of global concern. 
Aquatic Invasions, v.3, n.1, p. 1-2, 2008.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Eixo X: 42,87%

Eixo Y: 16,62%

Eixo Z: 13,60%



ISBN 978-85-459-0773-2

DIAMANTE, N. A. et al. A. J. Molecular analysis of invasive Cichla (Perciformes: Cichlidae) 
populations from neotropical ecosystems. Biochemical Systematics and Ecology, n. 72, p. 15-22, 
2017.

MARQUES, A.C.P.B. et al. Genetic divergence among invasive and native populations of the yellow 
peacock cichlid. Cichla kelberi.http://dx.doi.org/10.1111/jfb.13144. 2016.

OLIVEIRA, A.V. et al. Diversity and genetic distance in populations of Steindachnerina in the Upper 
Paraná river floodplain. Genetica, n.115, p.259-267, 2002.

OLIVEIRA, A.V. et al. Genetic diversity of invasive and native Cichla (Pisces: Perciformes) 
populations in Brazil with evidence of interspecific hybridization. Journal of Fish Biology, n. 69, p. 
260-277, 2006.

PELICICE, F. M.; AGOSTINHO, A. A. Fish fauna destruction after the introduction of a non-native 
predator (Cichla kelberi) in a Neotropical reservoir. Biological Invasions, v.11, p. 1789 – 1801, 
2009.

SAMBROOK, J.; FRITSCH, E.F.; MANIATIS, T. Molecular Cloning: a Laboratory Manual. 2nd Ed. 
Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, NY. 1989.

TORLONI, C.E.C.; SANTOS, J.J.; CARVALHO JR., A.A.; CORRÊA, A.R.A. A pescada-do-piauí, 
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) (Osteichthyes, Perciformes) nos reservatórios da 
Companhia Energética de São Paulo – CESP. Boletim Técnico CESP. São Paulo. p. 23, 1993.

WELCOMME, R.L. International introductions ofinland aquatic species. FAO Fish Tec. Pap., n.294, 
p. 318, 1988.

WILLIAMS, J.G.K. et al. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic 
markers. Nucleic Acids Research, n. 18, p. 6531-6535, 1990.

YEH, F.C.; BOYLE, T.; YE, Z.; XIYAN, J.M. POPGENE VERSION 1.31: Microsoft Window-based 
freeware for population genetic analysis. University of Alberta and Center for International Forestry 
Research. 1999.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

