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RESUMO 
 

Na bacia do rio São João, região Sudeste do Brasil, as espécies de tucunaré Cichla kelberi e Cichla monoculus 

foram introduzidas há cerca de duas décadas e nos últimos anos têm apresentado expressivo crescimento 

populacional. Peixes dessas espécies coletados na região apresentam distintos padrões de coloração e 

morfologia e diferem dos padrões originalmente descritos para outras espécies de Cichla. A simpatria de C. 

monoculus e C. kelberi ocasionada pelos eventos de introdução pode ter levado à quebra de isolamento 

reprodutivo, culminando com alterações no pool gênico das espécies invasoras e eventos de introgressão. 

Dessa forma, o presente estudo utilizou o gene LWS para caracterizar as espécies de Cichla que ocorrem na 

bacia do rio São João e detectar indícios de processos de hibridização. Os resultados obtidos em nosso 

estudo evidenciam a presença de espécimes híbridos em populações invasivas de Cichla na bacia do rio São 

João. A identificação de fragmentos de DNA nuclear das espécies C. monoculus e C. kelberi em espécimes 

únicos da região, bem como a presença de DNA mitocondrial de uma espécie associada ao genoma nuclear 

da outra são fortes evidências de hibridização associada à introgressão genética, ocorrendo de forma 

bidirecional. Uma vez identificados os híbridos, é importante o monitoramento dessas populações, pois 

híbridos podem ser mais competitivos e agressivos que as espécies parentais e a redução ou expansão 

populacional de Cichla têm consequências sobre as espécies nativas da região.  

 
PALAVRAS-CHAVE: DNA nuclear; LWS; rio São João; Tucunaré. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, peixes do gênero Cichla Bloch & Schneider, 1801 (Cichliformes, 
Cichlidae) conhecidas popularmente como tucunarés, estão presentes em pelo menos 35% 
dos 71 reservatórios brasileiros onde não são nativos do sistema, estando entre as 
dominantes em 10% destes (AGOSTINHO et al., 2007). Estes predadores introduzidos 
podem interferir nas interações bióticas da ictiofauna nativa através da predação e 
competição. Reduções drásticas na diversidade de peixes nativos têm sido atribuídas à 
ocorrência dos tucunarés em sistemas onde estes foram introduzidos (PELICICE e 
AGOSTINHO, 2009; BRITTON e ORSI, 2012).  

Há cerca de 20 anos, pescadores amadores introduziram juvenis de tucunarés no 
reservatório Juturnaíba, formado pelo barramento do rio São João na região Dos Lagos, no 
Estado do Rio Janeiro, Brasil. Os tucunarés estabeleceram-se nesse sistema e têm 
sustentado a pesca amadora e esportiva. Nos últimos anos, entretanto, esse peixe tem sido 
capturado também a jusante da barragem de Juturnaíba, especialmente nos últimos 39 km 
da calha do rio São João, um trecho altamente modificado por intervenções antrópicas. 
Análises do DNA mitocondrial evidenciaram que as espécies C. kelberi e C. monoculus 
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estão presentes na região e confirmaram múltiplos eventos de introdução (DIAMANTE et 
al., 2017). 
 A perda do isolamento geográfico das espécies C. monoculus e C. kelberi 
ocasionada pelos eventos de introdução pode ter levado à quebra de isolamento 
reprodutivo, culminando com alterações no pool gênico das espécies invasoras e eventos 
de introgressão. A correta caracterização genética das espécies de Cichla no reservatório 
de Juturnaíba e rio São João, assim como a elucidação de um possível evento de 
hibridização serão úteis para o monitoramento de Cichla na região e para o estabelecimento 
de estratégias de manejo envolvendo toda a comunidade ictiofaunística local e de bacias 
adjacentes. 

O objetivo do presente estudo foi verificar, por meio do DNA nuclear, possíveis 
eventos de hibridização entre C. kelberi e C. monoculus no reservatório de Juturnaíba e no 
rio São João à jusante da barragem. Para isto, o marcador nuclear LWS (Long Wavelength 
Sensitive), que já se mostrou eficiente em estudo com Cichla (FABRIN et al., 2015) auxiliou 
na detecção de possíveis híbridos. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Trinta e dois exemplares de peixes do gênero Cichla foram coletados no reservatório 
de Juturnaíba e em diferentes trechos do rio São João a jusante da barragem. O DNA 
total das amostras foi extraído utilizando-se kit de extração Promega Wizard Genomics e 
quantificado em gel de agarose 1,0% por comparação com DNA λ de concentração 
conhecida. 

 Para a amplificação do gene LWS foram utilizados os primers F1e1 
5’GCGGTACCATGAAGATACAACAA3’ e R2e5 5’CTCCTTCTGCTGCATGGCA3’ descritos 
por Weadick et al. (2012). As reações de PCR (Polimerase Chain Reaction) foram 
conduzidas em volume total de 25 μL, contendo tampão Tris-KCl [20 mM Tris-HCl (pH 8,4), 
50 mM KCl], MgCl2 (1,5 mM), primers (2,5 mM cada), dNTPs (0,1 mM cada), Taq DNA 
Polimerase Platinum – Invitrogen (1,0 U) e 10 ng de DNA recém-extraído. Os produtos do 
PCR foram purificados seguindo o protocolo de Rosenthal et al. (1993) e a reação de 
sequenciamento foi realizada utilizando o kit Big Dye Terminator. A determinação da 
sequência dos nucleotídeos foi procedida em sequenciador automático ABI 3500 seguindo 
instruções do fabricante. 

As sequências nucleotídicas com confiabilidade superior a 90% foram editadas 
manualmente com o programa BioEdit 7.2.0 (HALL, 1999) e alinhadas em Clustal W 
(THOMPSON et al., 1994). A seleção do melhor modelo de substituição nucleotídica, 
construção da árvore gênica e os cálculos de distância-p foram realizados no programa 
Mega 6.0 (TAMURA et al., 2013). Para a construção das árvores e cálculos de distância 
genética foram utilizadas sequências de LWS disponíveis no GenBank de C. monoculus, 
C. kelberi e C. piquiti nativas e introduzidas.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram obtidas sequências com 707 pb do gene LWS do DNA nuclear das 32 
amostras, sendo 18 indivíduos de C. kelberi do reservatório de Juturnaíba e 14 de 
indivíduos do rio São João a jusante da barragem, sete identificados como C. kelberi e sete 
como C. monoculus.  

Os valores de distância-p entre diferentes populações de C. kelberi e C. monoculus 
variaram de 0,0000 a 0,0005. Todas apresentaram uma distância genética entre 0,0014 e 
0,0017 de C. piquiti. 

A árvore gênica de máxima verossimilhança construída a partir de sequências do 
gene LWS (Figura 1) não discriminou as populações de C. monoculus e C. kelberi, que 
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formaram um único grande clado. C. piquiti se apresentou como um grupo mais basal. 
Oreochromis niloticus (AF247128) foi utilizada como outgroup. 

Apesar da árvore gênica LWS não possibilitar a discriminação entre C. kelberi e C. 
monoculus, essas espécies foram diferenciadas pelos polimorfismos que possuem em 
determinadas regiões do gene LWS (Tabela 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Árvore gênica LWS gerada a partir de sequências de Cichla pelo método estatístico de 
máxima verossimilhança com valores de suporte de bootstrap. Populações de C. monoculus 
(Amarelo), C. kelberi (Azul), C. piquiti (Vermelho) e O. niloticus (Verde). 

 
Tabela 1: Sítios polimórficos interespecíficos de sequências do gene LWS de espécies de Cichla 

introduzidas e nativas 

 Posição dos sítios polimórficos 

 Populações 

7 

3 

1 

2 

6 

4 

2 

1 

5 

8 

6 

C. kelberi-TO G A T G 

C. kelberi-SJ G G/R T/C/Y G/R 

C. kelberi-JT G G/R T/C/Y G 

C. monoculus-SO G G C A 
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C. monoculus-TA G G C/Y A/R 

C. monoculus-SJ G G/A C/T G/A/R 

C. piquiti A A/G C/Y G 

JT: Reservatório de Juturnaíba; SJ: rio São João à jusante da barragem; SO: rio Solimões; TA: 

Taquaruçu; TO: rio Tocantins. 

A partir de uma investigação mais detalhada dos sítios polimórficos e dos fragmentos 
de DNA que diferenciam as espécies, é possível obter indícios da ocorrência de espécimes 
híbridos. Em nosso caso, tornou-se necessária a associação de polimorfismos de genes 
nucleares e mitocondriais (disponibilizados por DIAMANTE et al., 2017).  

Todos os indivíduos do reservatório e do rio São João identificados pelo DNA 
mitocondrial (DIAMANTE et al., 2017) como C. kelberi apresentaram em, pelo menos, um 
sítio polimórfico o nucleotídeo característico de C. monoculus. O mesmo vale para os 
indivíduos do rio São João identificados como C. monoculus, que apresentaram, com uma 
única exceção, algum polimorfismo de C. kelberi, com destaque para um indivíduo que 
apresentou nos três sítios variáveis do gene LWS os nucleotídeos que caracterizam C. 
kelberi. A heterozigose apresentada por alguns indivíduos e indicada pelos sítios com 
sobreposição de bases nucleotídicas também é uma evidência de hibridização. 

No geral, os exemplares de Cichla introduzidos na bacia do rio São João apresentam 
padrão de fragmentos de DNA nuclear mais similar com exemplares nativos de C. 
monoculus da bacia amazônica, embora em alguns casos as regiões do DNA  mitocondrial 
os caracterizem como C. kelberi. A partir da análise desses dados podemos inferir que os 
híbridos que ocorrem na região estudada sejam de gerações mais avançadas. Como foi 
detectada a presença do DNA mitocondrial (origem materna) tanto característico de C. 
kelberi como de C. monoculus na bacia do rio São João, podemos concluir que a 
hibridização seja bilateral, com a possibilidade de cruzamentos envolvendo fêmeas de 
ambas as espécies. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados do presente estudo confirmam a ocorrência das espécies de tucunaré 
C. kelberi e C. monoculus e de eventos de hibridização entre essas duas espécies. É 
relevante conhecer a composição ictiofaunística e realizar o monitoramento das populações 
híbridas da região estudada, que faz parte de um sistema estuarino de grande expressão 
socioeconômica adjacente à Bacia de Campos, com escassos estudos científicos com esse 
enfoque. 

Levando-se em consideração toda a problemática envolvendo a hibridização, outros 
estudos devem ser realizados, principalmente para verificar se hibridizações também estão 
ocorrendo em outros rios e reservatórios da região onde espécies de Cichla também foram 
introduzidas.  
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