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Introdução

A distribuição geográfica da espécie 
Pseudoplatystoma corruscans é ampla em rios da 
América do Sul, ocorrendo principalmente no Brasil 
nas Bacias do Alto Paraguai e Alto do Paraná, onde é 
intensamente pescada, devido ao seu grande valor 
comercial.

O P. corruscans, conhecido como pintado, é uma 
espécie de bagre, que apresenta características 
migratórias, reproduzindo-se no leito do rio durante os 
meses de chuva entre novembro e janeiro [1]. Além 
disso, essa espécie tem uma função ecológica muito 
importante em seu habitat, agindo com predador voraz
[2].

As capturas do surubim têm mostrado indicações de 
que se encontram próximas ao colapso [3]. Um estudo 
recente sobre a migração do surubim concluiu que a 
construção de novas barragens no curso principal do 
Rio São Francisco e seus tributários irão levar esta 
espécie à extinção nos próximos anos [4]. O trecho é a 
região do submédio São Francisco.

A conservação de espécies de peixe de água doce 
tem sido tradicionalmente determinada por 
repovoamento, sendo a manutenção da variabilidade 
genética um componente essencial [5]. A manutenção 
da variabilidade é necessária para manter tanto a 
viabilidade quanto a adaptabilidade das populações [6].

Através da caracterização da distribuição 
geográfica das freqüências alélicas, a sub-estruturação 
populacional pode ser detectada, e populações locais 
identificadas, constituindo informações essenciais para 
guiar a construção do estoque fundador de programas 
de repovoamento.

Uma abordagem que tem sido usada com sucesso na 
obtenção de parâmetros genéticos é a utilização de 
marcadores de microssatélite, que apresentam 
comportamento co-dominante, podendo ser utilizadas 
em estudos que abordam análises de estrutura genético-
populacional [7].

Um total de cinco loci de microssatélite está 
disponível na literatura para a espécie de surubim P. 

corruscans, fornecendo as ferramentas para a análise 
dos parâmetros genéticos de populações selvagens [8].

Apesar de não existirem estudos relacionados ao 
inventário genético de populações naturais de surubim 
no rio São Francisco, a Estação de Piscicultura de 
Paulo Afonso – EPPA, pertencente a CHESF 
(Companhia Hidrelétrica do São Francisco), vem 
operando as ações de repovoamento do surubim,
dirigido ao submédio São Francisco, ampliando suas 
instalações e adquirindo a tecnologia do Projeto Pacu 
para a reprodução do surubim.

O presente trabalho objetivou avaliar a estrutura 
genética da população natural de surubim localizada no 
município de Remanso (BA) através da utilização de 
marcadores moleculares de microssatélite, que proverá 
informações à construção do estoque fundador da 
CHESF.

Material e métodos

A. Coleta das amostras e extração do DNA genômico

Tecidos da nadadeira dorsal de 44 indivíduos de 
surubim foram coletados no município de Remanso 
(BA) e em seguida, armazenados em etanol a 95%.

O DNA foi extraído de acordo com o protocolo 
padrão com modificações [9]. As amostras foram 
digeridas utilizando-se TNES-Urea (125 mM de  NaCl, 
10 mM de Tris-HCl pH 7.5, 10 mM de EDTA, com 
concentração de 0.5% SDS) e 100μg/mL de Proteinase 
K. A purificação foi feita utilizando-se fenol, 
clorofórmio e álcool isoamílico. Foi utilizado etanol 
para precipitação do DNA e o precipitado foi 
ressuspendido em TE. 

B. Amplificação dos loci de microssatélite por PCR

Foram usados cinco pares de primers disponíveis na 
literatura para esta espécie [8]. As reações de PCR 
foram conduzidas utilizando-se as seguintes condições: 
desnaturação a 94°C por 4 min; 35 ciclos sucessivos de 
desnaturação a 94°C por 30s, anelamento a 56°C
(primers Pcor1, Pcor5 e Pcor21) e 58°C (primers Pcor2 



e Pcor10) por 30s, extensão a 72° C por 1 min e 
extensão final a 72° por 10 min. Cada reação continha 
1U de Taq polimerase, 200µM de cada dNTP, 1X 
tampão de PCR, 1,5mM de MgCl2, 1µM de cada 
primer e 20ng de DNA para um volume final de 10 µL.

C. Eletroforese em gel de poliacrilamida

Os produtos de PCR foram separados por 
eletroforese em gel de poliacrilamida vertical a 6%. A 
eletroforese durou em média duas horas a 1500 V, 
60MA e 55W. Foi utilizado um marcador de peso 
molecular de 10pb para estimar o tamanho dos alelos. 
Ao término da corrida, o gel foi submetido ao 
protocolo de coloração em prata. O registro da imagem 
foi feito em um scanner, sendo processadas usando o 
Molecular Imaging Software Version 4.0, para 
confirmação do tamanho das bandas.

D. Análises estatísticas

Os parâmetros de variabilidade genética avaliados 
no estudo foram calculados através do GENEPOP 
versão 1.2 [10], onde foram analisadas as 
heterozigosidades observada (Ho) e esperada (He), bem 
como, o coeficiente de endocruzamento (FIS), os testes 
de equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) e de 
desequilíbrio de ligação.

A presença de alelos nulos foi avaliada pelo 
programa Micro-Checker [11]. O conteúdo de 
informação polimórfica (PIC) foi calculado de acordo 
com Botstein et al. [12].

Resultados

A. Diversidade alélica
As estimativas foram calculadas e estão resumidas na 

Tabela 1.
B. Equilíbrio de Hardy-Weinberg

Os resultados indicam que os loci Pcor1, Pcor5, 
Pcor10 e Pcor21 encontram-se em equilíbrio de Hardy-
Weinberg, exceto para o locus Pcor2, que evidenciou
um déficit de heterozigotos (Tabela 1). Os resultados 
também mostram, para cada locus, valores de FIS que 
variaram de –0,020 a +0,235, onde os valores mais 
próximos a zero demonstram um menor nível de
endogamia e os valores negativos indicam uma 
exogamia.
C. Desequilíbrio de ligação

Não foram encontradas evidências de desequilíbrio 
de ligação entre os loci genotipados. Este fato sugere 
que os loci encontram-se em cromossomos distintos.
D. Análise dos microssatélites quanto aos alelos nulos 

Os resultados obtidos com os algoritmos 
implementados no programa Micro-Checker, apontam 
alelos nulos ou erros de genotipagem, como causa do 
excesso de homozigotos no locus Pcor2.

Discussão

Analisando-se os dados apresentados na Tabela 1, 
pode-se constatar que os loci de microssatélites 
utilizados no estudo da população natural de P. 
corruscans, demonstram um número médio de 7,2 
alelos. Revaldaves et al. [8] avaliaram 43 indivíduos de 

P. corruscans capturados na bacia do Rio Paraná, que 
abrange as regiões sul e sudeste do Brasil, e obtiveram 
uma média de 11,8 para o mesmo conjunto de 
marcadores.

A diferença do número médio de alelos do presente 
trabalho com o de Revaldaves et al., [8] pode ser 
justificado pela presença de alelos nulos. Esses alelos 
são resultantes de mutações ocorridas nas regiões do 
DNA-alvo, as quais impossibilitam a amplificação 
deste alelo [15].

As médias das heterozigosidades observada 
(Ho=0,708) e esperada (He=0,751), para a população 
estudada, foram próximas ao trabalho de Revaldaves et 
al. [8], onde a média da heterozigosidade observada foi 
de 0,751 e a da esperada foi de 0,814. Para ambos os 
trabalhos, os valores das heterozigosidades observadas
foram inferiores aos das esperadas, indicando um 
aumento no número de homozigotos.

O desvio significativo (p<0,05) do equilíbrio de 
Hardy-Weinberg apresentado para o locus (Tabela 1) 
pode ser devido ao déficit de heterozigotos. Diversos 
fatores podem reduzir a heterozigosidade, podendo se 
destacar o efeito de Wahlund em que ocorre o 
isolamento de populações em grandes grupos [16]. 

Outro fator que poderia ocasionar um déficit de 
heterozigotos aparente seria a presença de alelos nulos 
devido a polimorfismos nos sítios de anelamento de 
iniciadores. Analisando-se a Tabela 1, de fato, pôde-se 
constatar a presença de alelos nulos no locus Pcor2, 
que está em desequilíbrio de Hardy-Weinberg. 

O conteúdo de informação polimórfica (PIC) 
apresentou valores altos com média de 0,711. Segundo 
a classificação de Botstein et al. [14], marcadores com 
valores de PIC superiores a 0,5 são considerados muito 
informativos, valores entre 0,25 e 0,50 mediamente 
informativos e valores inferiores a 0,25, pouco 
informativos.

Conclusão
A população de Remanso (BA) apresentou 

diversidade genética diversa da descrita para a bacia do 
Rio Paraná, com número de alelos inferior para quase 
todos os loci. Como Remanso constitui o ponto mais 
próximo ao local onde será desenvolvido o 
repovoamento do surubim, as informações aqui 
disponibilizadas auxiliarão na construção do estoque 
fundador da CHESF, instruindo, por exemplo, o 
número mínimo de alelos que este estoque deve 
apresentar.
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Tabela 1. Variabilidade genética para os cinco loci do P. corruscans.

Locus n* A* An** Ho* He* FIS* PIC*** HWE*

Pcor1 44 3 não 0,545 0,535 -0,02 0,474 ns

Pcor2 44 11 sim 0,681 0,889 0,235 0,867 *

Pcor5 43 9 não 0,767 0,825 0,071 0,796 ns

Pcor10 44 9 não 0,727 0,753 0,035 0,711 ns

Pcor21 30 6 não 0,818 0,7549 -0,085 0,709 ns
n = número amostral; A = número de alelos; An = presença de alelos nulos Ho = heterozigosidade observada; He = heterozigosidade
esperada; FIS = coeficiente de endocruzamento; PIC = conteúdo de informação polimórfica. Fontes: *GENEPOP 1.2; **Micro-
Checker; *** Calculado de acordo com Botstein et al. (1980). HWE = Equilíbrio de Hardy-Weinberg, ns = não significante; *
P<0,05.


