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RESUMO 

 
Podocnemis expansa (tartaruga-da-amazônia) pertencente à ordem Testudines, subordem 

Pleurodira e família Podocnemididae, é considerada o maior quelônio de água doce na 

América do Sul, dentro do gênero Podocnemis. Atualmente a espécie está classificada 

pela International Union for Conservation of Nature (IUCN) como pouco preocupante, 

porém, dependente de programas de conservação. Diante deste cenário, o ICMBio e o 

IBAMA são responsáveis pelo Programa Quelônios da Amazônia (PQA). No estado de 

Goiás, o monitoramento de suas populações ocorre nos rios Araguaia e Crixás-Açu, onde 

localizam-se as principais praias de desova no estado. Neste contexto, o presente estudo 

teve por objetivo avaliar a diversidade genética e o fluxo gênico nas populações de 

Podocnemis expansa dos rios Crixás-Açu e Araguaia. Para tanto, foram avaliados um 

total de 191 indivíduos, sendo 96 do Rio Crixás-Açu e 95 do Rio Araguaia. A partir das 

amostras de DNA, foram padronizados dez marcadores microssatélites, para a obtenção 

dos genótipos por eletroforese capilar. Em seguida, os genótipos foram utilizados para 

análises estatísticas considerando machos e fêmeas. Assim, foi possível verificar que o 

painel de marcadores é informativo, apresentando uma média igual a 7,1 alelos nos locos, 

com alto valor de probabilidade de exclusão de paternidade (Q = 0,998) e baixo valor de 

probabilidade de identidade (I = 7,00x10-09). Não foi verificado desvios significativos 

entre os pares de locos em relação ao desequilíbrio de ligação (p > 0,05). A diversidade 

genética foi moderada para os indivíduos nas duas localidades, com a heterozigosidade 

esperada média (He) variando entre 0,611 a 0,632. A heterozigosidade observada média 

(Ho) variou entre 0,527 a 0,583. Os valores de diversidade genética foram 

estatisticamente semelhantes entre machos e fêmeas. A endogamia foi positiva e 

significativa (p < 0,05) para machos no Rio Crixás-açu (f = 0,082). Por outro lado, para o 

Rio Araguaia, os valores de endogamia foram maiores e significativos para machos (f = 

0,191) e fêmeas (f = 0,139).  A estrutura genética foi relativamente baixa e significativa 

(FST = 0,038; p ≤ 0,05). A taxa de migração (M) foi maior considerando os indivíduos se 

deslocando do Rio Crixás-Açu para o Rio Araguaia (M1→2 = 24,156), quando comparado 

com a taxa de migração dos indivíduos que se deslocam do Rio Araguaia para o Rio 

Crixás-Açu (M2→1 = 4,814). Essas informações são importantes para a elaboração de 

estratégias de conservação e manejo da espécie.  

 

Palavras-chaves: Genética de populações, migração, SSR, tartaruga. 



ABSTRACT 

 

Podocnemis expansa (Turtle-da-Amazônia) belonging to the order Testudines, suborder 

Pleurodira and family Podocnemididae, is considered the largest freshwater chelonium in 

South America, within the genus Podocnemis. Currently the species is classified by the 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) as of little concern, but dependent 

on conservation programs. In view of this scenario, ICMBio and IBAMA are responsible 

for the Programa Quelônios da Amazônia (PQA). In the state of Goiás, the monitoring of 

its populations occurs in the rivers Araguaia and Crixás-Açu, where the main spawning 

beaches in the state are located. In this context, the present study aimed to evaluate the 

genetic diversity and the gene flow in the Podocnemis expansa populations of the Crixás-

Açu and Araguaia rivers. For that, a total of 191 individuals were evaluated, being 96 of 

the Crixás-Açu River and 95 of the Araguaia River. From the DNA samples, ten 

microsatellite markers were standardized to obtain the genotypes by capillary 

electrophoresis. Then, the genotypes were used for statistical analysis considering males 

and females. Thus, it was possible to verify that the panel of markers is informative, 

presenting an average of 7.1 alleles in the loci, with high paternity exclusion probability 

(Q = 0.998) and low identity probability value (I = 7.00 x 10-09). No significant deviations 

between the pairs of loci were observed in relation to the linkage disequilibrium (p > 

0.05). Genetic diversity was moderate for individuals at both sites, with the expected 

mean heterozygosity (He) ranging from 0.611 to 0.632. The observed mean 

heterozygosity (Ho) ranged from 0.527 to 0.583. The values of genetic diversity were 

statistically similar between males and females. The inbreeding was positive and 

significant (p ≤ 0.05) for males in the Crixás-açu River (f = 0.082). On the other hand, for 

the Araguaia River, inbreeding values were higher and significant for males (f = 0.191) 

and females (f = 0.139). The genetic structure was relatively low and significant (FST = 

0.038; p ≤ 0.05). The migration rate (M) was higher considering the individuals moving 

from the Crixás-Açu River to the Araguaia River (M1 → 2 = 24,156), when compared to 

the migration rate of individuals moving from the Araguaia River to the Rio Crixás -Açu 

(M2 → 1 = 4.814). This information is important for the elaboration of strategies of 

conservation and management of the species. 

 

 

 

Keywords: Population genetics, migration, SSR, turtle. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A genética da conservação tem desempenhado um importante papel na redução 

da extinção e na preservação das espécies nos últimos anos (Shaffer et al., 2015; Correa 

et al., 2016). Este campo da genética tem por objetivo garantir que as espécies como 

entidades dinâmicas, sejam capazes de se adaptarem às mudanças ambientais. Estudos, 

técnicas e análises moleculares, tem contribuído para que os aspectos relacionados a 

biologia dessas espécies, sejam elucidadas para seu manejo e conservação (Frankham, 

2008).  

Podocnemis expansa (Schweigger, 1812), espécie popularmente conhecida como 

tartaruga-da-amazônia, pertencente à ordem Testudines, subordem Pleurodira e família 

Podocnemididae, é considerada dentro do gênero Podocnemis, o maior quelônio de água 

doce na América do Sul (Pritchard & Trebbau, 1984; Vogt, 2008). Esta espécie também 

é considerada uns dos representantes mais importantes da fauna de Quelônios 

Amazônicos devido ao seu valor econômico, principalmente pela sua carne, vísceras, 

gordura e ovos, usados como fontes de alimentação pelas populações indígenas e 

ribeirinhas em suas regiões de ocorrência. Além da utilização do casco para a confecção 

de utensílios e produtos artesanais (Van Dijk et al., 2014). 

Atualmente a International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2013), 

classifica a espécie como pouco preocupante, porém, dependente de conservação 

(Valenzuela, 2001; Fantin, 2017). Diante deste cenário, estratégias de conservação e 

manejo de Quelônios da Amazônia vêm sendo realizadas pelos centros de pesquisas e 

unidades de conservação especializadas, como o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Repteis e Anfíbios (RAN), órgão vinculado ao Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que juntamente com o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), são os responsáveis 

pelo Programa Quelônios da Amazônia (PQA), que se encontra em atuação desde 1979. 

No estado de Goiás, o monitoramento das populações de tartarugas-da-amazônia ocorre 

nos rios Araguaia e Crixás-Açu, onde se localizam as principais praias de desova da 

espécie no Estado (PAN, 2015).  

Avaliar a dinâmica de crescimento populacional e identificar possíveis estratégias 

de manejo para o uso sustentável e conservação das populações de Quelônios 

Amazônicos, torna-se de suma importância. No início do século XX, estudos utilizando 
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marcadores moleculares começaram a fazer parte das estratégias de conservação da 

espécie P. expansa, auxiliando na compreensão da dinâmica populacional e na avaliação 

de características relacionadas ao sistema reprodutivo, fluxo gênico, variabilidade 

genética e estrutura populacional de P. expansa (Sites et al., 1999; Valenzuela, 2000; 

Bock, 2001; Fantin et al., 2006; Damasseno, 2013).  

Neste contexto, os marcadores moleculares microssatélites ou SSR (Simple 

Sequence Repeats; Litt & Luty, 1989), são excelentes marcadores que permitem verificar 

diferenças genéticas em populações separadas por quilômetros ou analisar a mesma 

população em momentos temporais distintos e em diferentes estações do ano (Lehmann 

et al., 2003). Ao longo de gradientes geográficos e/ou temporais, a variabilidade genética 

a nível intraespecífico é capaz de fornecer dados para presumir se uma população está em 

extinção, expansão ou em equilíbrio (Hanski & Gilpin, 1997). Compostas por unidades 

repetitivas denominadas motivos, os marcadores microssatélites são formados por 

pequenas sequências de um a seis nucleotídeos repetidos em tandem (Kalia et al., 2011). 

A regiões microssatélites são ideais para estudos de genética de populações, pois podem 

apresentar um número elevado de alelos e de heterozigosidade, sendo considerados 

importantes fontes de variabilidade genética (Varshney et al., 2005). 

Sendo assim, este estudo tem por objetivo principal avaliar a variabilidade 

genética e o fluxo gênico das populações de Podocnemis expansa dos rios Araguaia e 

Crixás-Açu no Estado de Goiás, com o intuito de gerar informações que poderão ser 

utilizadas para definição de estratégias de manejo, conservação e uso sustentável da 

espécie.  

Para que seja alcançado o objetivo principal, propomos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

1. Padronizar um conjunto de marcadores microssatélites polimórficos para P. 

expansa; 

2. Avaliar a diversidade genética considerando machos e fêmeas de P. expansa; 

3. Verificar se a variabilidade genética está estruturada geneticamente, considerando 

as duas populações de P. expansa dos rios Crixás-Açu e Araguaia; 

4. Estimar a taxa de migração de indivíduos entre as populações de P. expansa dos 

rios Crixás-Açu e Araguaia. 
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2. REFERÊNCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Família Podocnemididae  

 

A família Podocnemididae, pertencente à ordem Testudines e subordem 

Pleurodira, compreende um grupo monofilético composta por três gêneros de quelônios 

de água doce, sendo estes: Podocnemis (Wagler, 1830), Peltocephalus (Duméril & 

Bibron, 1835) e Erymnochelys (Baur, 1888) (Noonan, 2000; Bour, 2008). Todas as seis 

espécies do gênero Podocnemis estão distribuídas pela América do Sul (Pough et al., 

2008), são elas: Podocnemis erythrocephala (Spix, 1824), Podocnemis expansa 

(Schweigger, 1812), Podocnemis lewyana (Duméril, 1852), Podocnemis sextuberculata 

(Cornalia, 1849), Podocnemis unifilis (Troschel, 1848) e Podocnemis vogli (Muller, 

1935), (Van Dijk et al., 2014).  

As espécies do gênero Podocnemis, principalmente a tartaruga-da-amazônia 

(Podocnemis expansa), o tracajá (P. unifilis) e o iaçá (P. sextuberculata), são 

considerados importantes recursos de valor econômico e cultural para os habitantes das 

regiões de ocorrências. Desde o período pré-colonial, sua carne, ovos e óleo, têm sido 

intensamente explorados como fontes de alimentação, fabricação de produtos pessoais e 

combustível para iluminação pública (Vogt, 2003; Rueda-Almonacid et al., 2007; Van 

Dijk et al., 2014). Devido a essa intensa exploração, na maioria das vezes de forma ilegal, 

houve um declínio muito grande das populações destes quelônios, colocando a maioria 

das espécies do gênero em risco de extinção (IUCN, 2013).  

 

2.1.1 Podocnemis expansa 

 

Podocnemis expansa (Schweigger, 1812), popularmente conhecida como 

tartaruga-da-amazônia, é considerado o maior pleurodira, e também o maior quelônio de 

água doce da América do Sul, chegando a atingir 90 cm de comprimento e pesar até 45 

kg (Rueda-Almonacid et al., 2007; Vogt, 2008). O nome expansa se refere a carapaça que 

apresenta um alargamento na parte posterior, e por ser achatada dorso-ventralmente 

(Dupre; Devaux; Bonin, 2007). As carapaças possuem colorações que podem variar de 

cinza-escuro, marrom ou verde-oliva para filhotes e machos, enquanto que as fêmeas 

variam entre cinza ou marrom-claro (Figura 1). O plastrão destes animais possui 
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coloração creme, amarelada ou marrom em adultos, e em filhotes pode ser de cor branca 

ou creme. A cabeça dos filhotes apresenta manchas amareladas de formato irregular, com 

o passar do tempo as fêmeas adultas tende a perder este padrão de coloração, desbotando 

gradualmente para o marrom. Nos machos este padrão de coloração tende a permanecer 

por mais tempo. A maioria dos indivíduos das populações, apresentam dois barbelos no 

queixo. Os membros anteriores são compostos por cinco garras e os membros posteriores 

por quatro, sendo interligados por membranas bem desenvolvidas e adaptadas para 

nadarem até 45km em dois dias (Vogt, 2008).  

 

A distribuição da tartaruga-da-amazônia no território brasileiro ocorre nas bacias 

do Amazonas, Araguaia, Tocantins e Branco. No Norte da América do Sul ocorrem nas 

bacias dos rios amazônicos e Orinoco (IBAMA, 2017) (Figura 2). Durante a época de 

cheia, os indivíduos da espécie penetram nos lagos e florestas alagadas, em busca de 

frutas e sementes para se alimentarem, e ao iniciar o período de seca os adultos retornam 

para os rios, enquanto juvenis e sub-adultos permanecem nesses habitats. A P. expansa é 

considerada uma espécie predominantemente herbívora, podendo se alimentar também 

de pequenos moluscos e peixes (Vogt, 2008).   

A B 

C D 

Figura 1. (A) fêmea da espécie P. expansa; (B) macho de P. expansa; (C e D) filhotes de P. expansa. 
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O sistema de reprodução da espécie P. expansa é complexo (Garcia, 2006). Pode-

se dizer que as fêmeas conseguem perceber modificações ambientais e climáticas, que 

servem de estímulos para dar início ou cessar do período reprodutivo (Soares, 2000; 

Ferreira, 2003). No Brasil, a nidificação é controlada através dos níveis de água, durante 

a estação de seca dos rios, as tartatugas-da-amazônia migram em busca de praias altas e 

planas, com areia grossa para poderem desovar. A atividade de nidificação dessa espécie 

é semelhante à de algumas tartarugas marinhas, onde a desova ocorre em grandes grupos 

(Rueda-Almonacid et al., 2007; Vogt, 2008).  Muitas vezes as fêmeas nidificam na mesma 

praia, porém, não necessariamente; há evidências de que anualmente elas retornam para 

a mesma parte do rio. Quando uma praia é destruída pelas mudanças ambientais, as 

mesmas tartarugas podem nidificar em praias que estão próximas (Vogt, 2008).  Ao 

contrário das praias do litoral, utilizadas pelas tartarugas marinhas para nidificar, as praias 

usadas pelas tartarugas de água doce são geologicamente instáveis, tendo sua duração 

Figura 2. Mapa de distribuição de Podocnemis expansa. Fonte: Plano de Ação Nacional para a 

conservação de Quelônios da Amazônia, 2015. 



 

14 
 

inferior a uma única geração de tartarugas. Isso possivelmente diminui a ocorrência de 

filopatria para o grupo de tartarugas de água doce, sendo mais provável que ocorra em 

tartarugas marinhas (FitzSimmons et al. 1997). A filopatria presente no comportamento 

da espécie pode gerar diferenciação genética significativa entre as praias de nidificação. 

Entretanto, se a filopatria for facilitada socialmente (quando as fêmeas jovens seguem as 

fêmeas experientes para um local de nidificação, e depois retornam a esse local para 

posterior nidificação (Hendrickson, 1958)), não é esperado uma grande diferenciação 

genética entre as praias de nidificação, pois não necessariamente as fêmeas estariam se 

aninhando em sua praia natal (Pearse et al., 2006).  A espécie Podocnemis expansa é uma 

das duas únicas tartarugas ribeirinhas conhecidas, onde ambos os sexos migram juntos 

entre as áreas de alimentação e de nidificação (a outra espécie é a asiática “tutong”, 

Batagur baska) (Pearse et al., 2006) 

Por volta de um mês antes da postura, as tartarugas-da-amazônia saem da água 

para tomarem sol por horas, a fim de acelerar o processo de ovulação (Ferrara et al., 

2010). Logo após a postura dos ovos, as fêmeas retornam para a água e permanecem 

agrupadas em frente às praias por um período de 45 a 60 dias, coincidindo com a cheia 

dos rios e a eclosão dos ovos (Ferrara et al., 2012). Em uma postura, são depositados em 

média 100 ovos por fêmea, sendo estes de formato esférico e casca flexível, com diâmetro 

de 36 a 49 mm (média = 38,8) e pesando de 24 a 35 g (média = 30,9) (Pritchard & 

Trebbau, 1984; Rueda-Almonacid et al., 2007; Vogt, 2008) (Figura 3). O período de 

incubação dos ovos varia de 36 a 75 dias (Ferreira Junior & Castro, 2003).  Vale ressaltar 

que para a espécie P. expansa a temperatura de incubação pode estar relacionada com a 

determinação sexual dos filhotes, sendo que para temperaturas superiores a 34,5ºC, são 

produzidos principalmente indivíduos fêmeas (Valenzuela, 2001; de la Ossa, 2007; Vogt, 

2008). 

Figura 3. Esquerda: fêmea de P. expansa em processo de desova. Direita: ovos da espécie P. expansa. 
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Assim como a maioria dos quelônios, P. expansa é uma espécie de vida longa, 

chegando a viver por mais de 50 anos. A maturidade sexual desses quelônios é 

considerada tardia, e está relacionada com o tamanho de seu corpo devido à dificuldade 

de determinar-se pela idade (Pritchard & Trebbau, 1984; Dupre; Devaux; Bonin, 2007). 

Segundo Alho & Pádua (1982), após avaliarem 393 fêmeas de P. expansa, concluíram 

que a maturidade é atingida a partir de 50 cm de comprimento de carapaça. Em machos, 

ainda não há informações do tamanho e da idade para atingirem a maturidade, mas 

acredita-se que seja antes das fêmeas (Pritchard & Trebbau, 1984). 

Estudos realizados para avaliar a paternidade nas espécies de Quelônios da 

Amazônia, têm demonstrado que espécies do gênero Podocnemis são poliândricas 

(quando uma fêmea copula com mais de um macho) e poligâmicas (quando um macho 

copula com mais de uma fêmea) (Valenzuela, 2000; Fisher et al., 2006; Pearse et al., 

2006; Fantin et al., 2008; Fantin et al., 2010). Este sistema reprodutivo possibilita a 

contribuição genética de mais de um macho para uma futura prole, aumentando a 

viabilidade reprodutiva e a heterogeneidade genética da população (Jennions & Petrie, 

2000).  

2.2 Conservação e manejo de Podocnemis expansa 

 

Durante a colonização europeia na Amazônia, houve uma superexploração 

econômica dos Quelônios Amazônicos causando um declínio populacional na abundancia 

dessas espécies aqui no país (Kemenes and Pezzuti 2007).  Diante disto, Podocnemis 

expansa foi considerada uma espécie em extinção, necessitando de programas de 

conservação e uso sustentável (Mittermeier, 1978). No entanto, graças aos trabalhos 

conservacionistas, entre os anos de 1979 e 1989, foram soltos na natureza, cerca de 10 

milhões de filhotes da espécie. Como consequência, a espécie P.expansa foi removida da 

lista oficial do Brasil de espécies ameaçadas de extinção (Brasil 1989). 

Atualmente a espécie Podocnemis expansa encontra-se classificada pela 

International Union for Conservation of Nature, como sendo uma espécie pouco 

preocupante, porém, dependente de programas de conservação (IUCN, 2013; Valenzuela, 

2001; Fantin, 2017). Aqui no Brasil ainda há populações elevadas desta espécie em várias 

partes do país, graças aos esforços conservacionistas intensos que auxiliam na 

preservação da espécie, para que não se torne listada como ameaçada (Vogt, 2008).  
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Por serem considerados animais de vida longa, manter seu equilíbrio populacional 

torna-se difícil devido à demora em atingir sua maturidade sexual, o que acaba por 

influenciar a baixa taxa de substituição de indivíduos na população (Pritchard, 1979). A 

manutenção das populações naturais desses quelônios, dependem da existência de uma 

quantidade viável de indivíduos sexualmente maduros, pois esta espécie é caracterizada 

pela alta taxa de mortalidade dos filhotes, reduzindo drasticamente o recrutamento de 

jovens para a população (Pough et al., 1993; Soares, 2000).  Embora a captura de adultos 

e coleta de ovos de quelônios sejam proibidas pela legislação brasileira (Lei nº 5.197, de 

3 de janeiro de 1967, publicado no DOU – Diário Oficial, seção 1, página 177), essa 

prática não deixa de ser comum nos dias de hoje (IBAMA, 2015). Neste contexto, como 

parte dos esforços para a conservação e manejo de Quelônios da Amazônia, o Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Repteis e Anfíbios (RAN), órgão vinculado ao 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), juntamente com o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e 

outras entidades parceiras, estão responsáveis pelo Programa Quelônios da Amazônia – 

PQA (pela Portaria nº259, de 21 de março de 2011, publicado no DOU – Diário Oficial, 

seção 2, página 37) que se encontra em atuação desde 1979.  

Este projeto tem por objetivo programar o uso sustentável das populações de 

quelônios de água doce, sem ignorar as questões culturais e desenvolver trabalhos de 

pesquisas e manejo para a recuperação e conservação dessas espécies. Neste contexto, o 

IBAMA e o ICMBio elaboraram o Plano de Ação Nacional de Conservação dos 

Quelônios Amazônicos (aprovado pela Portaria nº 1, de 4 de abril de 2015, publicado no 

DOU – Diário Oficial, seção 1, página 44), que tem como objetivo assegurar e fortalecer 

as estratégias de conservação, recuperação e uso sustentável das populações de espécies-

alvo presentes no PAN, levando em consideração a importância destes recursos como 

fonte de suprimento e subsistência das comunidades ribeirinhas. O plano de ação conta 

com a colaboração de comunidades locais, instituições de pesquisa, iniciativa privada e 

organizações sociais num processo de cogestão ambiental. Este Plano de Ação Nacional 

é o primeiro realizado visando a sustentabilidade na utilização dos recursos oferecidos 

pelas espécies alvos, não ameaçadas (IBAMA, 2015). O mapa da Figura 4, mostra a área 

de abrangência do PAN Quelônios Amazônicos, assim como, as unidades de conservação 

onde o PQA atua, e as potenciais unidades de conservação participantes. No Estado de 

Goiás, o Programa Quelônios da Amazônia tem atuado na Bacia do rio Araguaia e no rio 
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Crixás-Açu, onde se localizam as principais praias de nidificação das espécies de 

Quelônios Amazônicos no estado.  

 

 

2.3 Diversidade genética e marcadores moleculares 

 

A diversidade genética é um dos fatores importantes que contribuem para as 

populações adaptarem-se a um ambiente em transformação, e para a manutenção de suas 

populações ao longo do tempo. Devido a isso, conhecer a composição genética de uma 

espécie, e de como ela está estruturada em suas populações, é de suma importância para 

as ações de manejo e conservação (Frankham, 2008). Indivíduos que possuem 

determinados alelos, podem expressar as características necessárias para sobrevivência e 

reprodução em situações novas. Dessa forma, a variabilidade genética pode proporcionar 

às populações uma alta capacidade adaptativa e evolutiva para enfrentar os efeitos 

gerados pelas estocasticidade ambientais (Frankham, 2008; Geburek & Konrad, 2008). 

Em meados dos anos 60, a variabilidade genética era medida por meio de 

diferenças morfológicas. Com o avanço dos novos métodos de detecção de polimorfismos 

genéticos ao nível de sequência de DNA, técnicas de análise molecular da variabilidade 

genética, tem permitido identificar regiões do genoma ou sequencias específicas de DNA, 

que podem ser expressas ou não, conhecidos como “marcadores moleculares” (Ferreira 

Figura 4. Área de abrangência do PAN Quelônios da Amazônia. Fonte: Plano de Ação Nacional 

para a Conservação dos Quelônios da Amazônia, 2015. 
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& Grattapaglia, 1998). Com base nas leis de herança mendeliana, essas marcas 

moleculares são transmitidas de uma geração a outra, podendo ser monitoradas. Assim, 

os marcadores podem ser empregados em estudos para avaliar a diversidade genética 

entre dois ou mais indivíduos, no desenvolvimento de mapas genéticos e em estudos para 

a conservação de espécies ameaçadas (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Semagn et al., 

2006).  

Os marcadores moleculares vêm sendo utilizados e considerados vantajosos em 

relação aos métodos antigos, por serem considerados neutros aos efeitos fenotípicos e 

pelo fato de sua herança não ser influenciada pelo meio ambiente (Ferreira & 

Grattapaglia, 1998). A escolha do conjunto de marcadores genéticos para a realização de 

um determinado estudo é de suma importância para a obtenção dos dados a serem 

analisados (Snnucks, 2000). Distintos marcadores moleculares estão disponíveis e 

diferenciam-se pela metodologia a ser utilizada, podendo ser classificados em três grupos, 

estes são (Agarwal et al., 2008): 

 

1. Hibridização: RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism); 

2. Amplificação de DNA: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA); SSR 

(Simple Sequence Repeat ou microssatélite), ISSR (Inter Simple Sequence 

Repeats), AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), SNPs (Single 

nucleotide polymorphisms) e DNAmt (DNA mitocondrial). 

 

Técnicas baseadas na amplificação de DNA podem ser divididas em duas 

subcategorias: as que utilizam primers arbitrários (universais) (RAPD e AFLP); e as que 

utilizam sequências alvos (SSR e SNPs). Abordagens feitas com primers arbitrários não 

requerem conhecimento prévio do genoma que está sendo analisado, podendo ser 

empregue em várias espécies (Agarwal et al., 2008). 

Uma técnica ideal utilizando marcadores moleculares requer alguns critérios: (1) 

ser polimórfico e uniformemente distribuído por todo o genoma, (2) proporcionar uma 

resolução adequada das diferenças genéticas, (3) gerar múltiplos, independentes e 

confiáveis marcadores, (4) ser simples, rápido e barato, (5) necessitar de pequenas 

quantidades de amostras de tecido e DNA, (6) ligação com genótipos distintos e (7) não 

exigir nenhuma informação previa sobre o genoma do organismo. Sendo assim, nenhuma 

técnica com marcadores moleculares será ideal para todas as situações, pois estas se 

diferem umas das outras em relação ao nível de polimorfismo detectado, abundância 
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genômica, especificidade do loco, reprodutibilidade, protocolos técnicos e custo 

(Agarwal et al., 2008). 

 

2.2.1 Marcadores Microssatélites  

 

Diversas ferramentas moleculares estão disponíveis para avaliar a variabilidade 

genética das espécies a nível individual e populacional, aumentando a compreensão sobre 

os processos de estruturação genética entre e dentre as populações (Semagn et al., 2006). 

Assim, podemos destacar os marcadores moleculares de sequências curtas repetidas 

(SSR), conhecidas como microssatélites, que apresentam vantagens na investigação de 

polimorfismos em estudos de genética de populações (Brohede & Ellegren, 1999). 

Os marcadores microssatélites são compostos por unidades repetitivas 

denominadas motivos, que consistem de pequenas sequências de um a seis nucleotídeos 

repetidos em tandem. De acordo com o número de nucleotídeos por unidade de repetição, 

os microssatélites são classificados como: -mono, -di, -tri, -tetra, -penta ou –

hexanucleotídeos (Kalia et al., 2011). As estruturas dos microssatélites podem ser 

classificadas em: (1) perfeitos, quando não apresentam nenhuma interrupção em sua 

sequência de repetição (motivo); (2) imperfeitas, quando possuem um par de bases ou uma 

pequena sequência interrompendo a série de repetição; (3) e compostas, formada por mais de 

uma unidade repetitiva (Weber, 1989) (Tabela 1).   

 

 

Tabela 1. Classificação de microssatélites (Adaptado de Kalia et al., 2011). 



 

20 
 

Com base em sua localização no genoma, os microssatélites podem ser 

classificados como nuclear (nuSSR), mitocondrial (mtSSR) ou cloroplastidiais (cpSSR) 

(Kalia et al., 2011). Estas sequências simples estão amplamente distribuídas pelo genoma 

e são altamente polimórficas, pois estão sob elevadas taxas de alterações mutacionais 

(adição ou deleção de repetições), podendo variar de 10-2 a 10-6 nucleotídeos por loco em 

cada geração (Ferreira & Grattapaglia, 1998; Oliveira et al., 2006). Essas taxas de 

alterações mutacionais estão relacionadas à evolução do microssatélite (Ellegren, 2004).  

Os microssatélites são encontrados com maior intensidade em regiões não 

codificantes do genoma (sequências intergênicas ou nos íntrons). Porém, há 

microssatélites encontrados em regiões codificantes, ricas em genes, chamados de 

marcadores SSR-EST (Expressed Sequencing Tags), podendo ser mais preservados entre 

as espécies relacionadas, e assim, tendo uma maior taxa de transferiabilidade em relação 

aos marcadores microssatélites derivados de regiões genômicas não gênicas.  Entretanto, 

marcadores SSR-EST tendem a exibir menos polimorfismo em comparação com os 

marcadores SSR de regiões não codificantes (Varshney et al., 2005). 

Olivera e colaboradores (2006), descrevem que microssatélites que estão 

presentes em regiões transcritas possuem densidade baixa, uma vez que altas taxas de 

mutações nestas regiões do genoma estariam ligadas à perda de funcionalidade do gene. 

Já os microssatélites que se encontra em regiões não codificantes, a maioria apresentaria 

efeitos neutros no genoma, estando localizados acima da região do promotor e mais 

associados com a regulação da expressão gênica.  

Possíveis explicações para as altas taxas de polimorfismo em microssatélites 

incluem: erros durante a recombinação do DNA, retrotransposons, crossing-over desigual 

e slippage da DNA polimerase III (Strand et al.,1993; Oliveira et al., 2006; Wang et al., 

2009). As elevadas taxas de recombinação nas regiões microssatélites podem estar 

associadas ao mecanismo de crossing-over desigual, este pode gerar mudanças drásticas, 

tais como a perda ou o ganho de um grande número de repetições. Isto ocorre quando os 

cromossomos homólogos estão pareados imperfeitamente devido à presença de grandes 

regiões repetitivas, indicando que somente as partes que geralmente possuem 

comprimento desigual serão trocadas, e um dos cromossomos receberá um fragmento 

maior, resultando em uma fita dupla mais curta e outra mais longa após a recombinação 

(Oliveira et al., 2006; Hancock, 1999).  

Os retrotransposons, são fragmentos de DNA repetitivos que são inseridos nos 

cromossomos depois de terem sido transcritos de forma inversa a partir de qualquer 
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molécula de RNA (Nadir et al., 1996). Parida et al. (2009) relataram que 23,1% dos 

microssatélites contendo sequências genômicas de cana, tem homologia de sequência 

significativa com retrotransposons, sugerindo o uso potencial de microssatélites 

associados a retrotransposons como uma fonte para desenvolver marcadores genéticos 

polimórficos (Bennetzen 2000).  

O slippage ou Slip-strand mispairing (SSM), é o mecanismo mais bem aceito para 

explicar o polimorfismo dos microssatélites. Durante a replicação ou reparação do DNA, 

o “deslizamento” da DNA polimerase III ao atravessar pela região de repetição pode 

provocar a dissociação temporária da cadeia de DNA molde e a cadeia recém-sintetizada, 

seguida pelo realinhamento incorreto (Levinson & Gutman, 1987). Com as fitas de DNA 

alinhadas em posições diferentes, novas replicações levarão à inserção ou supressão de 

unidades de repetição em relação à cadeia molde (Figura 1). A maior parte das mutações 

é corrigida pelos sistemas de reparo (MMR - Mismatch repair), assim a estabilidade dos 

microssatélites depende de um equilíbrio entre o deslizamento do DNA e eficácia do 

sistema de MMR (Ellegren, 2004) (Figura 5). 

 

 

Estes marcadores apresentam herança co-dominante, portanto, podem ser 

observados ambos os alelos presentes em um loco, sendo que, alelos diferentes de um 

Figura 5. Mecanismo de slippage durante a replicação do DNA, em regiões microssatélites 

(Adaptado de Goldsteind & Schlotterer, 1999). 
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loco microssatélite, são diferenciados pela quantidade de motivos de repetição que 

apresentam. Além do mais, possuem variação multi-alélica e alta reprodutibilidade, 

permitindo avaliar rapidamente um maior número de indivíduos para um grande número 

de locos através de sistemas multiplex, sendo necessário pequenas quantidades de DNA 

dos indivíduos analisados (Fereira & Grattapaglia, 1998; Duran et al., 2009).  

Os microssatélites são marcadores ideais para estudos de genética de populações, 

pois possuem número de alelos e heterozigosidade muito maior do que outros 

marcadores, sendo fatores importantes para detectar a variabilidade genética em 

populações (Rafalski et al., 1996). Estes marcadores permitem verificar diferenças 

genéticas em populações separadas por quilômetros ou analisar a mesma população em 

momentos temporais distintos e diferentes estações do ano, por exemplo, (Lehmann et 

al., 2003). Ao longo de gradientes geográficos e/ou temporais, a variabilidade genética a 

nível intra-específico é capaz de fornecer dados para presumir se uma população está em 

extinção, expansão ou em equilíbrio (Hanski & Gilpin, 1997). 

 

2.2.2 Marcadores microssatélites em estudos com Podocnemis expansa 

 

Estudos utilizando marcadores microssatélites, foram realizados para analisar a 

estrutura populacional de P. expansa, entre estes podemos destacar: Pearse et al. (2006), 

que avaliou a estrutura genética populacional de P. expansa no Rio Amazonas. Os 

resultados mostraram um padrão de isolamento para cada bacia hidrográfica. A falta de 

diferenciação observada em locos nucleares e mitocondriais entre as populações do 

Araguaia, Madeira/ Guaporé e Caquetá, sugere que as populações dentro das sub-bacias 

são essencialmente panmíticas (acasalamento ao acaso). Demonstrou-se também que 

embora as populações fossem geograficamente distantes, geneticamente são muito 

semelhantes, ou seja, não houve associação entre a geografia e a estrutura genética destas 

populações.  

Sites et al., (1999), verificaram um grande fluxo gênico intrapopulacional nas 

bacias fluviais de Tapajós e Araguaia (até 275 km) utilizando marcadores moleculares 

nucleares e mitocondriais, porém, houve um menor fluxo gênico entre as populações das 

bacias (2.400 km). Viera (2015), estudou a estrutura populacional de P. expansa ao longo 

do rio Madeira (Rondônia, Brasil). A região controle do DNA mitocondrial e os locos 

microssatélites foram analisados para determinar a diversidade genética e a relação de P. 

expansa entre as corredeiras do rio Madeira, assim como a ocorrência de possíveis 
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gargalos populacionais. Este estudo demonstrou uma diversidade genética maior no alto 

do rio Madeira do que no rio Guaporé (afluente localizado a montante das corredeiras), 

sugerindo uma possível restrição de fluxo gênico entre as duas áreas.  

Valenzuela (2000), por meio de marcadores microssatélites encontrou déficit de 

heterozigosidade para alguns locos analisados em populações de algumas praias da 

Colômbia. No entanto, houve diferenças significativas nas frequências de alelos e 

genótipos entre as praias através dos locos utilizando teste de probabilidade. Verificou-se 

que não houve desequilíbrio de ligação para nenhum dos locos, assim, cada loco é 

independente de todos os outros. 

Estudos utilizando marcadores microssatélites também são realizados para avaliar 

a existência de múltipla paternidade em ninhos de P. expansa. Em média estes trabalhos 

confirmam a contribuição de dois a quatro machos na fecundação dos ovos para cada 

ninhada, sendo um aspecto importante para a variabilidade genética populacional da 

espécie (Valenzuela, 2000; Pearse et al., 2006; Damasseno, 2013; Fantin, 2017). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1.  Áreas de estudo 

 

3.1.1. Rio Araguaia 

 

O Rio Araguaia está localizado na região centro-norte do território brasileiro. Sua 

nascente fica na Serra do Caiapó, próximo ao Parque Nacional das Emas, no município 

de Mineiros, em Goiás. Ele corre em direção ao norte, desaguando no Rio Tocantins 

(Figura 6). Sua extensão pode chegar a mais de 2.000 km, fazendo divisa natural com os 

Estados de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Pará. Considerado o segundo rio mais 

importante da Bacia Hidrográfica do Araguaia-Tocantins, este se destaca por sua natureza 

exuberante, servindo de habitat para diversas espécies de animais e vegetais. Nas águas 

do Rio Araguaia, está localizada a maior ilha fluvial do mundo: a Ilha do Bananal, que 

está legalmente protegida ao norte pelo Parque Nacional do Araguaia, e ao sul pelo Parque 

Indígena do Araguaia (Gerard & Margi Moss, 2007; Pensamento verde, 2014).  

 

 

 

Figura 6. Trecho do Rio Araguaia. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br. 
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3.1.2. Rio Crixás-Açu 

 

O Rio Crixás-Açu é afluente da margem direita do Rio Araguaia, está localizado perto 

dos municípios de Mundo Novo, Boa vista, São João da Mata Azul, desaguando em São 

Miguel do Araguaia, no Estado de Goiás (Geonip, 2019). A foz do Crixás com o Rio 

Araguaia é uma área selvagem de grande extensão e de rara beleza, situada em uma 

reserva particular de patrimônio natural (RPPN) do Jaburu (PDITS, 2012). É um rio de 

águas claras dotado de biodiversidade, assim como em toda a extensão de suas margens 

e praias (Figura 7). 

 

Figura 7.  Principal área de monitoramento do Programa Quelônios da Amazônia (PQA) no Rio 

Crixás-Açu. 
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3.2 Coleta das amostras de Podocnemis expansa 

 

Para o presente estudo foram utilizadas amostras de sangue coletadas dos 

indivíduos capturados e marcados do Rio Araguaia e Rio Crixás-Açu, dentro do contexto 

do Programa Quelônios da Amazônia (PQA) coordenado pela equipe do IBAMA 

(IBAMA, 2015) (SISBIO/ICMBIO 45174). Os monitoramentos, juntamente com as 

coletas das amostras, foram realizados de julho a dezembro dos anos de 2016, 2017 e 

2018. 

Os indivíduos que foram capturados passaram pelo procedimento de biometria, 

onde são pesados, medidos (largura e comprimento da carapaça e do plastrão), sexados e 

marcados. Durante o processo de marcação por meio de cortes feitos no casco das 

tartarugas, foi possível coletar as amostras de sangue utilizando dois tubos capilares de 

vidro para cada indivíduo. Estes capilares foram colocados em tubos eppendorf de 1,5 

ml, contendo álcool absoluto (para a preservação do material genético), devidamente 

identificados com os códigos de marcação de cada indivíduo e com o número da amostra. 

 

 

3.3 Extração e quantificação do DNA 

 

Os métodos e procedimentos para a obtenção e análise dos dados moleculares 

foram conduzidos no Laboratório de Genética & Biodiversidade, situado no Instituto de 

Ciências Biológicas (I) da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

A partir das amostras de sangue coletadas de 191 indivíduos, sendo 96 (48 machos 

e 48 fêmeas) oriundos do Rio Crixás-Açu a, e 95 (47 machos e 48 fêmeas) do Rio 

Araguaia, foram realizadas extrações de DNA utilizando o kit comercial DNeasy Blood 

& Tissue (QIAGEN) e o protocolo de extração de tecido animal proposto por Targgart e 

colaboradores (1992) (Anexos I e II). 

Depois de extraídos, o DNA total de cada indivíduo, foi quantificado por meio da 

técnica de eletroforese horizontal em gel de agarose (1%) corado com brometo de etídeo 

(10 mg/ml), utilizando uma cuba horizontal contendo tampão Tris-Borato-EDTA (TBE) 

(0,89 M Tris, pH 8,0; 0,89 M ácido bórico; 0,02 M EDTA) na concentração 1X. A 

quantificação foi realizada por comparação das amostras de DNA com os marcadores de 

massa molecular conhecida, λ DNA (10, 20, 50, 100 e 200 ng/μL). No preparo das 

amostras, incluindo os marcadores moleculares, foram adicionados 4 μL de tampão de 

carregamento para 3 μL de DNA e 1 μL de cada marcador λ. 
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A eletroforese foi conduzida de acordo com as condições de voltagem de cada 

cuba utilizada, durante cerca de 1 hora. Após a eletroforese, o gel foi exposto à luz 

ultravioleta / 366 nm, por meio de um transiluminador UV, e fotografado por um 

fotodocumentador de imagem - LPIX da Loccus Biotecnologia®. Em seguida, as 

amostras foram quantificadas e diluídas com água ultrapura para a concentração de 

aproximadamente 2,5 ng/μL, para seguir com as reações de PCR (Polimerase Chain 

Reaction). 

 

3.4 Amplificação dos marcadores microssatélites 

 

A partir de 24 marcadores microssatélites disponíveis na literatura (Tabela 2) 

(Apêndice I), foi possível testar a amplificação utilizando três a quatro indivíduos da 

espécie P. expansa. Testes com diferentes temperaturas de anelamento foram realizados 

buscando pela temperatura de anelamento ideal para cada par de primer, com o mínimo de 

amplificações inespecíficas.  

 

Tabela 2.  Lista de marcadores microssatélites utilizados no estudo. 

PRIMER SEQUÊNCIA FORWARD (5’-3’) 
MOTIVO DE 

REPETIÇÃO 
REFERÊNCIA 

Puni_1A5  TCTTCAGCGTTGTGGTTCTG GA 

Fantin et al., 

2007 

Puni_1B2  GTAGTGGCACTGCGACAAAT GA 

Puni_1B11 CCAGACCTCTCCTGTTTTGG (GA)7GG(GA)9 

Puni_2C11 AAGGTGCCTGGAGAATAGGA CT 

Puni_2E7 CTGGACCCATATGCAGTGAC (GA)5GC(GA)8 

Puni_2F6 CTGGTCCAACCCAATTTCTG (CT)6T(CT)10 

Puni_1H9 GGGGCTACAGAGAAGGAGAA GA 

Puni_2D9 CAGCATTTTCTGACAGACAGC (GA)7CA(GA)6 

Puni_2D10 GCCAGTCCCTTAAAAACTAGGG (GA)8 

Puni_1D12 AGGAGCTGCAGGTGCAAAC (GA)10 

Puni_2A9 CTGTTCCCAACAGCTGAGAG (GA)12 

Puni_1B10 CCAAACTAGGTTCATGTCCAAA (GA)8 

Puni_1C9 GCTGCAACAAGGAGAAGTGG (GA)17 

Puni_1D9 GCTGGGGAACTGACTACCT (GA)12 

Puni_1E1 GGCCTCTACTGTCTGAAAGTCC (CT)9TT(CT)7 

Pod 62 ATGAGTGTGGAATGAGAGGAAC (GT)11(TA)5 

Sites et al., 

1999 

Pod 91 TCATTTTGGTTAGAAGTGAAGGC G9(GT)17(GA)8 

Pod 1 GATCTTTCTTTACAGGTGCAGTTC (CA)32 

Pod 79 GGGAGAGCATTGCTGGTTGGTG (CT)13(CA)16 

Pod 147 GTGACAGCAGCATCTCATTTTCTC (GT)16(A)20 
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As amplificações dos fragmentos de DNA foram obtidas via reação de PCR 

(Polymerase Chain Reaction), utilizando o termociclador GeneAmp PCR System 9700 

(Applied Biosystems). O protocolo para o preparo das reações de PCR foi montado para 

um volume final igual a 10 μL em cada sistema (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Protocolo para reação de PCR para um indivíduo da espécie Podocnemis expansa. 

REAGENTES CONCENTRAÇÃO 
VOLUME 

(μL) 

CONCENTRAÇÃO 

FINAL 

H2O ultrapura - 1,5 - 

DNA 2,5 ng/μL 2,6 6,5 ng 

Primer (F+R) 0,9 μM 2,6 0,23 μM 

Tampão da enzima c/ 

MgCl2 
10X 1 1x 

BSA 25 mg/mL 1,3 3,25 mg 

dNTP’s 2,5 μM 0,9 0,225 μM 

Taq-polimerase 5 U 0,15 1 U 

 

O protocolo de termociclagem para a amplificação dos fragmentos de DNA 

durante a PCR foi composto pelos seguintes passos: (i) desnaturação do DNA a 94°C 

durante 5 minutos; (ii) desnaturação a 94°C por 1 minuto; (iii) 1 minuto para o anelamento 

do primers (na temperatura específica para cada primer); (iv) extensão da molécula de 

DNA pela ação da Taq polimerase a 72°C durante um minuto; (v) extensão final a 72°C 

por 45 minutos. As etapas de ii a iv são realizadas por 30 ciclos de amplificação. 

Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese horizontal em gel de agarose 

3% corados com brometo de etídeo (10 mg/ml), imersos em tampão TBE 1X durante 1 

hora, a uma voltagem fixa de acordo com respectiva cuba utilizada. Após a eletroforese, 

os produtos da amplificação foram visualizados por meio de um transiluminador UV, e 

Pod 128 GTGTCAGGGCTACCATCAAGATTG (GT)27(GC)7 

Pe 344 ATCCTGAGTTTAAAGGTGA (AG)13 
Valenzuela et 

al., 2000 
Pe 519 GCTGAGCTAGACTAACATGC (CT)7(CA)8(CG)2(CA)8 

Pe 1075 ATGAGCCTGAAGAGTTGGAA (AC)11 
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fotografado por um fotodocumentador de imagem. Os tamanhos dos produtos 

amplificados foram comparados com marcador de peso molecular 100 pb.  

Aquelas amostras que apresentaram bons padrões de amplificação, seguiram para 

a eletroforese vertical em gel desnaturante de poliacrilamida 6%, utilizando TBE 1X, por 

aproximadamente 2 horas a 70 w. A coloração das amostras no gel foi feita com nitrato 

de prata (Creste et al., 2001) (Anexo I). Após a revelação e secagem do gel, o mesmo foi 

analisado sob luz branca, permitindo a identificação dos genótipos, e a sua qualidade no 

que diz respeito à nitidez das bandas e a existência ou não de amplificações inespecíficas. 

Os tamanhos dos fragmentos foram estimados utilizando marcadores moleculares DNA 

ladder 10 bp e 50 bp (Invitrogen) como padrão de peso molecular. 

 

3.5  Desenvolvimento do painel multiplex para a obtenção dos genótipos por 

eletroforese capilar 

 

Aqueles pares de primers que demonstraram consistência nos padrões de 

amplificação, como a intensidade das bandas na visualização, o tamanho dos fragmentos, 

especificidade da amplificação e presença de polimorfismo, tiveram sua extremidade 5’ 

da sequência forward marcados com fluorescência para a montagem dos painéis de 

multiplex. Para os locos que apresentaram alelos na mesma amplitude de tamanho, estes 

foram marcados com fluorescências diferentes. Para os locos que apresentaram alelos em 

amplitudes diferentes, com no mínimo 10 pb, estes foram marcados com a mesma 

fluorescência. Os fluoróforos (Life Technologies®) utilizados na marcação dos primers 

são: verde (HEX - hexacloro-6-carboxifluoresceina), azul (6’-FAM - 6-

carboxifluoresceina) e amarelo (NED - 2’-cloro-5’-fluoro-7’,8’ fenil-1.4-dicloro-6-

carboxifluoresceina). 

Após definidos os conjuntos de primers para cada sistema de multiplex, novos 

ciclos de PCR foram realizados separadamente para cada marcador, com suas respectivas 

temperaturas de anelamento, utilizando o protocolo anteriormente apresentado (Tabela 

3). Assim, para a amplificação dos fragmentos com os primers marcados com 

fluorescência, novos indivíduos foram acrescentados, sendo 95 indivíduos de P. expansa 

do Rio Araguaia e 96 indivíduos do Rio Crixás-Açu. 

 Para o preparo das placas multiplex, foram utilizados 2 μL da reação de PCR de 

cada marcador para serem adicionadas em uma nova placa (denominada placa-mãe). Da 

“placa-mãe” foi retirada uma alíquota de 1 μL para uma segunda placa (denominada 
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placa-filha), acrescido de 9 μL da mistura de formamida Hi-Di e size standard (Life 

Technologies®), totalizando 10 μL de volume final, conforme o protocolo mostrado na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Preparo das amostras para a análise em eletroforese capilar nas proporções 1:1. 

REAGENTE VOLUME (μL) 

Produto de PCR (placa-mãe) 

Formamida Hi-Di (Applied Biosystems) 

Marcador Liz (Size standard) 

1 

8,75 

0,25 

Volume final 10 

  

Após o preparo, as amostras foram desnaturadas a 95ºC por 5 minutos e depois 

imersas em gelo durante um minuto. Feito isso, as amostras foram encaminhadas para a 

análise em eletroforese capilar no analisador automático de DNA, ABI-3500 (Applied 

Biosystems) e avaliadas no software GeneMapper 5.0 (Apllied Biosystems), para a 

obtenção dos genótipos de cada loco.  

 

3.6 Análises estatísticas da variabilidade genética e estrutura populacional 

 

A partir dos dados genotípicos obtidos por meio das análises no software 

GeneMapper 5.0 (Apllied Biosystems), os arquivos de entrada (inputs) foram gerados para 

serem executados nos softwares de análise estatística. Estes arquivos foram gerados a 

partir de planilhas organizadas utilizando o software Create (Coombs et al., 2008). 

A fim de avaliar o potencial de discriminação individual dos marcadores 

microssatélites padronizados, com base em suas frequências alélicas o programa 

DENTITY 1.0 (Wagner & Sefc, 1999) foi utilizado para estimar: a) probabilidade de 

identidade genética (I) (Paetkau et al., 1995) - probabilidade de dois indivíduos 

amostrados aleatoriamente apresentarem o mesmo genótipo para um determinado loco; 

b) probabilidade de exclusão de paternidade (Q) (Weir, 1996) – que corresponde a 

capacidade que um determinado loco possuí, de excluir um indivíduo apontado como pai 

equivocadamente.  

A variabilidade genética das populações foi estimada por meio de analises 

estatísticas descritivas realizadas para cada loco e para o conjunto total deles no software 
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FSTAT 2.9.3.2 (Goudet, 2002). Para tanto, foram avaliados parâmetros genéticos 

baseados nas frequências alélicas e genotípicas, incluindo: número médio de alelos por 

loco (A), riqueza alélica (RA), heterozigosidade observada (Ho), heterozigosidade 

esperada (He) e índice de fixação (f). Além disso, também foram verificados desvios em 

relação ao desequilíbrio de ligação utilizando o programa FSTAT. Utilizamos a correção 

de Bonferroni, a fim de ajustar o nível de significância de 5 % em função do número de 

testes a serem realizados. 

A diversidade genética máxima (Hmáx) foi calculada a partir do número de alelos 

observados através do seguinte cálculo: Hmáx = (A-1) / A.  Este parâmetro refere-se ao 

valor máximo teoricamente esperado da diversidade genética (He). Sua porcentagem (%) 

é calculada por meio da divisão do valor de He pelo Hmáx (Raposo et al., 2007).  

Para verificar a diferença entre as médias de diversidade genética considerando 

machos e fêmeas em cada população de P. expansa, foi realizado um teste de comparação 

de médias. Nessa análise foram utilizadas 5.000 permutações, para avaliar se havia 

diferença entre as médias de riqueza alélica (RA), heterozigosidade esperada (He), 

heterozigosidade observada (Ho) e índice de fixação populacional (f).  

Para avaliar a estrutura genética existente nas populações de P. expansa dos Rios 

Araguaia e Crixás-Açu, foi realizada uma análise de variância molecular (AMOVA), que 

permite verificar como a estrutura genética está organizada em vários níveis de hierarquia 

entre e dentro das populações, utilizando o software ARLEQUIN 3.5.1.3 (Excoffier et al., 

2011). Para o presente estudo foram considerados os seguintes níveis hierárquicos: entre 

as populações (Rio Crixás-Açu e Rio Araguaia) (FST); entre indivíduos dentro das 

populações (FIS = f); e entre os indivíduos, considerando as duas populações como uma 

única população total (FIT).  

A fim de verificar a estruturação genética existente entre as populações estudadas 

por outra abordagem, foi utilizado o método de agrupamento Bayesiano no software 

STRUCTURE v.2.3.4 (Pritchard et al., 2000). Com isso, o programa estima o valor de 

máxima verossimilhança para K (número de populações/grupos geneticamente distintos), 

tendo como base as frequências alélicas e genotípicas, de modo a maximizar o EHW em 

cada grupo. Desta maneira, os indivíduos são alocados sem nenhuma informação prévia 

a respeito de suas populações de origem. As simulações no STRUCTURE foram 

realizadas por meio de passos da cadeia de Markov-Monte Carlo (MCMC), com períodos 

de burn-in de 5.000 e 500.000 permutações, com 20 iterações para cada valor de K 
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atribuído, variando de um (quando não há estruturação genética) a dez, considerando-se 

que pode existir a formação de dez grupos distintos.  

Esta análise tem por finalidade verificar se os indivíduos são alocados de acordo 

com as suas respectivas populações ao qual pertencem.  A escolha do melhor valor de K 

foi realizando utilizando o programa STRUCTURE HARVESTER 0.6.94 (Earl & 

VonHoldt, 2012) por meio do método de Evanno et al., (2005). Em seguida, os dados 

gerados pelo Structure foram utilizados para serem avaliados no programa STRUCTURE 

SELECTOR, a fim de gerar o gráfico de agrupamento genético para o melhor valor de K 

obtido no Structure Harvester.  

As taxas de migração (M) entre as populações, com base na inferência Bayesiana 

e do princípio de máxima verossimilhança, foram estimadas no programa MIGRATE 

3.6.11 (Beerli & Felsenstein, 2001). O modelo Browniano foi utilizado com uma 

distribuição uniforme e uma taxa de mutação constante nos locos. Os valores de θ foram 

estimados a partir do FST. Para a inferência dos parâmetros Bayesianos, foi utilizado uma 

cadeia longa consistindo de 100.000 passos, sendo estes amostrados a cada 100 passos, 

seguidos de um burn-in de 10.000 passos, com três repetições. Foram definidos os limites 

mínimo e máximo para theta (θ) e migração (M) como 0,0 e 30,0, com um valor de delta 

igual 3.  
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Figura 8. Gel de agarose (3%) da amplificação dos locos microssatélites de P. expansa. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Escolha dos marcadores microssatélites informativos 

 

Dos 24 pares de primers, 21 possibilitaram amplificar com sucesso as regiões 

microssatélites do genoma de P. expansa, permitindo a padronização das temperaturas de 

anelamento para cada loco (Figura 8). Para aqueles que não apresentaram produtos de 

amplificação, após serem submetidos a testes de PCR diminuindo e aumentando a 

temperatura de anelamento, estes foram descartados das próximas etapas do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Padrões de amplificação em gel 

de poliacrilamida (6%) para 12 locos 

microssatélites de P. expansa. No entanto, 

para três locos microssatélites não 

houveram amplificações. 
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Figura 10. Padrões de amplificação em gel 

de poliacrilamida (6%) para 12 locos 

microssatélites de P. expansa. 

Figura 11. Padrões de amplificação em gel 

de poliacrilamida (6%) para reavaliação de 

oito locos microssatélites de P. expansa. 
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Para os primers que apresentaram produtos de amplificação, as temperaturas de 

anelamento variaram entre 52ºC e 54ºC. Dos 21 locos microssatélites, 13 apresentaram 

polimorfismos quando avaliados em gel de poliacrilamida (6%). Os tamanhos dos alelos, 

variaram entre  110 e 312 pares de bases (pb) (Figuras 9, 10 e 11) (Apêndice I). 

Após avaliar a qualidade dos produtos de amplificação e da amplitude do tamanho 

dos alelos de cada um dos 21 locos, 10 locos microssatélites polimórficos (Figura 12) 

foram selecionados para serem marcados com fluorescência em sua extremidade 5’ da 

seqûencia forward. Os 10 locos selecionados foram utilizados para a amplificação dos 

191 indivíduos amostrados, utilizando o protocolo de PCR padronizado e descrito na 

metodologia (Tabela 3). Esses marcadores foram utilizados para a realização da 

proposição dos painéis para compor duas multiplex para a análise por eletroforese capilar 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5. Painéis de multiplex utilizados na obtenção de genótipos dos 191 indivíduos de P. expansa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCOS SEQUÊNCIA FORWARD 
TAMANHO DO 

FRAGMENTO (pb) 
Ta (°C) FLUORESCÊNCIA 

Multiplex 1     

Puni_1E1 GGCCTCTACTGTCTGAAAGTCC 174-192 54 6-FAMTM 

Puni_2F6 CTGGTCCAACCCAATTTCTG 256-272 52 6-FAMTM 

Pod 79 GGGAGAGCATTGCTGGTTGGTG 224-244 52 NEDTM 

Puni_2E7 CTGGACCCATATGCAGTGAC 224-252 52 VICTM 

Pod 91 TCATTTTGGTTAGAAGTGAAGGC 110-112 52 VICTM 

Multiplex 2     

Puni_2D9 CAGCATTTTCTGACAGACAGC 204-212 54 VICTM 

Puni_1B11 CCAGACCTCTCCTGTTTTGG 230-238 52 6-FAMTM 

Puni_1B2  GTAGTGGCACTGCGACAAAT 312-368 52 6-FAMTM 

Pod 62 ATGAGTGTGGAATGAGAGGAAC 184-208 52 NEDTM 

Pe 1075 ATGAGCCTGAAGAGTTGGAA 246-282 52 NEDTM 
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4.2 Variabilidade genética em Podocnemis expansa  

 

 Para o conjunto total de indivíduos (191) dos dez marcadores microssatélites 

avaliados, foram encontrados 71 alelos para as populações de P. expansa do Rio Araguaia 

e Crixás-Açu. O número de alelos variou de três (Puni_1B11) a doze (Pod 79), com média 

de 7,2 alelos por loco. A riqueza alélica variou de 2,0 (Puni_1B11) a 10,6 (Pod 79), com 

média igual a 6,5. A maior amplitude alélica foi verificada no loco Puni_1B2, com alelos 

variando de 326 pb a 370 bp (Figura 13, 14 e 15). 

 

 

Puni_2F6 

Pod 79 

Puni_2E7 

Pod 91 

Puni_1E1 Puni_2D9 

Puni_1B11 

Puni_1B2 

Pod 62 

Pe 1075 

Figura 12. Perfis dos eletroferogramas apresentados por 10 locos microssatélites, organizados em dois 

sistemas multiplex de genotipagem, quando avaliados na eletroforese capilar por meio do analisador 

automático de DNA ABI3500. Estes locos foram utilizados para realizar as análises genético-populacionais.  
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Figura 13. Histogramas das frequências alélicas dos dez locos polimórficos, estimados para 191 indivíduos 

de Podocnemis expansa.  O eixo Y representa as frequências alélicas e o eixo X o tamanho dos alelos em 

bp. 
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Figura 14. Histogramas das frequências alélicas dos dez locos polimórficos, estimados para 191 indivíduos 

de Podocnemis expansa.  O eixo Y representa as frequências alélicas e o eixo X o tamanho dos alelos em 

bp. 
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Figura 15. Histogramas das frequências alélicas dos dez locos polimórficos, estimados para 191 indivíduos 

de Podocnemis expansa.  O eixo Y representa as frequências alélicas e o eixo X o tamanho dos alelos em 

bp. 

 

A heterozigosidade esperada média (𝐻 ̅𝑒) para o conjunto de marcadores 

microssatélites foi igual a 0,622, e a heterozigosidade observada média (𝐻 ̅𝑜) foi igual a 

0,555. Comparando os valores de He com os valores Hmáx obtidos, sugerimos um nível 

moderado de diversidade genética, visto que os valores de He são relativamente mais 

baixos do que o esperado para Hmáx. O loco Puni_2E7 apresentou a maior 

heterozigosidade esperada (He = 0,857), enquanto o loco Puni_1B11 apresentou o menor 

valor (He = 0,300), sendo estes valores próximos aos verificados na heterozigosidade 

observada. Apenas para o loco Pod 91 apresentou valores de heterozigosidade observada 

(Ho = 0,136) abaixo do esperado (He = 0,650), podendo estar relacionado ao excesso de 

homozigotos para este loco, gerando desvios em relação a heterozigosidade esperada pelo 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg (Tabela 6). Por meio da comparação entre os pares de loco 
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analisados, não houve desvios significativos em relação ao desequilíbrio de ligação (p > 

0,05) em nenhum dos pares de locos analisados (Apêndice II). 

O conjunto de marcadores microssatélites apresentou um bom poder de 

discriminação individual, com probabilidade combinada de exclusão de paternidade (QC) 

igual a 0,998. A probabilidade de identidade (IC) foi igual a 7,00x10-9, sendo considerada 

baixa e adequada, pois quanto mais próximo de zero for este valor, indica que a 

probabilidade de dois indivíduos amostrados ao acaso apresente o mesmo genótipo, é 

mínima. Sendo assim, estas estimativas indicam que, o conjunto de marcadores 

microssatélites utilizados foram suficientes para discriminar com eficiência uma falsa 

paternidade e capaz de discriminar indivíduos entre si, além de caracterizar a 

variabilidade genética existente nas populações (Tabela 6).  

 

 Tabela 6. Estimativa de diversidade genética para os dez locos avaliados em 191 indivíduos de 

Podocnemis expansa com seus respectivos números de alelos (A), riqueza alélica (RA), heterozigosidade 

esperada (He), heterozigosidade observada (Ho), probabilidade de identidade (I) e probabilidade de 

exclusão de paternidade (Q). 

* Desvios em relação ao Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

A fim de avaliar a variabilidade genética considerando grupos de machos e fêmeas 

para cada uma das populações estudadas, (uma vez que há a contribuição de mais de um 

macho para uma futura prole), o conjunto de marcadores para a população de P. expansa 

do Rio Crixás-Açu, apresentou valores de heterozigosidade esperada (He) variando de 

0,610 (fêmeas) a 0,613 (machos), com uma média global de 0,611. A heterozigosidade 

observada (Ho) variou de 0,562 (machos) a 0,604 (fêmeas), com média global de 0,583. 

O coeficiente de endogamia (f) apresentou ser positivo e significativo para os machos (f 

Loco A RA He Ho Hmáx He/Hmáx (%) I Q 

Puni_1E1 6 6,000 0,700 0,700 0,833 84 0,106 0,516 

Puni_2F6 4 3,181 0,439 0,434 0,750 59 0,405 0,178 

Pod 79 12 10,602 0,791 0,754 0,916 86 0,067 0,611 

Puni_2E7 9 8,999 0,857 0,843 0,888 96 0,036 0,711 

Pod 91_ 9 8,360 0,650 0,136* 0,888 73 0,106 0,520 

Puni_2D9 5 4,466 0,449 0,424 0,800 56 0,339 0,247 

Puni_1B11 2 2,000 0,300 0,293 0,500 60 0,535 0,127 

Puni_1B2 10 9,097 0,666 0,554 0,900 74 0,174 0,408 

Pod 62 9 7,629 0,621 0,638 0,888 70 0,183 0,395 

Pe 1075 5 5,000 0,748 0,777 0,888 94 0,105 0,516 

Média/Global 7,1 6,533 0,622 0,555 0,859 72 7,00x10-09 0,998 
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= 0,082; p < 0,05), demonstrando um déficit de heterozigotos para este grupo dentro da 

população. No entanto o coeficiente de endogamia (f) para a população total, foi positivo 

e não significativo (f = 0,046; p > 0,05). Considerando a análise para o Rio Araguaia, 

pode-se verificar valores de heterozigosidade esperada (He) variando entre 0,617 

(fêmeas) a 0,647 (machos), com média global igual a 0,632. A heterozigosidade 

observada (Ho) variou de 0,523 (machos) a 0,531 (fêmeas), com média global de 0,527. 

O coeficiente de endogamia (f), foi positivo e significativo considerando ambos os grupos 

de sexos (f = 0,139 e f = 0,191; p ≤ 0,05) e para a população total (f = 0,165; p ≤ 0,05), 

demonstrando que a população apresenta um déficit de heterozigotos, sugerindo um 

aumento dos cruzamentos entre indivíduos aparentados nessa população, quando 

comparado com o seria esperado para uma população panmítica (Hartl & Clark, 2010) 

(Tabela 7).  

O parâmetro de diversidade genética máxima (Hmáx), refere-se ao valor máximo 

teoricamente esperado da diversidade gênica (He) conforme o número de alelos 

observados. No presente estudo, o conjunto de marcadores microssatélites utilizados, 

constataram cerca de 74% da diversidade máxima possível para a população do Rio 

Crixás-Açu, e cerca de 77% para a população do Rio Araguaia. Verificando que os 

valores de He foram relativamente mais baixos que os valores obtidos para Hmáx, estes 

resultados indicam que há uma moderada diversidade para ambas as populações de P. 

expansa (Raposo et al., 2007) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Variabilidade genética considerando os grupos de fêmeas e machos para cada uma das 

populações de P. expansa. Número de indivíduos (N), número de alelos (A), riqueza alélica (RA), 

heterozigosidade esperada (He), heterozigosidade observada (Ho), diversidade genética máxima (Hmáx) 

índice de fixação intrapopulacional (f). 
 

 

 N A RA He Ho Hmáx He/Hmáx (%) f 

C
ri

xá
s Fêmeas 48 5,6 5,539 0,61 0,604 0,821 74 0,010 

Machos 48 5,9 5,823 0,613 0,562 0,830 74 0,082* 

Global 48 5,8 5,681 0,611 0,583 0,826 74 0,046 

A
ra

gu
ai

a Fêmeas 48 5,6 5,589 0,617 0,531 0,821 75 0,139* 

Machos 47 5,6 5,600 0,647 0,523 0,821 79 0,191* 

Global 47,5 5,6 5,594 0,632 0,527 0,821 77 0,165* 

 *Desvios significativos do equilíbrio de Hardy-Weinberg (p < 0,05) 

 

Pelo fato dos grupos de machos e fêmeas, em ambas as populações de P. expansa, 

apresentarem valores similares de heterozigosidade esperada média, foi realizado o teste 

de comparação de médias, a fim de avaliar se as médias para esses parâmetros genéticos 
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são diferentes estatisticamente. No entanto, com os resultados obtidos, verificou-se que 

não há diferenças significativas (p > 0,05) em nenhum dos grupos avaliados, quanto a 

riqueza alélica (RA), heterozigosidade esperada (He), heterozigosidade observada (Ho) e 

para o índice de fixação (f). 

 

4.3 Estrutura genética populacional de P. expansa 

 

A partir da AMOVA foi possível verificar que 85,87% da variação total foi 

encontrado na fonte de variação dos indivíduos (FIT = 0,141; p ≤ 0,05) (Tabela 8). A 

diferenciação genética entre as populações, foi relativamente baixa, mas significativa (FST 

= 0,038; p ≤ 0,05), representando cerca de 3,8% da variação genética. O coeficiente de 

endogamia apresentou ser alto e significativo (FIS = 0,107; p ≤ 0,05), confirmando os 

dados obtidos de f das análises descritivas para as duas populações de P. expansa (Tabela 

7). 

A diferenciação genética global encontrada nos indivíduos (FIT), não se deve a 

subdivisão populacional, pois o FST apresentou-se baixo. Assim, essa diferenciação (FIT) 

pode estar relacionada ao sistema de reprodutivo, indicando que os indivíduos de P. 

expansa dessas populações não estão se reproduzindo de forma panmítica, havendo 

algum nível de cruzamento preferencial ou entre indivíduos aparentados. Além disso, o 

coeficiente de endogamia total (FIS) apresentou ser alto e significativo, evidenciando um 

déficit global de heterozigotos, apresentando desvios em relação às proporções esperadas 

pelo equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os valores obtidos de FST sugerem que para essas 

populações de P. expansa, o fluxo gênico tem apresentado um papel importante e 

preponderante em relação à deriva genética, uma vez que o fluxo gênico tende a 

homogeneizar as frequências alélicas entre as populações próximas geograficamente 

(Guillot et al., 2009). 
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Tabela 8. Variação genética obtida pela AMOVA, calculada para três níveis hierárquicos, considerando 

as populações de P. expansa do Rio Crixás-Açu e Rio Araguaia. 

Fonte de variação 
Soma dos 

quadrados 

Componentes de 

variância 

Porcentagem de 

variação 

Entre populações (FST) 26,946 0,1232 3,809 

Entre indivíduos dentro de 

populações (FIS) 
648,236 0,3335 10,312 

Entre indivíduos (FIT) 527,5 2,7778 85,87 

Total 1202,682 3,2346   

 

A análise de agrupamento Bayesiano também foi utilizada para confirmar o nível 

de diferenciação genética entre as populações de P. expansa dos Rios Crixás-Açu e 

Araguaia. Assim, foi possível identificar que o melhor valor de K foi igual a dois (K = 2), 

pelo método de Evanno et al. (2005), sugerindo que embora o valor de FST não seja alto, 

a variabilidade genética existente para os 191 indivíduos analisados de P. expansa, está 

organizada em dois grupos genéticos possíveis de serem distintos (Figura 16 e 17).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 17. Estrutura genética das populações do Rio Crixás-Açu e Rio Araguaia. As duas cores 

representam os K (2) grupos encontrados pela análise Bayesiana, em que cada linha vertical representa um 

indivíduo, e no eixo inferior o nome de cada população. 

Figura 16. Gráfico do número de K grupos obtidos através do agrupamento 

dos indivíduos de P. expansa. O melhor K obtido foi K=2. 
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O gráfico da Figura 17 reforça os valores obtidos na análise de variância 

molecular, onde o FST, embora relativamente baixo tenha sido significativo (FST = 0,038; 

p ≤ 0,05). Isso indica que, embora não há uma alta estruturação genética, pode-se verificar 

duas populações geneticamente distinta para P. expansa dos Rios Crixás e Araguaia.   

Estudos genéticos encontraram padrões de estruturação genética significativos 

para as populações de P. expansa, porém, alguns demonstraram limitações em relação a 

distribuição geográfica da espécie, assim como pela capacidade de amostragem. Sites et 

al. (1999), em seu trabalho com P. expansa, localizadas em duas bacias hidrográficas 

(Tapajós e Araguaia), desenvolveram marcadores microssatélites específicos para a 

espécie, a fim de avaliar a estrutura populacional inter e intrabacias fluviais. Utilizando 

um total de 69 indivíduos da Bacia Araguaia e 25 indivíduos da Bacia do Rio Tapajós, os 

resultados demonstraram que não há uma baixa, mas significativa, diferenciação genética 

entre praias de nidificação (separadas por até 280 km) na bacia do Rio Araguaia, incluindo 

uma das praias do Rio Crixás-Açu (FST igual a 0,006 – p > 0,001), semelhante ao padrão 

verificado nesse estudo. Por outro lado, para as regiões geográficas mais distantes 

(separadas por mais de 2400 km), Sites e colaboradores (1999) detectaram valores mais 

elevados de diferenciação genética, entre os rios Tapajós e Araguaia (FST = 0,130; p < 

0,001). Indicando que embora há um substancial fluxo gênico dentro sistema fluvial do 

Rio Araguaia, a variabilidade genética tende a se estruturar quando consideramos escalas 

geográficas maiores (Tabela 9).  

No estudo realizado por Valenzuela (2001) em quatro locais de nidificação na 

Bacia do Rio Caquetá (Colômbia), utilizando oito marcadores microssatélites, a estrutura 

genética avaliada para P. expansa também foi relativamente baixa, mas significativa, 

entre as praias do rio avaliado (FST = 0,007; p < 0,001) (Tabela 9).  

No trabalho de Pearse et al. (2006), utilizando marcadores microssatélites e de 

DNA mitocondrial, a estrutura genética e o fluxo gênico foram avaliados para um total 

de 453 indivíduos de P. expansa dos principais sistemas fluviais (Araguaia, Tapajós, 

Xingu, Terra Snata, Uatuma, Guaporé, Abufari, Peru, Caquetá, Branco e Orinoco) 

tributários da Bacia do Rio Amazonas. De um modo geral, esse trabalho verificou altos 

níveis de fluxo gênico e baixa diferenciação genética entre populações, dentro de uma 

única sub-bacia. Os resultados mostram um padrão de isolamento no nível de cada bacia 

hidrográfica individual, porém baixa divergência entre praias individuais de nidificação 

em qualquer bacia hidrográfica. Para a Bacia do Rio Araguaia, os valores de FST 
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encontrados nas praias de nidificação amostrados foram significativos e variaram entre -

0,004 a 0,044, semelhante ao encontrado em nosso estudo. Pearse et al. (2006), também 

ressaltam que apesar de Valenzuela (2001) ter encontrado diferenças genéticas entre as 

quatro praias do Rio Caquetá, a estruturação genética também foi baixa e significativa 

(FST = 0,007; p < 0,001). O autor destaca que no geral, a espécie P. expansa parece se 

misturar livremente entre as áreas de nidificação dentro de qualquer sub-bacia, mas que 

algum grau de filopatria ou outro mecanismo comportamental, mantém as populações 

diferenciadas geneticamente entre os rios das bacias hidrográficas, mesmo quando estão 

geograficamente próximos (Tabela 9).  

Viera (2015) demonstrou que existe uma diversidade genética maior no alto do 

Rio Madeira, quando comparado ao Rio Guaporé (afluente localizado a montante das 

corredeiras), sugerindo uma possível restrição de fluxo gênico entre as duas áreas. Neste 

trabalho não foram verificados valores significativos de estruturação genética de 

Podocnemis expansa entre as corredeiras, com FST variando de -0,002 a 0,030 (Tabela 9).   

A partir destes trabalhos pode-se observar que populações de P. expansa quando 

analisadas dentro de bacias hidrográficas, tendem a apresentar valores de estruturação 

genética populacional mais baixos, indicando que a diferenciação genética entre essas 

populações normalmente é baixa em virtude de um alto fluxo gênico. Porém, quando 

populações são avaliadas entre as bacias hidrográficas, os valores de diferenciação 

genética apresentam ser mais altos, mostrando os efeitos da deriva genética, quando se 

considera maiores escalas geográficas.  

Bock et al. (2001) recomendaram que, até que se tenham mais informações a 

respeito da fidelidade do local de nidificação de P. expansa, os programas de conservação 

evitem liberar os filhotes longe de suas praias natais. Isso porque trabalhos tem 

demonstrado uma baixa estruturação genética entre praias de nidificação dentro de sub-

bacias, porém, uma diferenciação significativa entre as bacias hidrográficas (Sites, 1999; 

Pearse et al., 2006; Vieira, 2015). Pois assim, pelo menos dentro de sub-bacias, a espécie 

P. expansa não sofre grandes “desvantagens evolutivas” (Schroth et al. 1996). 
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Tabela 9. Estimativas de parâmetros genéticos para populações de P. expansa, de trabalhos disponíveis na literatura. 

 

*Desvios significativos do equilíbrio de Hardy-Weinberg (p < 0,001) 

 

 

 

Marcadores Local 
Nº de 

indivíduos 
Nº de locos He FST Citação 

SSR 

Bacia Rio Araguaia-Praia 22 6 0,69 

0,006 
Sites et al., 1999 

Bacia Rio Araguaia-Fazenda 24 6 0,74 

Bacia Rio Araguaia-Crixás 23 6 0,65 

Bacia Rio Tapajós 25 6 0,85 0,130* 

SSR Bacia Rio Caquetá 12-15 8  0,007* 
Valenzuela, 

2001 

SSR 

Bacia Rio Araguaia-Crixás 23 9 0,75 

-0,004* a 0,044* 
Pearse et al., 

2007 

Bacia Rio Araguaia-Praia 22 9 0,72 

Bacia Rio Araguaia-Fazenda 23 9 0,68 

Bacia Rio Araguaia-Rio das Mortes 24 9 0,7 

Bacia Rio Araguaia-Parque Nacional 24 9 0,62 

SSR 

Rio Madeira-Jirau 10 5 0,645 a 0,790 

-0,002 a 0,030 Vieira, 2015 
Rio Madeira-Morrinhos 13 5 0,642 a 0,772 

Rio Madeira-Teotônio 7 5 0,622 a 0,837 

Rio Madeira-Santo Antônio 5 5 0,340 a 0,720 
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4.4. Avaliação da taxa de migração nas populações de P. expansa  

 

Por meio da análise que avalia a taxa de migração (M) dos indivíduos entre as 

populações do Rio Crixás-Açu e do Rio Araguaia, foi obtido um valor maior 

considerando os indivíduos se deslocando do Rio Crixás-Açu para o Rio Araguaia 

(M1→2= 24,156), quando comparado com a taxa de migração dos indivíduos que se 

deslocam do Rio Araguaia para o Rio Crixás-Açu (M2→1= 4,814) (Tabela 10).  

 

Tabela 10. Valores obtidos pelo programa MIGRATE, para as taxas de migração entre as populações de 

P. expansa do Rio Crixás-Açu e Rio Araguaia. Intervalor de confiança (IC); Rio Araguaia (2); e Rio 

Crixás-Açu (1).  A seta indica a população que está recebendo imigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Estes dados indicam que a população do Rio Araguaia recebe mais imigrantes do 

Rio Crixás-Açu, do que considerando o inverso. Possivelmente estes dados se devem ao 

fato de que o Rio Crixás-Açu é um afluente (curso de água que desagua em um rio 

principal) a margem direita do Rio Araguaia, facilitando a migração das tartarugas nessa 

direção, seguindo o fluxo do rio. No entanto, avaliar os dados hidrográficos a respeito dos 

rios são necessários para confirmar esta hipótese. 

Os dados colaboram com os resultados de estruturação genética populacional, que 

apresentou valores baixos para a diferenciação genética entre as duas populações. 

Segundo Pearse et al., (2006), a falta de homing significativo entre praias individuais de 

nidificação em ambos os sexos, contribuem para uma baixa diferenciação genética entre 

as populações dentro de sub-bacias, sugerindo que a migração é aleatória e efetiva (com 

fluxo gênico) entre os indivíduos das praias de nidificação, e que não necessariamente 

estariam nidificando em suas praias natais. 

As migrações são um importante mecanismo que auxiliam na atuação do fluxo 

gênico entre as populações, aumentando a variabilidade genética e consequentemente 

contribuindo para a capacidade adaptativa e evolutiva da espécie. Uma das estratégias de 

conservação que pode ser utilizada para aumentar o fluxo gênico entre as populações dos 

  Doador 

Receptor Crixás-Açu (1) Araguaia (2) 

Crixás-Açu (1) - 4,81 

Araguaia (2) 24,16 - 

 

 IC 2,5% IC 97,5% 

M2→1 1,74 4,92 

M1→2 21,96 30,00 
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rios Araguaia e Crixás-Açu, seria a avaliação da presença de barreiras naturais 

(corredeiras, assoreamento, barragens etc.) que impeçam ou dificultam a migração das 

tartarugas entre os rios. Aliando essas informações com a história de vida da espécie, com 

o conhecimento sobre a estruturação geográfica física dos rios, com a avaliação dos 

fatores estocásticos e determinísticos, juntamente com dados e informações moleculares, 

estes poderão contribuir para a elaboração de medidas eficazes de conservação e manejo, 

tanto em contexto de metapopulação, quanto na avaliação de escalas demográficas locais.  
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5. CONCLUSÃO 

 

i. O conjunto de marcadores microssatélites apresentou um elevado potencial de 

discriminação individual para a espécie Podocnemis expansa.  

ii. A diversidade genética apresentou valores moderados considerando machos e 

fêmeas dentro de cada uma das populações de P. expansa do Rio Crixás-Açu e do 

Rio Araguaia.  

iii. A estruturação genética é relativamente baixa nas duas populações de P. expansa 

analisadas.  

iv. A maior taxa de migração foi encontrada para os indivíduos da população do Rio 

Crixás-Açu se deslocando na direção do Rio Araguaia.  

v. Com a inferência a partir de dados moleculares sobre a variabilidade genética, 

estrutura genética populacional e fluxo gênico para as populações de P. expansa 

dos rios Araguaia e Crixás-Açu, será possível contribuir com informações 

fundamentais e potencialmente adequadas na elaboração de estratégias de manejo 

e conservação dessas populações, levando em consideração os fatores estocásticos 

e determinísticos, a fim de manter a viabilidade populacional da espécie em 

estudo. 

vi. Dentre essas estratégias, podemos destacar o uso da análise de viabilidade 

populacional (AVP), que por meio de parâmetros como a diversidade genética e 

a depressão endogâmica, é capaz de estimar de forma quantitativa o risco de 

extinção das populações manejadas, permitindo definir qual melhor decisão a ser 

tomada. 
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 Apêndice I 
 

 

Tabela completa com as sequências dos pares de primers utilizados para as amplificações dos locos microssatélites em duas populações de P. expansa, com suas 

respectivas amplitudes alélicas e temperaturas de anelamento (Ta).  

 
*NA = Regiões microssatélites não amplificadas. 

 

Primers Forward Reverse Motivo de repetição Ta (ºC) 
Amplitude 

alélica (pb) 
Fluorescência Referência 

Puni_1A5  5'-TCTTCAGCGTTGTGGTTCTG-3' 5'-GAGGGGAAAGACGACAATGA-3' (GA)22 52 148 / 150   

Fantin et al. 2007 

Puni_1B2  5'-GTAGTGGCACTGCGACAAAT-3' 5'-CCACTGTCACATCTCCTGAAAC-3' (GA)17 52 312 / 312 6-FAMTM 

Puni_1B10 5'-CCAAACTAGGTTCATGTCCAAA-3' 5'-GAAGCGTCAGGAAGGAAAGA-3 (GA)8 X NA*   

Puni_1B11 5'-CCAGACCTCTCCTGTTTTGG-3' 5'-GGTTCTGGGCTCCTTACACA-3' (GA)7gg(GA)9 52 230 / 238 6-FAMTM 

Puni_1C9 5'-GCTGCAACAAGGAGAAGTGG-3' 5'-CCCTTCGGAATTCAGTGGA-3' (GA)17 X NA*   

Puni_1D9 5'-GCTGGGGAACTGACTACCT-3' 5'-CACGAGGTAGGAATGCCTGT-3' (GA)12 52 118 / 124   

Puni_1D12 5'-AGGAGCTGCAGGTGCAAAC-3' 5'-GATCACCCAGATGCTGACCT-3' (GA)10 54 152 / 162   

Puni_1E1 5'-GGCCTCTACTGTCTGAAAGTCC-3' 5'-GAAGGAGAGCTCCAGGTGAA-3' (CT)9tt(CT)7 54 174 / 192 6-FAMTM 

Puni_1H9 5'-GGGGCTACAGAGAAGGAGAA-3' 5'-ATTTATATGGGCCCCCTACC-3' (GA)12 52 136 / 144   

Puni_2A9 5'-CTGTTCCCAACAGCTGAGAG-3' 5'-GGTCCTCAAGAAAGCCCAAA-3' (GA)12 X NA*   

Puni_2C11 5'-AAGGTGCCTGGAGAATAGGA-3' 5'-TGCACCCTTCCATTTAAGC-3' (CT)17 52 230 / 232   

Puni_2D9 5'-CAGCATTTTCTGACAGACAGC-3' 5'-CCACAGCAACCATCTCAGC-3' (GA)7ca(GA)6 54 204 / 212 VICTM 

Puni_2D10 5'-GCCAGTCcCTTAAAAACTAGGG-3' 5'-GGGATGCTTCTACTGCTGCT-3' (GA)8 54 146 / 154   

Puni_2E7 5'-CTGGACCCATATGCAGTGAC-3' 5'-CACTTGAGCTTCTGAGGGAGA-3' (GA)5gc(GA)8 52 224 / 252 VICTM 

Puni_2F6 5'-CTGGTCCAACCCAATTTCTG-3' 5'-CCTTGACCAGGACTGCACTT-3' (CT)6t(CT)10 52 256 / 272 6-FAMTM 

Pod 1 GATCTTTCTTTACAGGTGCAGTTC CACAACTAAATTACAGCACTCCG (CA)32 54 170 /178   

Sites et al. 1999 

Pod 62 ATGAGTGTGGAATGAGAGGAAC CCCATCCACAGAAGCAAATTCC (GT)11(TA)5 52 184 / 208 NEDTM 

Pod 79 GGGAGAGCATTGCTGGTTGGTG CAATGTCATCACCGCAGAACCC (CT)13(CA)16 52 224 /244 NEDTM 

Pod 91 TCATTTTGGTTAGAAGTGAAGGC GGTTGTTCATCTTTTAGATTCACC G9(GT)17(GA)8 52 110 /112 VICTM 

Pod 128 GTGTCAGGGCTACCATCAAGATTG CCAGTAAAATTCACTACCAGCATG (GT)27(GC)7 54 164 /170   

Pod 147 GTGACAGCAGCATCTCATTTTCTC ATGACACATTACCATCCCATAGG (GT)16(A)20 52 202 / 026   

PE344 ATCCTGAGTTTAAAGGTGA AACTCTTCAAACTCCTCTAG (AG)13 52 178 /194   
Valenzuela et al. 

2000 
PE519 GCTGAGCTAGACTAACATGC GTAAATTGCCATACTTGGAG (CT)7(CA)8(CG)2(CA)8 52 300 / 312   

PE1075 ATGAGCCTGAAGAGTTGGAA AACTTAGGCTGCATGAGTTG (AC)11 52 246 /282 NEDTM 
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 Apêndice II 
 

 

Tabela de análise do desequilíbrio de ligação par a par, para um total de 10 marcadores microssatélites avaliados em 191 indivíduos de P. expansa. 

Locos Puni_1E1 Puni_2F6 Pod 79 Puni_2E7 Pod 91 Puni_2D9 Puni_1B11 Puni_1B2 Pod 62 Pe 1075 

Puni_1E1 - 0,9266 0,3744 0,0788 0,0388 0,5877 0,7977 0,3066 0,8600 0,0055 

Puni_2F6 0,9266 - 0,5088 0,6000 0,5233 0,9055 0,4466 0,0777 0,5133 0,2966 

Pod 79 0,3744 0,5088 - 0,4022 0,1755 0,1033 0,1755 0,6811 0,6911 0,4600 

Puni_2E7 0,0788 0,6000 0,4022 - 0,0411 0,0177 0,3411 0,1133 0,1300 0,1522 

Pod 91 0,0388 0,5233 0,1755 0,0411 - 0,8388 0,9855 0,5044 0,2555 0,6333 

Puni_2D9 0,5877 0,9055 0,1033 0,0177 0,8388 - 0,4700 0,4000 0,3855 0,9333 

Puni_1B11 0,7977 0,4466 0,1755 0,3411 0,9855 0,4700 - 0,1200 0,6922 0,4222 

Puni_1B2 0,3066 0,0777 0,6811 0,1133 0,5044 0,4000 0,1200 - 0,8611 0,3933 

Pod 62 0,8600 0,5133 0,6911 0,1300 0,2555 0,3855 0,6922 0,8611 - 0,9122 

Pe 1075 0,0055 0,2966 0,4600 0,1522 0,6333 0,9333 0,4222 0,3933 0,9122 - 
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 Anexo I 
 

 

Protocolo de Purificação do DNA total de sangue ou células cultivadas 

(Spin – Column Protocol) – QIAGEM 

Este protocolo foi proposto para a purificação do DNA total de sangue (células nucleadas 

ou eritrócitos mononucleados) e células cultivadas.  

 

Pontos importantes antes de começar: 

 Executar todas as etapas de centrifugação a temperatura ambiente (15 - 25 °C). 

 A utilização do vórtex deve ser realizada por pulsação.  

 O reagente PBS é necessário para a realização do passo 1. 

 O tampão ATL não é exigido neste protocolo. 

 Opcional: A RNAse pode utilziada para digerir o RNA durante o procedimento. 

 RNAse A, não é fornecida pelo DNeasy Blood & Tissue. 

 O tampão AL pode forma um precipitado após armazenamento, se necessário, 

aquecer a 56ºC, até que o precipitado fique totalmente dissolvido. 

 Garantir que o etanol foi adicionado ao Buffers AW1 e AW2. 

 Pré-aqueça, banho maria, a 56ºC. 

 

PROCEDIMENTOS 

Obs.: 1. Quantidade e Maceração do Tecido 

Para sangue com hemácias nucleadas, siga o passo 1a); para sangue contendo eritrócitos, 

siga o passo 1b); para células cultivadas, siga o passo 1c). 

Obs.: Sangue de mamíferos contém eritrócitos mononucleadas; sangue de animais 

como pássaros, peixes e rãs contém eritrócitos nucleados.  

1a) – Mononucleados  

Pipetar 20 µl proteinase K em um tubo de microcentrífuga de 1,5 ml ou 2 ml (não 

fornecido pelo Kit). Adicionar 50 - 100 µl de sangue coagulado. Ajustar o volume para 

220 µl de PBS. Continue com a etapa 2. 
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Obs.: Opcional; Se RNA for livre de DNA genômico é necessário, adicionar 4 µl de 

RNAse A (100 mg/ml) e incubar por 5 minutos em temperatura ambiente antes de 

continuar com a etapa 2. 

1b) – Nucleadas 

Pipetar 20 µl proteinase K em um tubo de microcentrífuga de 1,5 ml ou 2 ml (não 

fornecido pelo Kit). Adicionar 50 – 100 µl de sangue anticoagulado. Ajustar o volume 

para 220 µl de PBS. Continue com a etapa 2. 

Obs.: Opcional; Se RNA for livre de DNA genômico é necessário, adicionar 4 µl de 

RNAse A (100 mg/ml) e incubar por 5 minutos em temperatura ambiente antes de 

continuar com a etapa 2. 

1c) – Cultura de células 

Centrifugar o número apropriado de células (máximo 5x106 each) por 5 minutos em 300 

xg. Use a 96-Well-Plate Register (provided), para identificar a posição de cada amostra. 

Ressuspenda o sedimento em 200 µl de PBS. Adicionar 20 µl proteinase K, continuar 

com a etapa 2. 

2. Adicionar 200 µl do Tampão AL (sem etanol adicionado). Homogeneizar bem em 

vortex e incubar a 56ºC por 10 minutos. 

É essencial que a amostra e o tampão AL sejam homogeneizado imediatamente em vortex 

ou pipetagem para produzir uma solução homogênea 

3. Adicionar 200 µl de Etanol (96-100%) para a amostra, e homogeneíze bem com vortex.  

É importante que a amostra e o etanol sejam misturados cuidadosamente para produzir 

uma solução homogenia.  

4. Pipete a mistura da etapa 3 para a coluna de Spin Dneasy Mini colocado em um novo 

tubo coletor de 2 ml (fornecido pelo Kit). Centrifugar a 6.000 xg (8.000 rpm) por 1 

minuto. Descartar o tubo coletor. 

5. Remova cuidadosamente a coluna de Spin Dneasy Mini e coloque em um novo tubo 

coletor de 2 ml (fornecido pelo Kit), adicione 500 µl de Tampão AW1 e centrifugue a 

6.000 xg (8.000 rpm) por 1 minutos. Descartar o tubo coletor. 
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6. Remova cuidadosamente a coluna de Spin Dneasy Mini e coloque em um novo tubo 

coletor de 2 ml (fornecido pelo Kit), adicione 500 µl de Tampão AW2 e centrifugue a 

20.000 xg (14.000 rpm) por 3 minutos. Descartar o tubo coletor. 

É importante secar a membrana da coluna de Spin Dneasy Mini, para não deixar resido 

de etanol, isso pode interferir nas reações posteriores. Esta etapa de centrifugação garante 

que resido de etanol não será transportado durante a eluição seguinte.  

Obs.: Para remover a coluna, girar com cuidado para que não entrem em contato 

com o escoamento. 

 

7. Eluições:  

1ª – Eluição  

 Transferir a coluna de giro para um novo tubo de 1,5 ml, e adicionar 200 µl de 

buffer AE, diretamente sobre a membrana Dneasy.  

 Incubar por 5 minutos em temperatura ambiente. 

 Centrifugar por 1 minuto a 8.000 rpm.  

Recomendações: repita este passo para a produção máxima.  

2ª – Eluição  

 Transferir a coluna giro para um novo tubo de 1,5 ml, e adicionar 100 µl de buffer 

AE para a eluição. 

 Incubar por 1 minuto em temperatura ambiente. 

 Centrifugar por 1 minuto a 8.000 rpm.  
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 Anexo II 
 

 

Protocolo de extração de DNA de amostras de tecido animal  

(Taggart et al. 1992) 
 

 
1. Colocar 800μl de solução de extração (50 mM tris-HCl, pH 8,0; 25 mM EDTA e 

400 Mm NaCl) em eppendorf o tampão de extração deve ser feito no dia da 

extração;  

2. Lavar um pedaço do tecido (aprox. 200mg) em PBS 1x;  

3. Macerar bem o tecido;  

4. Adicionar 50 μl de SDS 20% e 20 μl de Proteinase K (10 mg/ μl);  

5. Homogeneizar e incubar a 56 °C no banho maria, por 1 ou 2 horas para amostras 

de sangue;  

6. Dividir a amostra em dois tubos e adicionar 180 μl / tubo de NaCl 5M;  

7. Incubar 4 °C/15 min. (gelo);  

8. Centrifugar 15 min/ 14000 rpm;  

9. Transferir o sobrenadante para tubo eppendorf limpo de 2,0 ml e adicionar 50μl 

NaAc 3M;  

10. Precipitar com 1000 μl de Etanol (100%) gelado  

11. Agitar lentamente, no mínimo 6X;  

12. Centrifugar 15 min/ 14000 rpm;  

13. Descartar o sobrenadante e deixar secar o pellet;  

14. Lavar com 500 μl de etanol de 70% gelado;  

15. Agitar lentamente, no mínimo 6X;  

16. Centrifugar 5 min/ 14000 rpm;  

17. Descartar o sobrenadante e deixar o pellet secar totalmente;  

18. Ressuspender em 100 μl TE + RNAse; 

19. Deixar 1 hora a 37 °C no banho maria. 
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 Anexo III 

 

Sistema de coloração do gel de poliacrilamida (6%) (Creste et al., 2001). 

 

Procedimento Solução Tempo 
N° de vezes para 

reutilização da solução 

1. Fixação Etanol 10%, ácido acético 1% 10’ 3 

2. Lavagem Água destilada deionizada 1’ - 

3. Pré-tratamento Ácido Nítrico 1,5% 3’ 4 

4. Lavagem Água destilada deionizada 1’ - 

5. Impregnação 0,2% AgNO3 20’ 3 

6. Lavagem Água destilada deionizada 30’’ - 

7. Lavagem Água destilada deionizada 30’’ - 

8. Revelação1 
15g/500mL Na2CO3, 0,27 mL 

formaldeído¹ 

4-7’ - 

9. Bloqueio Ácido acético 5’ 5 

10. Lavagem Água destilada deionizada 1’ - 

¹Acrescentar na solução de revelação na hora de utilizar.  

 


