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Resumo
O Ucides cordatus L. é endêmico do ecossistema de manguezal, e é considerada uma
espécie bioindicadora ambiental devido à suscetibilidade na acumulação de contaminantes. Entretanto as manifestações toxicológicas podem ocorrer em diversos níveis e levar
a redução no número de indivíduos e alterações na diversidade genética. Os marcadores
moleculares têm fornecido informações importantes ao conhecimento da biodiversidade
de populações de crustáceos. Porém, as contribuições sobre a conservação genética e
manejo do caranguejo-uçá, ainda são insuficientes, apesar de sua importância na alimentação e economia de populações tradicionais litorâneas. Este trabalho teve como
objetivo I) investigar diversidade genética nas populações de Ucides cordatus L. no
estado da Bahia, II) mensurar o fluxo gênico entre as diferentes populações amostradas,
III) compreender a dinâmica das populações, IV) avaliar eventos microgeográficos, como barreiras de fluxo gênico, V) mapear populações com bons índices de diversidade
genética para utilização em programas de melhoramento genético e repovoamento, e
IV) inferir sobre os possíveis impactos do derramamento de óleo na diversidade genética do U. cordatus no litoral da Bahia. Para a realização do mapeamento genômico,
foram utilizados marcadores microssatélites específicos a fim de avaliar a biodiversidade molecular em manguezais no litoral do estado da Bahia. Foram amostrados indivíduos adultos, machos, destacando apenas algumas cerdas dos apêndices locomotores
(pereiópodos), de forma pouco invasiva e sem sacrifício do indivíduo. Os resultados
encontrados indicam que as populações estão estruturadas geneticamente e formam grupos de populações distintas, corroborando a nossa hipótese. As populações estão divididas em dois agrupamentos genéticos, e apresentaram maior diversidade intrapopulacional, com número reduzido de alelos e baixos coeficiente de endogamia. A partir do derramamento de óleo ocorrido no litoral brasileiro em 2019, é possível realizar projeções
com base em estudos sobre impactos da contaminação nas populações, apontar possíveis alterações genéticas e consequente redução do tamanho dos indivíduos, mortalidade direta de adulto e larvas, atenuação da viabilidade larval e de ovos, como também
alterações no fluxo gênico e taxas de migração.

Palavras-chave: Dinâmica populacional, mapeamento genômico, estrutura populacional, microssatélite, contaminação, impacto.

Abstract

Ucides cordatus L. is endemic to the mangrove ecosystem, and is considered an environmental bioindicator species due to its susceptibility to the accumulation of contaminants. However, toxicological manifestations can occur at different levels and lead to a
reduction in the number of individuals and changes in genetic diversity. Molecular
markers have provided important information for the knowledge of the biodiversity of
crustacean populations. Meantime, contributions on genetic conservation and management of the Uçá crab are still insufficient, despite their importance in feeding and saving
traditional coastal populations. This work aimed to I) investigate genetic diversity in the
populations of Ucides cordatus L. in the state of Bahia, II) measure gene flow between
the different sampled populations, III) understand population dynamics, IV) evaluate
microgeographic events, such as gene flow barriers, V) to map populations with good
levels of genetic diversity for use in breeding and restocking programs, and IV) infer
about the possible impacts of the oil spill on the genetic diversity of U. cordatus on the
coast of Bahia. To perform the genomic mapping, specific microsatellite markers were
used to assess the molecular biodiversity in mangroves on the coast of the state of Bahia. Adult male individuals were sampled, highlighting only a few bristles of the
locomotor appendages (pereiopods), in a less invasive manner and without sacrificing
the individual. The results found indicate that the populations are genetically structured
and form groups of different populations, corroborating our hypothesis. The populations
are divided into two genetic groups, and showed greater intrapopulational diversity,
with a reduced number of alleles and a low coefficient of inbreeding. From the 2019 oil
spill off the Brazilian coast, it is possible to make projections based on studies on the
impacts of contamination on populations, to point out possible genetic changes and consequent reduction in the size of individuals, direct mortality of adults and larvae, attenuation of larval and egg viability, as well as changes in gene flow and migration rates.

Keywords: Population dynamics, genomic mapping, population structure, microsatellite, contamination, impact.
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1. Introdução Geral
Conhecido popularmente como caranguejo-uçá (Ucides cordatus- Linnaeus,
1763), é uma espécie intensamente utilizada para fins alimentícios, sendo a mariscagem
realizada por comunidades tradicionais locais, caracterizando uma importante fonte de
renda. Incluída entre as mais abundantes dos manguezais nordestinos, a espécie é um
importante marcador biológico de impactos ambientais em manguezais (Andrade et al.,
2017), além de ser pertinente na reciclagem de nutrientes e revolvimento do solo, no
decorrer do consumo de detritos orgânicos vegetais para a construção e/ou manutenção
de suas galerias (Nordhaus et al., 2009; Juan & Walter, 2010).
Em função do manejo inadequado, como o descumprimento da legislação e armadilhas predatórias, os estoques populacionais de U. cordatus têm decrescido anualmente na natureza, com redução do tamanho comercializado (Gondim & Araújo, 1996).
As perdas em decorrência das pressões antrópicas variam de 1-2% ao ano, o que põe em
risco a conservação da espécie (Valiela et al., 2001; Alongi, 2002; Duke et al., 2007).
Outro fator que tem comprometido a estrutura populacional do U. cordatus são os impactos ambientas sofridos pelos manguezais (Nascimento, 1993; Jankowsky et al.,
2006.)
Desde a década de 60 os manguezais vêm sofrendo atividade exploratória dos
recursos naturais, incluindo a pesca e a mariscagem, muitas vezes predatória (Onofre et
al., 2007). Segundo Jankowski et al., (2006), alguns autores já apontam um possível
esgotamento do recurso ao longo do litoral brasileiro, devido a sobreexplotação. A sobreexplotação coloca em risco não apenas as populações de U. cordatus, mas também
todo o ecossistema de manguezal, por meio de alterações na ciclagem de nutrientes,
bioturbação e interações tróficas existentes entre U. cordatus e outras espécies animais e
vegetais.
Em função das pressões que a espécie vem sofrendo, existem diversas iniciativas
que buscam o entendimento dessas pressões, a fim de, minimizar os seus efeitos sobre a
espécie. O projeto Puçá da Bahia Pesca, do Governo do Estado da Bahia, atua neste
sentido, através de ações ambientas, manejo e repovoamento do U. cordatus, garantindo
manutenção os estoques populacionais (bahiapesca.ba.gov.br, acesso em 20 de maio de
2020).
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De acordo com Celino & Queiroz (2006), a Baía de Todos os Santos (BTS) tem
sido alvo de ações pioneiras na exploração de petróleo, tendo sofrido diversos acidentes
ambientais, devido a derramamentos de óleos provindos da indústria petrolífera.
A costa do nordeste brasileiro em agosto de 2019 sofreu grande derramamento
de petróleo, de origem desconhecida, e este atingiu mais de 70% dos 3.300 quilômetros
do litoral nordestino até 2 de novembro do mesmo ano, sendo considerado o maior desastre ambiental sofrido na região (Araújo, et al., 2020).
O petróleo bruto evidenciado em derramamentos é um poluente que possui compostos aromáticos e alifáticos que podem vir a conter metais pesados e outras substâncias tóxicas (Araújo et al., 2020). As regiões expostas a esse tipo de poluente podem
sofrer efeitos deletérios, em níveis de organismos e ecossistemas, podendo ser celular,
morfológico, fisiológico ou até mesmo comportamental, o que pode levar a perda total
ou parcial da biota aquática (Bayen, 2012).
Alguns crustáceos na época reprodutiva (acasalamento, cópula e liberação larval), apresentam comportamento migratório (Bliss, 1990). A dispersão de formas imaturas é mais elevada em espécies que apresentam dispersão das formas larvais distante da
costa, em função da maior atuação de correntes marinhas que favorecem o deslocamento das larvas, devido a esse fator, é previsto um alto fluxo gênico em U. cordatus (Vianna, 2013), entretanto, estando as larvas suscetíveis a áreas com diferentes níveis de contaminação, pode haver alterações no fluxo gênico.
A estrutura genética do U. cordatus possui grande influência das taxas de dispersão larval, que variam de acordo com a escala, podendo ocorrer entre estuários com até
100 km de distância (escala local) ou em escalas geográficas maiores, com mais de
2700 km entre os estuários (escala regional) (Oliveira-Neto et al., 2007).
Deste modo, nosso objetivo é compreender o fluxo gênico e a diversidade genética em populações de caranguejo estuarino no Litoral do Estado da Bahia. Como modelo de estudo utilizamos o caranguejo Uçá (Ucides cordatus), a fim de responder as seguintes questões: I) Qual o índice diversidade genética nas populações de Ucides cordatus em manguezais do litoral do estado da Bahia? II) Quais processos genéticos estão
atuando nessas populações de Ucides cordatus? III) Quais os possíveis impactos do
derramamento de óleo na diversidade genética do U. cordatus no litoral da Bahia?
As questões levantadas neste trabalho atendem a necessidade de acompanhamento da espécie que sofre redução populacional, ameaça de extinção local e certamente já vem sofrendo os efeitos da contaminação litorânea, bem como, oferecer suporte a
18
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realização do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Bahia Pesca. Este estudo foi
desenvolvido em parceria com projeto Puçá da Bahia Pesca, para a recuperação populacional do caranguejo-Uçá em áreas antropicamente impactadas, através de parceria estabelecida entre o laboratório de Biologia Molecular-LENT e a Bahia Pesca.
A partir dessas questões, foram elaboradas duas hipóteses. A primeira hipótese é
que, as populações de Ucides cordatus são bem estruturadas geneticamente, formando
grupos de populações distintas a partir de dados bem estabelecidos sobre a contaminação do litoral do estado da Bahia, considerada como fator limitante ao fluxo gênico. A
segunda hipótese é que devido à contaminação, as populações sofrem efeito da seleção
natural, perda da diversidade além da ocorrência da endogamia.

1.1. O caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus, 1763)

O Ucides cordatus L. é um braquiúro, semiterrestre que habita o ecossistema de
manguezal, ocorre em toda a costa atlântica das Américas, com distribuição desde a
Flórida nos EUA até Santa Catarina no sul do Brasil (Melo, 1996). Pertencente à família
Ocypodidae e subfamília monotópica Ucididae, (Ng et al., 2008; Grave et al., 2009), o
gênero Ucides é composto por duas espécies: Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) e Ucides occidentalis (Ortmann, 1987). O U. coradatus é comumente conhecido como caranguejo-uçá, caranguejo do mangue e castanhão (Melo, 1996). Apresenta como característica morfológica marcante a heteroquelia (quelípodos desiguais), porém, podem
existir indivíduos apresentando homoquelia (quilópodes similares) (Pinheiro et al.,
2011).
A densidade populacional do Ucides cordatus varia nos manguezais brasileiros
em função de espécies vegetais. Nos manguezais onde há o predomínio da espécie Laguncularia racemosa C.F.Gaertn. da família Combretaceae (mangue-branco), apresentam maior densidade populacional de U. cordatus (10,3 ind./m2), enquanto que em
manguezais onde há o predomínio da espécie Rhizophora mangle L., da família Rhizophoraceae (mangue-vermelho) e os manguezais onde há o predomínio de Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke, família Avicenniaceae (mangue- preto)
esta densidade é reduzida significativamente (1,8 ind./m2) e (1,5 ind./m2), respectivamente (Hattori, 2006).
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Caranguejos são organismos bentônicos, possuem larvas planctônicas (Campos,
et al., 2016), e animais marinhos pelágicos ou que possuam larvas pelágicas detêm elevada capacidade de dispersão, em função da alta mobilidade na coluna d´água, que segundo autores como Palumbi (1994) e Hellberg et al., (2002), pode influenciar no fluxo gênico entre populações e leva-las a apresentar homogeneidade genética.
O desenvolvimento larval do Ucides cordatus no Brasil foi monitorado pela
primeira vez em 1989 por Rodrigues & Hebling, que observaram seis formas larvais de
zoea e uma de megalopa. Após o período larval, o Uçá apresenta crescimento lento,
com ca. de 4-5 mudas por ano, até chegar a puberdade onde apresenta largura da carapaça em torno de 50 mm, ao atingir este comprimento, ocorre a redução na frequência
de muda, chegando a apenas uma muda por ano, denominada muda nupcial (Pinheiro &
Fiscarelli 2001; Pinheiro et al., 2005).
Ucides cordatus é o segundo crustáceo mais abundante no litoral brasileiro e
quando se trata do consumo humano, é uma das espécies mais exploradas (Castro et al.,
2008). Com a utilização intensa desse recurso no Brasil, a legislação de defeso dos braquiúros ganhou maior atenção com a divulgação de novas informações biológicas sobre
a espécie. Em 2004, o Ministério do Meio Ambiente divulgou uma Instrução Normativa
(IN nº5 de 21 de maio de 2004) que coloca o caranguejo-uçá na categoria de espécies
sobreexplotadas, aquelas, cuja condição de captura de uma ou todas as classes de maturidade sexual em uma população são elevadas, provocando a redução da biomassa, o
potencial de desova e as capturas futuras a níveis inferiores aos de segurança da espécie.
De acordo com Resolução Estadual sobre o estado de conservação da espécie,
Portaria SEMA nº 037/2017, anexo IV, o Ucides cordatus está na categoria de espécies
criticamente ameaçada de extinção no estado da Bahia. Em 2019, por meio de uma Portaria Conjunta SEMA/INEMA nº 018/2019, institui o Grupo de Trabalho para elaboração dos Planos de Recuperação para as espécies ameaçadas de interesse social, e de
acordo com Artº 1 [...] o objetivo é conduzir a elaboração dos Planos de Recuperação
das espécies ameaçadas previstas no Anexo IV da Portaria SEMA nº 37, de 15 de agosto de 2017. O projeto puçá da Bahia Pesca, vem sendo conduzido a partir desses planos
de recuperação de espécies ameaçadas visando a reestabelecimento populacional do
Ucides cordatus em áreas antropicamente impactadas na Bahia.
A lei do defeso visa assegurar os estoques populacionais através da proibição de
captura do U. cordatus no período reprodutivo (Fiscarelli & Pinheiro, 2002) que ocorre
nos meses com temperaturas mais elevadas (primavera/verão), sendo o mês de janeiro
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com maior índice reprodutivo (Carqueija, 2008; Silva et al., 2009). Nesse período indivíduos machos e fêmeas saem de suas tocas para a “andada”, a fim de, realizar o acasalamento e desova (Blankensteyn et al., 1997), tornando-se mais vulneráveis e suscetíveis a captura. A eclosão dos ovos se dá após o período de incubação, com a liberação
das larvas no ambiente de manguezal.

1.2. Fluxo Gênico

A sistemática molecular marinha sugere que algumas espécies são formadas sem
forte barreira física ao fluxo gênico (Hellberg, 1998), enquanto a genética de populações
fornece forte evidência de fluxo gênico restrito entre populações marinhas conspecíficas, sem qualquer barreira óbvia para dispersão (Taylor & Hellberg, 2003; Bilodeau et
al., 2005). Estas e outras observações levam a uma reavaliação das proposições a respeito da dispersão planctônica em muitas espécies.
O fluxo gênico limitado dentro das populações pode levar à formação de pequenos grupos de indivíduos de maior similaridade genética, de modo que uma população
pode ser constituída de várias subpopulações geneticamente diferenciadas (Fischer et
al., 2000). A distribuição heterogênea (não aleatória) dos alelos e genótipos no espaçotempo, resultante da ação de forças evolutivas tais como mutação, migração, seleção e
deriva genética, atuam dentro do contexto de cada espécie e população (Hamrick,
1982).
A magnitude da estruturação e conectividade dentro e entre populações estão relacionadas à dispersão dos indivíduos (Rodriguéz-Rey et al., 2014). A redução e fragmentação de habitat é uma das principais ameaças à diversidade biológica (Newbold et al.,
2016), tanto pela redução dos ambientes naturais, como pelo isolamento dos remanescentes.
Em ecossistemas fragmentados as espécies podem estar distribuídas como metapopulações, ou seja, um conjunto de populações distribuídas entre fragmentos, que
variam em nível de conexão estabelecida por movimentos de dispersão entre os fragmentos de habitat (Hess, 1994), podendo se tornar inviável devido à distância ou processos antrópicos. Segundo Sanches (2010), o compartilhamento de caranguejos engloba larvas e caranguejos em fase juvenil, sendo estes ainda não inseridos no processo de
reprodução, e estando migração entre estuários restrita apenas a fase larval. Além disso,
alguns estudos propõem que as larvas de crustáceos possuem várias características
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comportamentais que facilitam a retenção larval (Lambert & Epifanio, 1982; Cronin &
Forward, 1986; Young, 1995), reforçando a importância da preservação do ambiente de
manguezal.

1.3. O Manguezal

Situado em área costeira, o manguezal é um ecossistema que desempenha importante papel no equilíbrio ecológico, e está restrito regiões tropicais e subtropicais,
sendo sujeito ao regime diário de marés, por ocorrer na zona de transição entre o ambiente marinho e terrestre (Costa et al., 2014). Este ecossistema compõe o bioma Mata
Atlântica e ocorre associado a ambientes onde haja o encontro de águas doces com a
água do mar, em baías, lagunas, reentrâncias costeiras ou prontamente exposto a linha
da costa (Silva & Silva, 2019).
As áreas de manguezais no litoral brasileiro correspondem a uma das maiores
faixas contínuas desse ecossistema no mundo (Lara & Cohem, 2003). Estima-se que na
Bahia estas áreas ocupem cerca 1000 km², sendo estas distribuídas em 1.181km de costa, onde a região do Baixo Sul entre os municípios de Valença e Maraú compreendem as
maiores áreas de manguezais (Ramos, 2002).
A cobertura vegetal encontrada neste ambiente atua como filtro biológico, retendo nutrientes, contaminantes químicos, sedimentos provenientes das bacias hidrográficas, além de atuar como barreira contra a erosão. (Brandão, 2011).
Este ecossistema apresenta características particulares quando se trata de espécies animais e vegetais, ou até mesmo solo (Silva & Silva, 2019). Em função do suporte
oferecido a diversas formas de vida animal, o manguezal é considerado o berçário marinho, ambiente de grande relevância a fauna sendo favorável a reprodução de diversas
espécies, sejam estas de aves, crustáceos, peixes, entre outros, além de oferecer condições propicias relacionadas a abrigo ou alimentação (Brandão, 2011).
O ecossistema de manguezal detém forte relevância para o equilíbrio ecológico e
para o homem. No entanto vem sofrendo com o crescimento urbano-industrial por meio
da ocupação no litoral, exploração dos recursos e poluição das águas, além da sua utilização como aterros e depósitos de lixo, que levam a perda total ou parcial desse ecossistema (Freitas et al., 2017), o que compromete a fauna local, e até mesmo espécies visitantes que se relacionam com esse ecossistema.
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1.4. Derramamento de petróleo no litoral brasileiro

Getter et al., (1981), escreveu sobre os efeitos do óleo no ecossistema de manguezal, e segundo os autores, a contaminação por petróleo é frequente e possui efeito
direto na vegetação de mangue, uma vez que afeta a capacidade de respiração e osmoregulação de raízes. Os manguezais são ecossistemas suscetíveis a derramamentos de
petróleo (Celino et al., 2007) devido a sua localização, já que grande parte dos acidentes
com petróleo ocorrerem no mar, e esse material derramado tende a ser trazido para a
costa através das marés.
A indústria Petróleo e Gás é responsável por vários acidentes de grandes proporções (Souza Filho, 2006) e de acordo com Euzebio et al., (2019), somente nos quatros
primeiros meses de 2019, a imprensa reportou quatro vazamentos de óleo no Sudeste do
Brasil.
O litoral brasileiro no dia 30 agosto de 2019, começou a ser atingido pelo o que
veio ser o maior desastre ambiental já registrado ao longo da costa por derramamento de
petróleo (Brasil, 2019). Este derramamento de petróleo passou a ser monitorado a partir
do dia 2 de setembro, e em cerca de 9 dias, o óleo já teria atingido 5 estados, 17 municípios e 29 localidades na região Nordeste. Em janeiro de 2020, o óleo já teria atingido os
9 estados na região Nordeste, e chegado a região sudeste, nos estados do Espírito Santo
e Rio de Janeiro, totalizando até a última vistoria, no dia 29 de janeiro 2020, 11 estados atingidos, 130 municípios e 1009 localidades ao longo do litoral (IBAMA, 2020).
O impacto gerado por derramamento de óleo cru no litoral brasileiro, de 29 de
setembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020, atingiu diversas espécies de aves, mamíferos,
tartarugas e outros grupos da fauna marinha, muitas destas no Estado da Bahia (IBAMA, 2020).

1.5. Contaminantes químicos em ecossistema manguezal, efeitos ecotoxicológicos e na
diversidade genética.

O parâmetro utilizado para medir a qualidade ambiental baseava-se apenas na
questão físico-quimica, porém, nas últimas quatro décadas o efeito ecotoxicológico passou a ser considerado. A contaminação local gera não só efeitos tóxicos agudos, mas
também pode levar a efeitos crônicos e de longo prazo (Santana, et al., 2015).
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Os caranguejos ao entrar em contato com a água e sedimento podem ser contaminados, sejam através das brânquias ou até mesmo do intestino no processo de alimentação (Toledo et al., 2007; Alencar, 2011). Possuem capacidade de acumulação de contaminantes químicos e apresentam certa resistência a toxidade destes compostos, podendo ter seu uso associado ao controle da contaminação no ambiente marinho (Nudi et
al., 2007). As manifestações de efeitos toxicológicos podem ocorrer a níveis moleculares, como alterações bioquímicas e genéticas, individuais, com alterações morfológicas,
e fisiológicas ou em nível de comunidade e ecossistema (Santana et al., 2015).
Banci et al., (2017), realizou estudo no qual relaciona diversidade genética com
a poluição ambiental no sudeste brasileiro, porém em seus resultados não foi verificada
redução e sim o aumento da diversidade genética em áreas contaminadas, o que foi
atribuído a elevada da taxa mutacional devido a componentes tóxicos, contribuindo para
maior variabilidade genética.

1.6. Marcadores Moleculares em Estudos de Caranguejos

Os estudos genéticos com caranguejos ocorrem com a utilização de marcadores
moleculares, que possuem duas principais funções na genética da conservação: (I) estimar a variação entre os indivíduos, grupos, populações e espécies, com o objetivo de
estruturar planos de manejo e identificar unidades de conservação e; (II) correlacionar
esta variação com o desenvolvimento de modelos demográficos de populações pequenas
e/ou fragmentadas, com estudos sobre adaptação de populações naturais ou em cativeiro, e suas reações à interferência antrópica (Avise, 1989).
O microssatélite é uma ferramenta extremamente valiosa para o mapeamento
genômico em muitos organismos (Schuler et al., 1996; Knapik et al., 1998). A difusão
destes marcadores em estudos de populações naturais levou ao desenvolvimento de diversos métodos de isolamento de microssatélites em diversos organismos (Zane et al.,
2002).
Vários estudos com marcadores microssatélites foram realizados em caranguejos
(Jensen & Bentzen, 2004; Biloudeau et al., 2005) e também com isolamento de microssatélites (Toonen et al., 2004; Jensen & Bentzen, 2004; Biloudeau et al., 2005; Takano
et al., 2005). O isolamento de microssatélites de Ucides cordatus L. já rendeu mais de
50 locos com alta diversidade (Araújo, et al., 2015; Varela, et al., 2009; Britto, et al.,
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2009), sendo os marcadores moleculares demasiadamente informativos quando se trata
de estudos genéticos e de conservação (Araújo, et al., 2015).

2. Área de estudo

O estado da Bahia é a região que apresenta maior faixa litorânea dentre os estados Brasileiros, e quando se trata de áreas de manguezais, é o estado que possui a quarta
maior extensão deste ambiente (Kjerve & Lacerda, 1993). Os manguezais geralmente
estão dispostos em desembocaduras de rios, o que os tornam suscetíveis a inundações
devido ao regime de marés (Alves, 2001).
Dispostas ao longo da faixa litorânea do estado da Bahia, a áreas de amostragem
incluem sete municípios, onde os pontos de coleta são em manguezais associados aos
rios Itapicuru, Real, Subaúma, Sauípe, Una, São Paulo e Jaguaripe.
A faixa litorânea do município de Conde faz parte da Área de Proteção Ambiental do Litoral Norte (APA Litoral Norte) (Bahia, 1995). O Baixo Curso do rio Itapicuru
possui cobertura vegetal descontínua, sendo considerada uma paisagem fragmentada
devido a atividade econômica da região, baseada na cultura de coco-da-bahia, no cultivo
da banana e pecuária (Menezes, 2015). O rio Itapicuru ao longo da sua extensão recebe
uma série de resíduos de cidades visinhas, sejam eles agrícolas, domésticos, industriais,
o que pode afetar a qualidade microbiológica (Santos, 2014).
A bacia hidrográfica do rio Subaúma tem apresentado modificações em sua paisagem devido a alterações na vegetação, o que tem levado a fragmentação de remanescentes florestais de Mata Atlântica e Caatinga Arbórea e produzem alterações de sistemas ambientais, tais alterações são resultantes da silvicultura de eucalipto e pinus, produção de carvão, e extração de petróleo (Teixeira, 2019). O uso da terra tanto no médio
e alto curso do rio, impacta a qualidade das águas do Subaúma, através de modificações
em seu pH (Teixeira, 2014).
A região mais costeira do rio Sauípe, fica entre os municípios de Mata do São
João e entre Rios, no Litoral Norte da Bahia (Reitermajer, 2011), sendo a porção de
município de mata do São João, uma das regiões amostradas. Segundo Reitermajer
(2011), a bacia do Rio Sauípe, tem recebido investimentos financeiros para garantir uma
infraestrutura turística, devido a criação de pousadas e hotéis, bem como a criação de
um complexo turístico, que tem gerado modificações ambientais na região.

25

Capítulo I
A Baía de Todos os Santos (BTS) é uma reentrância costeira localizada na microrregião do Recôncavo Baiano, apontada como maior e mais importante baía navegável da costa do Brasil (Queiroz & Celino, 2008). A BTS é um sistema estuarino, que
recebe as águas de três grandes bacias dos rios Paraguaçu, Jaguaripe, Subaé, e outras 91
bacias menores (Lessa et al., 2009). O rio São Paulo é uma microbacia formada pelo rio
São Paulinho, represa Coréia e o estuário do Rio São Paulo. Esta microbacia está localizada na porção Norte-Nordeste da BTS e limita-se nos municípios de ao Francisco do
Conde (Oeste), Simões Filho (Sudeste), São Sebastião do Passé (Norte) e Salvador (Sul)
(Bahia, 1994). A bacia do rio São Paulo tem sido submetida a agressões constantes devido a atividades industriais, que tem gerado impactos negativos sobre as águas (Junior,
2017).
A Ilha de Itaparica é a maior da BTS e está disposta na entrada da baía (Lopes,
1998). Dividida em dois municípios, Itaparica e Vera cruz. O município de Vera Cruz é
composto por quatro distritos, sendo eles: Mar Grande, Barra do Gil, Jiribatuba e Cacha
Prego, e por diversos povoados. Este município apresenta diversos problemas ambientais em decorrência do crescimento desordenado e coleta resíduos sólidos e materiais
como minérios (Araújo, 2015). A localidade Cacha Prego está situada no extremo sul da
ilha (Lopes, 1998).
A sub-bacia hidrográfica do rio Una Mirim abrange os municípios de Valença e
Lage na mesorregião geográfica do Sul da Bahia, e juntamente com outras sub-bacias
constituem a bacia hidrográfica do Rio Una. Diversos impactos ambientais assolam o
alto médio e baixo rio Una e estes são oriundos de atividades antrópicas como desmatamentos, queimadas, atividades agropecuárias, uso de produtos químicos como adubos,
fertilizantes e herbicidas, mesmo a região fazendo parte de uma área de proteção permanente (Silva, 2016).
A Bacia inferior do Rio Real possui uma área de 1.702 Km2, e é formada pelos
municípios de Jandaíra e Rio real na Bahia e alguns municípios Sergipanos. Na porção
relativa ao estado da Bahia, foram criadas áreas de proteção ambiental no Litoral Norte
e Mangue Seco. A área do Baixo Rio não possui estações de tratamento de efluentes
sanitários, sendo estes escoados sem tratamento em riachos e vales. Parte do lixo urbano
produzido no Baixo Rio Real acaba sendo despejado em terrenos, córregos, sendo estes
enterrados ou queimados, devido a não coleta em alguns municípios.
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3. Objetivos

3.1. Geral:
Estimar a diversidade genética em populações de caranguejos Uçá (Ucides cordatus L.) em manguezais do Estado da Bahia e estimar possíveis impactos futuros nestas
populações decorrentes da perturbação por óleo oriundo do derramamento “Brasil” de
2019.

3.2. Específicos:


Mensurar o fluxo gênico para compreender a dinâmica das populações;



Avaliar eventos microevolutivos, como endogamia, deriva genética e efeito do
fundador, e eventos microgeográficos, como barreiras de fluxo gênico.



Mapear as populações em ótimo índice de diversidade genética, para possível utilização em programas de melhoramento genético e repovoamento da espécie.



Mensurar as possíveis consequências do derramamento de óleo nas populações
de U. cordatus



Avaliar como o óleo afeta na diversidade genética do U. cordatus no Litoral da
Bahia.
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Capítulo II

Estrutura genética de Ucides cordatus L. no estado da Bahia.

Resumo

O Ucides cordatus possui ampla distribuição em áreas costeiras tropicais, e representa
grande parte da biomassa de invertebrados nos manguezais. A espécie manifesta vulnerabilidade no ecossistema devido a diversos fatores (i.e. perda da diversidade genética)
que contribuem para a redução populacional. As combinações de agentes limitantes
podem interferir na diversidade genética e na sobrevivência da espécie. Variações genéticas nas populações estão vinculadas ao transporte larval, sendo este, o meio mais eficiente na promoção do fluxo gênico e manutenção da variabilidade. O objetivo deste
trabalho é estudar o fluxo gênico e estrutura genética das populações de U. cordatus em
sete sistemas estuarinos ao longo do litoral da Bahia (Itapicuru, Real, Subaúma, Sauípe,
Jaguaripe, Una e São Paulo), utilizando marcadores microssatélites como ferramenta, a
fim de, responder questionamentos sobre o índice de diversidade das populações, e
quais processos genéticos estão atuando. Os resultados apontam que as populações estudadas são geneticamente estruturadas e formam dois grupos populacionais distintos,
os quais unem as populações ao norte em um único agrupamento, e as populações a
partir da Baía de Todos os Santos em um segundo agrupamento formando blocos populacionais. As populações apresentaram maior diversidade intrapopulacional, mesmo
com a redução do número de alelos. Os indicies de endogamia encontrados foram muito
baixos, sugerindo um fluxo gênico contínuo dentro dos dois agrupamentos.

Palavras-chave: Dinâmica populacional, fluxo gênico, mapeamento genômico, agrupamentos genéticos, microssatélites.
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Abstract

Ucides cordatus has a wide distribution in tropical coastal areas, and represents a large
part of the invertebrate biomass in mangroves. The species manifests vulnerability in
the ecosystem due to several factors (e.g. loss of genetic diversity) that contribute to
population reduction. Combinations of limiting agents can interfere with genetic diversity and species survival. Genetic variations in populations are linked to larval transport,
which is the most efficient means of promoting gene flow and maintaining variability.
The purpose of this work is to study the gene flow and genetic structure of U. cordatus
populations in seven estuarine systems along the coast of Bahia (Itapicuru, Real,
Subaúma, Sauípe, Jaguaripe, Una and São Paulo), using microsatellite markers as a tool
in order to answer questions about the diversity index of populations, and what genetic
processes are at work. The results indicate that the studied populations are genetically
structured and form two distinct population groups, which unite populations to the
north, populations and a single group, and populations from the Baía de Todos os Santos in a second group forming blocks population. The populations showed greater
intrapopulation diversity, despite the reduction in the number of alleles. The inbreeding
indications found were very low, suggesting a continuous gene flow within the two
clusters.

Keywords: Population dynamics, gene flow, genomic mapping, genetic clusters, microsatellites.
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4. Introdução

Situado em áreas costeiras tropicais, os manguezais ou também chamados florestas de mangues, são ambientes inundados por águas salobras que compõem um ecossistema singular do bioma Mata Atlântica de vultosa relevância a vida animal (Brandão,
2011). Este ecossistema depende de sedimentos fluviais e marinos, relevo plano, além
das alterações nas marés e da diminuição da energia das ondas (Lacerda, 2001).
Com características singulares de flora e fauna, o ecossistema de manguezal
possui o Ucides cordatus L. como uma das espécies mais típicas deste ambiente, seja na
América Central, como também na América do Sul (Melo, 1996). Este crustáceo segundo Wolff et al., (2000) possui maior biomassa quando se trata de invertebrados de
manguezais e atua no equilíbrio ecológico em comunidades bentônicas das florestas de
manguezal, sendo considerada uma espécie chave neste ambiente.
Mesmo com tamanha abundância, o Ucides cordatus apresenta vulnerabilidade
neste ecossistema em função da exploração desse recurso, destruição de habitat e doenças fúngicas letais (Schmidt et al., 2008), e devido a sobreexplotação, o U. cordatus
encontra-se na lista brasileira de espécies ameaçadas (Pinheiro & Rodrigues, 2011).
A combinação desses fatores limitantes a espécie, podem conduzir a redução da
diversidade genética e aniquilar estoques populacionais até então tidos como bem adaptados, levando declínio da espécie (Avise & Hamrick, 1996).
A diversidade genética refere-se à variabilidade de alelos e genótipos entre os
indivíduos de uma população, e como se dá a distribuição da variação genética é essencial à conservação das espécies (Costa, 2008). Em caranguejos, a dispersão larval é fundamental para a manutenção de altos níveis de diversidade genética (Britto et al., 2018),
e devido a alterações cíclicas nas marés, o transporte larval para águas oceânicas tornase eficaz (Schmidt et al., 2012).
Segundo Britto (2018), diversos estudos populacionais demonstram que a variação genética torna-se baixa quando se tem um transporte larval eficiente, entretanto,
pouco se sabe sobre o fluxo gênico, e as taxas de migração da espécie.
Neste trabalho, abordamos como área de estudo o litoral do estado da Bahia e
adotamos marcadores microssatélites como ferramenta de mapeamento genômico, com
o objetivo de compreender o fluxo gênico e a diversidade genética em populações do
caranguejo estuarino U. cordatus no litoral do Estado da Bahia, a fim de obter respostas
para os seguintes questionamentos: I) Qual o índice diversidade genética nas populações
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de Ucides cordatus em manguezais do litoral do estado da Bahia? II) Quais processos
genéticos estão atuando nessas populações de Ucides cordatus?

5. Materiais e Métodos
Para a elaboração deste estudo, foram amostradas sete localidades em estuários
nos municípios de Conde (Rio Itapicuru), Jandaíra (Rio Real), Entre Rios (Rio Subaúma), Mata do São João (Rio Sauípe), Vera Cruz (Rio Jaguaripe), Valença (Una), São
Francisco do Conde-BTS (Rio São Paulo) (Tabela 1) (Figura 2).

Tabela 1. Município; população estudada; número de indivíduos, e suas coordenadas.

Coleta
Município

População

Pop. N

Conde

1- Rio Itapicuru

ITA

15 11º46'23.3"S, 37º32'21.5"W

24/10

Jandaíra

2-Rio Real

REA

15 11º27'48.1"S, 37º21'40.9"W

29/10

Entre Rios

3-Rio Subaúma

18 12º13'25.9"S, 37º45'48.6"W

30/10

SAL

7

01/11

SAP

12 12° 38' 33.518" S, 38°41' 5.086" W

10/09

6-Jaguaripe

JAG

10 13° 6' 57.820" S,38° 47' 35.830" W

16/07

7-Rio Una

VAL

10 13° 22' 1.074" S, 39° 3' 12.650" W

20/09

Mata do São
João

4-Rio Sauípe

SUB

Coordenada

12º24'23"S, 37º53'41"W

(2019)

São Francisco
do

Conde-

BTS
Vera

Cruz-

Cacha Prego
Valença

5-Rio São Paulo
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Figura 1. Litoral do estado da Bahia, Brasil. Regiões de amostragem: municípios de Conde (Rio Itapicuru), Jandaíra (Rio Real), Entre Rios (Rio Subaúma), Mata do São João (Rio Sauípe), São Francisco do
Conde-BTS (Rio São Paulo), Vera Cruz (Jaguarípe).
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O critério na escolha dos pontos teve base nas áreas afetas pelo derramamento de
óleo de 30 de agosto de 2019, e foram definidos de acordo com as características biogeográficas. Parte das amostras foram coletadas sobre orientação do “Projeto Caranguejo
Uçá (PUÇÁ), e fazem parte da parceria UEFS/Bahia Pesca.
As coletas foram realizadas por braceamento entre os meses de julho e novembro de 2019. Apenas os indivíduos machos, com carapaça maior que 6 centímetros foram coletados em cada um dos sete pontos de coleta. Os caranguejos capturados tiveram
as cerdas dos apêndices locomotores (pereópodos) destacados para as análises moleculares, apenas alguns indivíduos foram selecionados para amostragem complementar de
tecido. Após a coleta, as cerdas foram lavadas em água corrente para remoção dos sedimentos aderidos, as amostras foram identificadas, armazenadas em microtubos tubos
de 2,0 ml e conservadas em álcool absoluto a -20ºC, até a realização das extrações (Figura 2).

Figura 2. Material biológico coletado. A- amostra de cerdas; B-amostra de tecido.
Fonte: Bahia Pesca

5.1. Extração de DNA

Foram utilizados 87 indivíduos para as análises genéticas, onde o DNA foi extraído das cerdas dos apêndices locomotores (periópodos) de acordo com o protocolo do
Canadian Center for DNA Barcoding (CCBD) (Ivanova, 2006) com modificações (Anexo 1). As cerdas e os tecidos (amostragem complementar) sofreram o mesmo proces41
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so de extração, apenas sendo empregada maior força para a maceração das cerdas devido a natureza mais rígida do material.
Após a extração, as amostras foram resuspendidas em 50 μl de água ultra-pura,
testadas em gel de agarose 6% e quantificadas por espctrofotometria (NanoDrop® – NT
1000) a 260 nm. Depois de quantificadas, as amostras de DNA foram diluídas na proporção 1/10, e mantidas a -20 ºC para posterior análise.

5.2. Análises microssatélites

Seis locos microssatélites foram selecionados: UcSSR-29, CAC12, P2G6, A120,
B3, B124, a partir dos trabalhos de Araújo et al., (2015), Varela et al., (2009) e Baggio
et al., (2011) (Tabela 2).

Tabela 2. Locos de Ucides cordatus selecionados, número de acesso no GenBank e seus iniciadores.

Locus

UcSSR29

Nº acesso Motivo
GenBank
NA

(GA)31

pb

Sequência Primer (5’-3’)

T
ºC

≅
149

F:GAATCCGTCAGGTGATGTCC
R:TTTCACATTTCACTGTCCCTTG

60.3

≅
268

F:AGACTGGGACAGCATGTGAA
R:ATTCCTCTACTCTCGTGTGCCT

55

CAC12

FJ447553

(GA)20

P2G6

FJ447554

(GA)16

≅
300

F:AGGACGTTTAGAGGATTGGAGG
R:CTCAGTCCGGTGTTAGAGCAAG

55

A120

NA

(CA)16

≅1
81

F:AACTCCCGCTACCTCTCACTC
R:TGGTCTTTGCACACATGATTC

55

B3

NA

(GT)17

≅1
75

F:CGAGGCATCGTCTTTAGAG
R:CAATCCGCTTCCTATTCAC

55

B124

NA

(GA)19
(GT)11

≅1
22

F:TTTCCTCGAATGTATAAACAGG
R:R:TCCACAAAGCGACTCTCTAG

55

Referências
Araújo
et al.,
2015)
Varela
et al.,
(2009)
Varela
et al.,
(2009)
Baggio
et al.,
(2011)
Baggio
et al.,
(2011)
Baggio
et al.,
(2011)

*1. NA. Número de acesso NCBI não adicionado. pb – pares de base.
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As amplificações por PCR foram realizadas em um volume final de 15 μl contendo: 2X (2uL) de tampão 10X (50 mM KCl, 100 mM Tris-HCl, pH 9, and 0.1% Triton X-100), 1.5 mM (0,5 μl) de MgCl2 (50mM), 1,25 mM de cada dNTP (200mM), 10
pmol de cada primer (1μL), 0,5U de Taq DNA (Invitrogen®) e 1 μl de DNA genômico
(mínimo de 8ng/μL). A reação de amplificação foi realizada em um termociclador Analytik Jena Biometra TRIO PCR System nas seguintes condições: 94ºC por 3 minutos
(desnaturação), seguidos de 35 ciclos de 94ºC por um minuto, temperatura de hibridação específica determinada para cada primer por um minuto e 72ºC por um minuto. A
extensão final de 72ºC por 10 minutos completa a polimerização. Ao final da amplificação, o produto da reação de PCR foi armazenado na geladeira (4ºC) até sua análise por
eletroforese. Os produtos amplificados foram separados por eletroforese em géis de poliacrilamida não desnaturante a 10%, seguida por coloração com nitrato de prata para a
revelação das bandas (Creste et al., 2001).
Através do Bioanalyzer 2100® (Agilent Tecnologies, Waldbronn, Alemanha) em
um Agilent High Sensitivity DNA kit Guide, nós analisamos os produtos da PCR, para
obter o comprimento exato do par de bases do produto amplificado (Muzzalupo, 2009).

5.3. Análises estatísticas

Nós analisamos as frequências genotípicas a partir do teste qui-quadrado de equilíbrio segundo o modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg. O valor de qui-quadrado,
a verificação de associações alélicas, estimativas de desequilíbrio de ligação e o teste de
homogeneidade loco a loco foram calculados utilizando o programa GenAlEx 6.5 (Peakall & Smouse, 2012).
Ainda utilizando o 6.5 (Peakall & Smouse, 2012), estimamos a distância genética, e os coeficientes da estatística-F de Wright loco a loco a partir da frequência de alelos, para a análise da estrutura das populações. De acordo com esta estatística, o coeficiente mede a redução da heterozigosidade de um indivíduo, devido ao acasalamento não
aleatório dentro de uma subpopulação. A subdivisão da população pode ter como efeito
a redução na heterozigosidade devido a deriva genética; este efeito foi medido pelo índice de fixação (Fst). Além disso, foi estimado o índice Fit que mede a variação genética individual em relação à população total. Este coeficiente estima a redução da variabilidade devido aos acasalamentos preferenciais dentro das subpopulações (Fis) (que estima a redução da heterozigosidade), e à subdivisão da população (Fst). A significância
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dos coeficientes Fst e Fis e seus graus de liberdade seguem estimativas propostas por
Nei (1977), Workman & Niswander (1970), Kimura (1971).
Através da estimativa Bayesiana foi verificada existência de grupos genéticos
(populações) na amostragem, utilizando o programa Structure versão 2.3.2. (Pritchard et
al., 2000), por meio de um modelo de separação de grupos. O teste exato de Guo &
Thompson (1992) foi realizado para verificar a aderência ao teorema do equilíbrio de
Hardy-Weinberg. A ocorrência de associação entre as frequências alélicas nas diferentes
populações foi verificada a partir do teste de correlação linear utilizando o programa
Arlequin 3.11 (Excoffier et al., 2005).

6. Resultados

Realizamos diversos testes para a padronização dos primers de U. cordatus (variação da bioquímica, condições favoráveis de temperatura e programas alternativos na
amplificação das regiões microssatélites).
Ao todo, foram genotipados 87 espécimes de U. cordatus amostrados ao longo
do litoral da Bahia, onde seis primers microssatélites foram testados (Tabela 3). Os locos apresentaram índice de amplificação de 100%, sendo encontrados 12 alelos distintos
para os locos analisados (Figura 3), variando de três em CAC12 (Figura 4) e UcSSR-29
a sete alelos por loco em A120 (Tabela3).

Figura 3. Gel gerado a partir de um chip (eletroforese capilar) do Bioanalyzer 2100® (Agilent). Amostras de 1 a 12 são de alelos de todos os seis locos estudados*1.
1
Obs* .: O locoB124 possui alelos em torno de 120pb e não foi confirmado no Bioanalyzer (Amostra 9).
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Tabela 3. Frequências alélicas e tamanho das amostras por população. ITA-Itapicuru; REA-REAL; SUBSubaúma; SAL- Sauípe; SAP- Sapiranga; JAG- Jaguaripe; UNA- Una.

Locus

Allele/n

ITA

REA

SUB

SAL

SAP

JAG

UNA

CAC12

N

15

15

18

7

12

10

10

P2G6

UcSSR-29

B3

B124

A120

1

0,333 0,200 0,278

0,357

0,333

0,150

0,250

2

0,433 0,533 0,639

0,643

0,625

0,600

0,650

3

0,233 0,267 0,083

0,000

0,042

0,250

0,100

7

12

10

10

N

15

15

18

1

0,367 0,100 0,222

0,143

0,333

0,100

0,000

2

0,467 0,433 0,556

0,571

0,417

0,550

0,400

3

0,100 0,267 0,222

0,286

0,167

0,250

0,400

4

0,067 0,200 0,000

0,000

0,083

0,100

0,200

7

12

10

10

N

15

15

18

1

0,300 0,633 0,500

0,571

0,292

0,600

0,700

2

0,700 0,367 0,472

0,429

0,708

0,400

0,300

5

0,000 0,000 0,028

0,000

0,000

0,000

0,000

7

12

10

10

N

15

15

18

2

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,050

3

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,150

4

0,000 0,100 0,028

0,000

0,333

0,450

0,550

5

0,433 0,233 0,306

0,143

0,542

0,550

0,250

6

0,400 0,167 0,472

0,500

0,125

0,000

0,000

7

0,167 0,500 0,194

0,357

0,000

0,000

0,000

7

12

10

10

N

15

15

18

1

0,000 0,000 0,000

0,000

0,208

0,300

0,250

2

0,000 0,000 0,000

0,000

0,458

0,700

0,750

3

0,467 0,467 0,556

0,000

0,167

0,000

0,000

4

0,533 0,533 0,444

1,000

0,167

0,000

0,000

7

12

10

10

N

15

15

18

6

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,050

7

0,000 0,000 0,000

0,000

0,167

0,150

0,300

8

0,000 0,000 0,000

0,000

0,417

0,650

0,450

9

0,167 0,100 0,028

0,000

0,292

0,200

0,200

10

0,133 0,333 0,278

1,000

0,125

0,000

0,000

11

0,233 0,267 0,417

0,000

0,000

0,000

0,000

12

0,467 0,300 0,278

0,000

0,000

0,000

0,000
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Figura 4. Gel de eletroforese em poliacrilamida 6%
do loco CAC12F. As setas indicam os 3 alelos do
loco em homozigose (alelos 1, 2 e 3).

A frequência dos alelos mais comuns variou de 1,000 (alelo 4 do loco B124; alelo 10 do A120) a 0,750 (alelo 2 do B124) e para os alelos de menor frequência a variação ficou entre 0,028 (alelos 5 do UCSSR-29, 9 do A120) e 0,042 ( alelo 3 CAC 12).
Os alelos 2, 3 (loco B3 (Figura 5)) e 6 (loco A120) foram observado apenas na população de Una e em valores baixos (0,050; 0,150; 0,050 respectivamente). Os alelos 1 e 2
(Loco B124) foram observados apenas nas populações a partir da BTS, não sendo observados nas populações ao norte, assim como os alelos 7 e 8 (Loco A120). Os alelos
11 e 12 (loco A120) foram observados em 3 das quatro populações ao norte, sendo a
população do estuário do rio Sauípe a única não apresentar frequência deste alelo.

Figura 5. Gel de eletroforese em poliacrilamida 6% do loco B3. Linhas de 1 a 9
indicam as configurações de genótipos com os alelos do loco.

46

Capítulo II
Os valores de heterozigose observados (Ho) variaram de 0,38 (UcSSR-29) a
0,63 (B3), e a heterozigose esperada (He) apresentou variação entre 0, 42 (B124) a 0,63
(P2G6) (Tabela 4).

Tabela 4. Número de indivíduos testados (N); número médio de alelos por loco (Na); heterozigosidade
observada (Ho); heterozigosidade esperada (He); total das populações (Ht); índice de endogamia (Fis);
índice de distância genética (Fst), índice de distância genética (Gst); índice de distância genética (Dest)
em U. cordstus.

Locus

N

Na

Ho

He

Ht

Fis

Fst

Gst

Dest

CAC12

87

2,857

0,528

0,539

0,560

0,021

0,037

-0,004

-0,006

P2G6

87

3,571

0,548

0,632

0,665

0,132

0,050

0,006

0,013

UcSSR-29

87

2,143

0,389

0,459

0,503

0,152

0,088

0,044

0,051

B3

87

3,286

0,634

0,602

0,746

-0,054

0,193

0,161

0,379

B124

87

2,143

0,544

0,425

0,712

-0,279

0,403

0,384

0,571

A120

87

3,429

0,566

0,564

0,815

-0,003

0,307

0,278

0,649

Total

87,000

2,905

0,535

0,537

0,667

0,004

0,195

0,161

0,287

Os valores de Fst apontam que a distância genética obtida entre as populações
com os marcadores não são altos, e as estimativas de fixação dentro das populações
(Fis) com os marcadores variou de -0,279 a 0,152, revelando discrepância entre os locos. O valor total de Fst encontrado foi de 0,195, o que indica grande diferenciação genética (0,15 a 0,25, grande diferenciação de acordo com Hartl & Clark (2010)), e o coeficiente de divergência genética entre as populações (Gst) foi de 0,161, o que corrobora
com o nível de diferenciação total encontrada.
Os valores de Gst e Dest apresentaram-se negativos para o marcador CAC12, e
positivos para os outros marcadores, sendo assim, cinco dos seis marcadores expressaram-se bons para análises microssatélites (Tabela 4). Os índices de endogamia (Fis)
encontrados foram muito baixos, apresentando valores positivos e negativos, com os
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coeficientes variando de -0,279 a 0, 152, apresentando valor total de 0,004, o que sugere
ausência de fatores de fixação dentro das populações (Tabela 4).
A partir da análise da variância molecular (AMOVA), observamos que a variação genética intrapopulacional foi maior do que a variação interpopulacional, sendo
84% da variação genética referente ao componente intrapopulacional e 16% ao interpopulacional (Tabela 5).

Tabela 5. Análise molecular de variância (AMOVA) em 87 indivíduos de sete populações
no estado da Bahia.

AMOVA
Fonte

DF

SS

MS

Est. Var.

%

Entre as populações

6

59,241

9,873

0,332

16%

Dentro das populações

167

289,443

1,733

1,733

84%

Total

173

348,684

2,065

100%

A abordagem Bayesiana efetuada a partir do STRUCTURE foi utilizada para a
confirmação dos dados obtidos a partir da análise de Evanno et al., (2005) (Figura 6),
em que o valor de ΔK foi K=2, indicou que as sete populações de U. cordatus são formadas a partir de dois pools genéticos (Figura 7). Estando as populações agrupadas em
dois blocos de diversidade, que unem as populações ao Norte (1 a 4) e as populações a
partir da BTS em outro agrupamento (5 a 7).
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Figura 6. Estrutura de populações. Análise Bayesiana gerada pelo software STRUCTURE (K=2).
Aplicação do modelo de Evanno et al., (2005).

Figura 7. Análise Bayesiana de U. cordatus gerada pelo software STRUCTURE (K = 2). Indivíduos
representados por linhas verticais, onde as linhas em preto delimitam as populações naturais.

7. Discussão

As populações Ucides cordatus estudadas apresentaram um número muito inferior de alelos quando comparados a outros estudos para os mesmos marcadores. Ao total, foram visualizados 12 alelos para os seis locos analisados. O número de alelos en49
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contrados nos locos CAC12 (3 alelos) e P2G6 (4 alelos), distinguiram muito relação ao
número de alelos observados por Varela et al., (2009) (P2G6, 20 alelos; CAC12, 22
alelos). Essa discrepância no número de alelos também foi observada para os marcadores, B124, B3, A120 em que nós observamos 4, 6 e 7 alelos respectivamente, enquanto
Baggio et al., (2011) observou 55 alelos para o loco A120, 61 alelos para o B3 e 28 alelos para o B124.
A diferença no número de alelos encontrados neste trabalho quando comparados
aos trabalhos de Varela et al., (2009) e Baggio et al., (2011), Oliveira-Neto et al.,
(2014), pode estar relacionada ao tamanho da nossa amostragem. Porém, mesmo com
número limitado de amostras, é possível inferir sobre a estruturação dessas populações.
Em termos de diversidade, o loco A120 mostrou-se mais frequentes com 7 alelos, e o CaC12 e UcSSR 29 apresentaram 3 alelos, sendo os menos frequentes nas populações. A relação total de alelos encontrados nas populações para os seis locos não apresentaram grandes variações, com mínimo de 16 alelos na população do rio Jaguaripe e
20 alelos na população do rio São Paulo.
Oliveira-Neto et al., (2014) utilizaram microssatélites como ferramenta na avaliação da diversidade genética e fluxo gênico em populações de U. cordatus na costa brasileira. Eles selecionaram seis marcadores, dois locos em comuns com este trabalho
(A120 e B124), sendo o B124 a apresentar maior diversidade genética com 33 alelos,
um número ainda maior do que o encontrado por Baggio et al., (2011). O número mínimo de alelos encontrados foi para o loco C109 (13 alelos), e este, foi superior ao número de alelos totais para os nossos seis locos analisados, o que confirma a baixa diversidade genética nas populações no litoral da Bahia.
Brito et al., (2018) estudou a conectividade larval e dispersão do U. cordatus na
costa brasileira, onde foram analisados nove locos microssatélites em seis populações.
Os locos não foram os mesmos analisados neste trabalho, porém apresentaram maior
variação alélica, onde alguns locos exibiram número de alelos mais próximos aos nossos resultados. Os locos variaram de cinco, para o UcSSR-05, a 27 em UcSSR-06.
A estruturação genética em uma população é estabelecida a partir da sua genética e demografia, resultante da interação de mecanismos ecológicos e evolutivos como
seleção, deriva, mutação, migração, e pode ser induzida pelas taxas de recombinação
nos locos ao longo da meiose (Prado, 2015). Os resultados das amostras dos rios Itapicuru, Real, Subaúma, Sauípe, Jaguaripe, Una e São Paulo, de acordo com a AMOVA,
permitem reiterar sobre a presença de estruturação, devido ao alto índice de diversidade
50

Capítulo II
encontrado dentro das populações e baixo índice entre elas. Estruturadas geneticamente,
essas populações formam grupos de populações distintas, o que corrobora com a nossa
hipótese de estruturação.
O U. cordatus é uma espécie que apresenta parte do seu estágio de vida sob a fase larval, tendo a sua dispersão mais intensa nesta fase, e esta apresenta-se mais restrita
na fase adulta, e segundo Oliveira-Neto (2009), os padrões de estruturação apresentado
por esses organismos estariam associados a retenção das larvas no estuário e sua exportação para mar aberto. Alguns anos antes, Weber & Levy (2000) relataram elevada estruturação genética em populações de caranguejos como Callinectes danae em proximidades geográficas, demonstrando o padrão de retenção larval. Em contraposição a esta
estratégia de retenção larval, as larvas podem ser dispersas para longe do estuário dos
progenitores e instalarem-se em outros estuários (Anger et al., 1994; Shanks et al.,
2003).
A partir do STRUCTURE foi possível visualizar como essas populações estão
estruturadas (Figura 7), e esta estruturação também é evidenciada pela frequência e distribuição de alelos. Alguns alelos apresentaram padrão na distribuição restrito a um dos
grupos (blocos) de populações, ocorrendo apenas nas populações norte ou apenas nas
populações a partir da BTS, o que indica que estes grupos são distantes geneticamente
entre si, e não compartilham alguns alelos, porém, dentro de cada grupo, as populações
apresentaram similaridades, devido ao compartilhamento. A população do Sauípe foi a
que apresentou maior frequência alélica e menor número de alelos compartilhados com
as outras populações, o que poderia nos levar a inferir que esta população encontra-se
mais isolada, porém devido ao número reduzido de amostras não é possível ratificar
esse padrão.
As populações apresentaram-se estruturadas em blocos, onde foram observados
dois agrupamentos genéticos. O primeiro unindo as populações ao norte (dos rios Itapicuru, Real, Subaúma, Sauípe) e segundo que agrupa as populações amostradas a partir
da BTS (dos rios São Paulo, Jaguaripe, Una). Esse padrão de distribuição da diversidade
genética sugere uma barreira fluxo gênico, visto que as populações dentro dos blocos
são muito próximas geneticamente, porém distintas entre os blocos, podendo esta barreira ser física, quando se pensa em fatores regionais como a estrutura da BTS.
As correntes marítimas na plataforma continental leste no nordeste do Brasil, seguem direção sudoeste (Castro & Miranda, 1998), que é o sentido de maior intensidade
do fluxo gênico observado através do STRUCTURE, e de acordo com Diele (2000),
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populações de U. cordatus mesmo distantes podem estar conectadas por meio da exportação por correntes de marés e através do transporte larval por correntes oceânicas, o
que justificaria o alcance do fluxo gênico nessas populações.
As larvas alcançam maior amplitude de dispersão estão mais suscetíveis a contaminantes químicos, por alcançarem diversos ambientes com índices distintos de contaminação, sendo elas a terem maior influência sobre fluxo gênico nas populações. E de
acordo os resultados de Oliveira-Neto et al., (2007), as populações de U. cordatus possuem longo alcance de dispersão larval, chegando a quase 3000 km de alcance fluxo
gênico entre estuários. O que reforça que a BTS pode ser possível barreira de fluxo gênico entre as populações, visto que a costa da Bahia possui cerca de 1188 km de extensão (Coelho & Santos 1995).
Segundo Hoffmann & Willi (2008), estresses ambientais promovem o declínio
no tamanho e/ou fluxo gênico nas populações, e podem levar a uma redução na variabilidade genética intrapopulacional, contudo, este padrão não foi a visualizado nas populações estudadas, visto que apresentam alta variabilidade genética intrapopulacional,
porém com número reduzido de alelos. Os pontos amostrais possuem alto índice de atividades antrópicas, com incidência de agentes contaminantes de diferentes origens, que
podem conduzir a perda na diversidade genética, e possivelmente explicaria o número
reduzido de alelos encontrados.
O índice médio de fixação de alelos dentro das populações (Fis) apresentaram
valores positivos (excesso de heterozigotos) e negativos (déficit de heterozigotos), com
valor total baixo e não significativo (0,004), sugerindo baixa endogamia. Os valores de
heterozigosidade esperada (He) e heterozigosidade observada (Ho) foram muito próximos, e assim como os valores de Fis, corroboram com baixos valores do coeficiente de
endogamia, refutando hipótese de que devido à contaminação das áreas, essas populações sofreriam os efeitos da seleção levando a maior incidência de endogamia.

8. Conclusões

As populações de U. cordatus estudadas no estado da Bahia não apresentaram
estruturação genética em todos os níveis analisados, uma vez que a variabilidade genética foi alta intrapopulacional, com valores muito baixos entre as populações. Formam
grupos populacionais distintos, estando estruturadas em dois blocos populacionais, com
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fluxo gênico restrito nos blocos, seguindo o sentido das correntes marítimas seguindo
uma tendência unidirecional.
Quanto à diversidade genética, as populações apresentaram índices muito baixos, com número de alelos restritos, que pode ser induzido pela contaminação, já que os
locos utilizados já foram trabalhados por diversos autores em populações ou longo da
costa brasileira e ostentaram número muito superior de alelos.
Processos genéticos como mutações e endogamia, não se fazem muito presentes,
ou pelo menos não estão sendo fixados nas populações. A presença de blocos populacionais que se limitam a Baía de Todos os Santos, indicam uma possível barreira de
fluxo

gênico,

sendo

esta

física,

devido

à

conformação

da

baía.
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Diversidade genética como ferramenta de avaliação de impacto em Ucides cordatus L.
e apoio a programas de repovoamento no litoral da Bahia.

Resumo

Estudos sobre o impacto na estrutura populacional de caranguejos Uçá (Ucides cordatus) após
grandes desastres com derramamento de óleo são escassos, e essa lacuna de conhecimento limita
nosso entendimento sobre como os distúrbios afetam a diversidade genética e as mudanças na
dinâmica de fluxo e avaliação de programas de manejos das espécies até projetos de repovoamento. Tais impactos podem ou não serem permanentes, mas uma resposta temporária à perturbação deve ser avaliada. Além disso, o derramamento pode potencializar o impacto de fatores
como a superexplotação, destruição de habitat, e doenças fúngicas letais. As consequências à
fauna podem ocorrer de maneira individual ou a partir de alterações nas comunidades e ecossistema. Com o objetivo de examinar a diversidade genética e os possíveis impactos do derramamento de óleo cru em 2019 nas populações de Ucides cordatus no estado da Bahia, além do mapeamento de populações com bons índices de diversidade genética para repovoamento, foram
amostrados indivíduos machos, e destacadas cerdas dos apêndices locomotores para análises
genéticas, sem sacrifício dos indivíduos. As populações apresentaram um padrão de estruturação
em blocos, formados por dois pools genéticos, sendo possível que a seleção de matrizes para
repovoamento possa ocorrer de maneiras distintas obedecendo ao padrão de estruturação observado. As previsões de impactos a partir do derramamento óleo cru para o caranguejo Uçá podem
incluir mortalidade direta de adultos, juvenis e larvas; redução na viabilidade de ovos; diminuição efetiva no número de indivíduos, do fluxo gênico e das taxas de migração entre as populações; alterações no conteúdo do RNA e consequente redução do tamanho de indivíduos, além de
efeitos na estrutura genética e reprodutiva das populações oleadas.

Palavras-chave: Desastre ambiental, contaminação, perturbação, estrutura populacional,
manejo, repovoamento.
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Abstract

Studies about the impact on the population structure of Uçá crabs (Ucides cordatus) after major
oil spill disasters are scarce, and this knowledge gap limits our understanding of how disorders
affect genetic diversity and changes in flow dynamics and assessment of management programs
for species to restocking projects. Such impacts may or may not be permanent, but a temporary
response to the disturbance must be assessed. In addition, the spill can potentiate the impact of
factors such as overexploitation, habitat destruction, and lethal fungal diseases. The consequences for fauna can occur individually or from changes in communities and ecosystems. In order to
examine the genetic diversity and the possible impacts of the 2019 crude oil spill on the populations of Ucides cordatus in the state of Bahia, in addition to mapping populations with good levels of genetic diversity for restocking, male individuals were sampled and highlighted bristles of
locomotor appendages for genetic analysis, without sacrificing individuals. The populations presented a pattern of structuring in blocks, formed by two genetic pools, being possible that the
selection of matrices for restocking may occur in different ways, obeying the observed structuring pattern. The predictions of impacts from the spill to the Uçá crab may include direct mortality of adults, juveniles and larvae; reduced egg viability; effective decrease in the number of individuals, gene flow and migration rates among populations; changes in RNA content and consequent reduction in the size of individuals, in addition to effects on the genetic and reproductive
structure of oiled populations.

Keywords: Environmental disaster, contamination, disturbance, population structure, management, restocking.
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9. Introdução

Os grandes impactos ambientais seriam quaisquer alterações ambientais significativas e
estas podem gerar efeitos positivos ou negativos (Bitar & Ortega, 1998). Com efeitos negativos a
vida marinha, hidrocarbonetos de petróleo possuem consequências em vários níveis organizacionais (Echols et al., 2016; Paul et al., 2013). Esses efeitos podem se manifestar em cascata nas
assembleias e resultar em mudanças de longo prazo na função e dinâmica de ecossistemas (Peterson et al., 2003).
A poluição dos mares e oceanos por óleo distribuem-se em seis notórias categorias sendo
elas por fontes naturais, poluição atmosférica, produção off-shore, despejos industriais e urbanos,
operações e acidentes com petroleiros (vazamentos) (Calixto, 2011).
O Brasil já sofreu diversos acidentes de catastróficos ligados à indústria de Petróleo e Gás
(Souza Filho, 2006), porém o derramamento ocorrido em agosto de 2019 é considerado o maior
acidente ambiental sofrido pela região Nordeste, tendo alcançado mais de 70% do litoral nordestino até dia 2 de novembro (Araújo et al., 2020). Essa porcentagem de áreas afetadas mencionada por Araújo et al., (2020) não se manteve, tendo-se elevado devido ao aumento de áreas afetadas após a data relatada. (IBAMA, 2020).
O impacto causado pelo derramamento de petróleo cru no litoral brasileiro vem sendo
progressivo desde a primeira mancha de óleo oficialmente avistada em 30 de agosto de 2019 no
município de Conde, na Paraíba (Brasil, 2019). Segundo dados disponibilizados pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o derramamento de petróleo
passou a ser monitorado três dias após o aparecimento da primeira mancha, no dia 2 de setembro, e nove dias após, o óleo já teria se alastrado por cinco estados, 17 municípios e 29 localidades brasileiras. No mês de janeiro, o óleo chegou a atingir mais quatro estados do Nordeste, e
dois estados da região Sudeste em um total de 11 estados afetados, 130 municípios e 1009 localidades ao longo da costa brasileira. O último boletim divulgado foi no dia 27 de fevereiro, podendo essas áreas serem reclassificadas após limpeza como áreas com vestígios ou não observado (praias limpas) nos próximos boletins (IBAMA, 2020).
Boletins sobre a fauna afetada por óleo foram divulgados entre os dias 29 de setembro e
27 de fevereiro de 2020. Em 15 de janeiro o óleo cru já teria afetado um número elevado de indivíduos ao longo da costa, provocando um alto índice de mortalidade entre eles. No estado da
Bahia, os maiores números de registros de indivíduos afetados pelo óleo, ficaram entre tartarugas
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marinhas e aves, porém, o registro se estendeu a mamíferos marinhos e outros indivíduos que
não tiveram a espécie divulgada (IBAMA, 2020).
O critério utilizado para a medição da qualidade ambiental nos últimos anos passou por
modificações onde não só questões físico-químicas são consideradas, mas também os efeitos
ecotoxicológicos, visto que a contaminação pode gerar uma série de efeitos tóxicos, sejam eles
agudos ou crônicos e de longo prazo (Santana, et al., 2015).
Os caranguejos estão em contato direto com as águas e sedimentos e podem ser contaminados durante a respiração branquial ou alimentação através do intestino (Toledo et al., 2007;
Alencar, 2011). Esses indivíduos são bioacumuladores e demonstram resistência a toxidade de
compostos, sendo empregado no controle da contaminação no ambiente marino (Nudi et al.,
2007), porém os efeitos toxicológicos podem apresentar-se por meio de alterações genéticas,
bioquímicas, morfológicas, fisiológicas ou alterações em escalas maiores, como em comunidades
e ecossistemas (Santana et al., 2015).
Banci et al., (2017) estudaram a diversidade genética de Ucides cordatus no sudeste brasileiro sobre influência da poluição ambiental, e em seus resultados foi observado um aumento
da diversidade genética em áreas contaminadas, justificada pela alta taxa mutacional que contribui para a variabilidade genética.
Alguns autores trazem a diferença na variabilidade genética como podendo ser consequência de processos como fluxo gênico, deriva genética, endogamia densidade populacional,
complexidade do habitat, seleção natural, além de mutação (Nei et al., 1975; Theodorakis &
Shugart, 1997). A compreensão da variabilidade dentro e entre estoques populacionais é indispensável tanto para a criação de estratégia de manejo pesqueiro, como para programas de conservação (Okumus & Çiftci 2003).
Poluentes químicos podem gerar prejuízos bioquímicos danosos e estes, levar a um aumento do estresse oxidativo e fisiológico, e conduzir alterações no DNA com consequente perda
da diversidade genética (ANDERSEN et al., 2006).
Na produção de peixes, a baixa variabilidade genética de matrizes pode acarretar deformidades, diminuições na capacidade reprodutiva, no crescimento, na taxa de sobrevivência, maior vulnerabilidade a doenças, sendo necessário o monitoramento da variabilidade genética, afim
de, obter o perfil genético dos indivíduos, que em conjunto com manejo adequado pode evitar
problemas de produção (Hashimoto et al., 2012). Em caranguejos, essa necessidade de monitoramento não é diferente.
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Diante das circunstâncias ambientais, o laboratório de Biologia Molecular- LENT da Universidade Estadual de Feira de Santana desenvolveu parceria com o Projeto Puçá da Bahia
Pesca, a fim de estabelecer ótimas populações a partir da diversidade genética para trabalhos de
repovoamento do Ucides cordatus, visando a conservação, manutenção e manejo dos estoques
populacionais.
O projeto Puçá da Bahia Pesca traz como estratégia de manejo o repovoamento a partir da
criação de larvas de U. cordatus em larga escala para a recuperação de áreas degradadas. Este
projeto traz um olhar não só para o Uçá, mas também para o ambiente do manguezal e para as
comunidades tradicionais que utilizam o Uçá como recurso.
O objetivo deste trabalho é examinar a diversidade genética nas populações de Ucides
cordatus no estado da Bahia e os possíveis impactos de derramamentos de óleo no litoral, selecionar populações com bons índices de diversidade genética para utilização em programas de
melhoramento genético e repovoamento. Como também, acolher a necessidade de acompanhamento da diversidade genética, através do mapeamento da diversidade, que diante o derramamento de óleo na região, certamente em longo prazo, terá impacto sobre a diversidade genética.

10. Materiais e Métodos

A partir dos dados disponibilizados pelo IBAMA, foi realizado levantamento das áreas
afetadas pelo derramamento de óleo nos municípios de Conde, Jandaíra, Entre Rios, Mata do São
João, Vera Cruz, Valença e São Francisco do Conde-BTS, que são as nossas áreas amostrais,
bem como, foi realizada a verificação da chegada do óleo no estado da Bahia e do avanço do
óleo nesses municípios. Para o estudo dos possíveis impactos do derramamento de óleo nessas
áreas, foi estabelecido um ponto de coleta em cada município, totalizando sete pontos amostrais,
sendo estes em estuários dos Itapicuru, Real, Subaúma, Sauípe, Jaguaripe, Una e São Paulo (Tabela 6).
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Tabela 6. Município; populações estudadas; número de indivíduos, e suas coordenadas.

Coleta
Município
Conde
Jandaíra
Entre Rios
Mata do São
João

População

Pop.

N

1- Rio Itapicuru

ITA

15

11º46'23.3"S, 37º32'21.5"W

24/10

2-Rio Real

REA

15

11º27'48.1"S, 37º21'40.9"W

29/10

18

12º13'25.9"S, 37º45'48.6"W

30/10

SAL

7

12º24'23"S, 37º53'41"W

01/11

SAP

12

12° 38' 33.518" S, 38°41' 5.086" W

10/09

6-Jaguaripe

JAG

10

13° 6' 57.820" S,38° 47' 35.830" W

16/07

7-Rio Una

VAL

10

13° 22' 1.074" S, 39° 3' 12.650" W

20/09

3-Rio Subaúma

4-Rio Sauípe

São Francisco
do Conde-BTS
Vera CruzCacha Prego
Valença

5-Rio São Paulo

SUB

Coordenada

(2019)

Como modelo de estudo foi utilizado o caranguejo Uçá, onde foi estabelecido um método
de amostragem não letal e pouco invasivo, com remoção apenas das cerdas dos apêndices locomotores dos indivíduos machos com carapaça acima de 60 mm, para realização de análises genéticas. Posterior à amostragem, foi realizada a remoção de sedimentos aderidos as cerdas em água
corrente, em seguida foram acondicionadas em recipientes contendo álcool etílico absoluto e
refrigeradas a -20 ºC.
Para as análises genéticas foram amostrados 87 indivíduos (cerdas dos apêndices locomotores), com a extração do DNA com base no protocolo do Canadian Center for DNA Barcoding
(CCBD) (Ivanova, 2006) com algumas modificações, a seguir, o DNA extraído foi resuspendido
em 50 μl de água ultra-pura, visualizadas em gel de agarose a 6% e quantificadas por espctofotometria (NanoDrop® – NT 1000) a 260 nm. Posterior a quantificação, as amostras foram diluídas na proporção 1/10 e acondicionadas a -20ºC.
O mapeamento genômico dos indivíduos coletados foi realizado a partir da utilização de
seis marcadores microssatélites específicos para U. cordatus, sendo eles UcSSR- 29, CAC12,
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P2G6, A120, B3 e B124 (Tabela 7). As PCRs obtiveram volume final de 15 μl contendo: 2X
(2μL) de tampão 10X (50 mM KCl, 100 mM Tris-HCl, pH 9, and 0.1% Triton X-100), 1.5 mM
(0,5 μl) de MgCl2 (50mM), 1,25 mM de cada dNTP (200mM), 10 pmol de cada primer (1μL),
0,5U de Taq DNA (Invitrogen®) e 1 μl de DNA genômico (mínimo de 8ng/μL).

Tabela 7. Locos de Ucides cordatus selecionados, número de acesso no GenBank e seus Iniciadores.

Locus
UcSSR-

Nº acesso
GenBank
NA

Motivo

pb

(GA)31

≅ 149

29

CAC12

Sequência Primer (5’-3’)

F:GAATCCGTCAGGTGATGTCC

TºC

60.3 Araújo

R:TTTCACATTTCACTGTCCCTTG

FJ447553

(GA)20

≅ 268

F:AGACTGGGACAGCATGTGAA

FJ447554

(GA)16

≅ 300

F:AGGACGTTTAGAGGATTGGAGG

55

NA

(CA)16

≅181

F:AACTCCCGCTACCTCTCACTC

55

NA

(GT)17

≅175

F:CGAGGCATCGTCTTTAGAG

55

NA

(GA)19
(GT)11

≅122

F:TTTCCTCGAATGTATAAACAGG
R:R:TCCACAAAGCGACTCTCTAG

Varela

et

Baggio

et

al., (2011)
55

R:CAATCCGCTTCCTATTCAC
B124

et

al., (2009)

R:TGGTCTTTGCACACATGATTC
B3

Varela
al., (2009)

R:CTCAGTCCGGTGTTAGAGCAAG
A120

et

al., 2015)

R:ATTCCTCTACTCTCGTGTGCCT
P2G6

Referências

Baggio

et

al., (2011)
55

Baggio

et

al., (2011)

*1. NA. Número de acesso NCBI não adicionado. pb – pares de base.

As reações de amplificação foram realizadas em um termociclador Analytik Jena Biometra TRIO PCR® System nas seguintes condições: 94ºC por 3 minutos (desnaturação), seguidos de
35 ciclos de 94ºC por um minuto, temperatura de hibridação específica determinada para cada
primer por um minuto e 72ºC por um minuto. A extensão final de 72ºC por 10 minutos completa
a polimerização. Ao final da amplificação, o produto da reação de PCR foi armazenado na gela62
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deira (4ºC) até sua análise por eletroforese. Os produtos amplificados foram separados por eletroforese em géis de poliacrilamida não desnaturante a 10%, seguida por coloração com nitrato
de prata (CRESTE et al., 2001).
Utilizando o Bioanalyzer 2100® (Agilent Tecnologies, Waldbronn, Alemanha) em um
Agilent High Sensitivity DNA kit Guide, foram analisados os produtos da PCR, para obter o
comprimento exato do par de bases do produto amplificado (Muzzalupo, 2009).
Para as análises estatísticas, foi utilizado o programa STRUCTURE versão 2.3.2. (Pritchard et al., 2000), a partir da análise Bayesiana (k=2), visando o estabelecimento de ótimas populações baseadas na diversidade genética, a fim de, selecionar matrizes para a utilização pelo
projeto Puçá da Bahia Pesca no manejo o repovoamento do U. cordatus.

11. Resultados e Discussão

11.1.Óleo no litoral da Bahia

A chegada do óleo na Bahia aconteceu de forma conjunta nos municípios de Jandaíra e
Conde, no dia 04 de outubro (Figura 8), 33 dias após o primeiro registro na Paraíba (município
de Conde). Treze dias após a chegada ao litoral da Bahia, o óleo já teria avançado por boa parte
da faixa litorânea, chegando ao município de Vera Cruz (Figura 9).
As classificações do óleo atribuídas pelo IBAMA são: mancha de óleo- volumosa quantidade de óleo livre (11 a 50% de contaminação da área vistoriada), potencial de espalhamento
baixo, facilmente removido com as mãos ou com maquinário; óleo esparso - pequena quantidade
de óleo livre (1% a 10% de contaminação da área vistoriada) possui baixo potencial de espalhamento, e fácil remoção manual; vestígio de óleo - pequena quantidade de óleo livre (menos de
1% de contaminação da área vistoriada), insignificativo potencial de espalhamento, difícil remoção manual; não observado - não foi observado qualquer vestígio de óleo (IBAMA, 2020).
Em alguns pontos, as localidades foram expostas ao óleo em mais de um momento (Quadro 1), sendo avistadas vestígios de óleo em datas distintas mesmo após a limpeza da área. Em
todos os pontos de amostragem, foram verificadas a presença de óleo, seja durante ou após a
coleta, porém nem todas as localidades estão registradas como áreas afetadas na plataforma do
IBAMA.
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Diversos derramamentos de óleo em grandes escalas com caráter de desastre ambiental
ocorreram ao longo dos anos, porém trazemos alguns exemplos com o derramamento do Deep
water Horizon (DwH) ocorrido no Golfo do México devido a explosão da plataforma; Montara
Oil Spill ocorrido na Austrália, e o Icotoc I também devido a uma explosão no México, como
exemplos relativamente próximos ao ocorrido no litoral brasileiro em 2019. Entretanto, poucos
estudos foram realizados após o derramamento IXTOC-1 (Fodrie & Heck 2011), e o Montara,
sendo o DwH o mais estudado, com os impactos bem estabelecidos.
Após a limpeza das áreas afetadas pelo óleo, este permanece no ambiente, e de acordo
com estudo de Duan et al., (2017), desenvolvido em Louisiana, cinco anos após o derramamento do Deepwater horizon no Golfo do México, hidrocarbonetos persistem no ambiente,
devido a retenção destes em sedimentos e os efeitos de dispersantes na dessorção. Mesmo com o
intemperismo natural, a concentração total de hidrocarbonetos de petróleo no sedimento, permaneceu em ordem de magnitude superior ao nível do derramamento de óleo pré-DwH.
Décadas antes, do estudo de Duan et al., (2017), o Ixtoc I foi analisado após o mesmo período (cinco anos), e de acordo com os levantamentos de Jernelov, (2010), restos de petróleo
permaneceram sendo encontrados em águas rasas e nas parias mexicanas, intemperizados e coberto por areia. O que ratifica a real permanência desses compostos no meio.
Alguns locais considerados ambientalmente mais sensíveis como os manguezais, tiveram
pouca interferência de limpeza, mesmo áreas muito afetadas, pois esta interferência poderia trazer efeitos muito mais nocivos ao ecossistema, visto que ao pisar no substrato durante a atividade
de limpeza ativa, o óleo penetraria com maior facilidade ao semimento, sendo recomendada a
remoção de óleo apenas nas raízes (IBAMA, 2020).
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Figura 8. Mapa de registro das primeiras áreas afetadas na Bahia, avistamento em 04 de outubro.

Figura 9. Mapa de áreas afetadas pelo óleo (área de estudo) com data da primeira observação.
Fonte: IBAMA 2019.
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Quadro 1. Levantamento dos pontos de contaminação na área de estudo. Áreas sinalizadas com (*) foram
afetadas, porém sem registro das localidades pelo IBAMA
Município
Conde

Jandaíra

Entre Rios

Mata do São
João

São Francisco
do CondeBTS*
Vera Cruz
Valença

Localidade

Status

Data do
Avistamento

Praia Sítio do Conde
Poça
Poças
Poças e Siribinha até a foz do Rio
Itapicuru
Itariri
Praia de Poças
Praia de Siribinha
Barra do Itariri
Jandaíra

Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos

Conde
Mangue Seco

Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos

Costa Azul
Praia Costa Azul
Praia da Subauma
Foz do Rio Subauma
Praia de Massarandupió

Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos

Porto de Sauípe

Oleada - Vestígios / Esparsos

Porto do Sauipe - Cond. Águas.
de Sauipe
Praia do Forte

Oleada - Vestígios / Esparsos

2019-12-11
2019-12-19
2019-12-03
2019-11-25
2019-11-09
2019-10-05
2019-10-20
2019-10-29
2019-12-16
2019-12-14
2019-10-04
2019-12-20
2019-10-04
2019-11-11
2019-12-17
2019-11-28
2019-11-28
2019-11-12
2019-11-13
2019-10-07
2019-10-11
2019-11-07
2019-10-09
2019-11-07
2019-11-27
2019-11-20
2019-12-19
2019-11-08

Oleada - Vestígios / Esparsos

2019-10-08

Imbassaí
Santo Antônio
Costa do Sauípe
Praia de Itacimirim

Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos

2019-10-10
2019-10-10
2019-10-20
2019-11-18

Mar Grande
Praia de Guaibim

Oleada - Vestígios / Esparsos
Oleada - Vestígios / Esparsos

2019-11-21
2019-11-05
2019-11-07
2019-11-23
2019-12-01
2019-12-03

Fonte: Dados obtidos na plataforma do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
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11.2. Previsões a partir do derramamento de óleo
Os impactos gerados a partir da presença de contaminantes químicos, como óleo, podem
possuir caráter permanente, ou apresentar uma resposta temporária a perturbação. As consequências na fauna podem ocorre em diferentes escalas, com alterações individuais ou em projeções
maiores como comunidades e até mesmo no ecossistema (Santana et al., 2015).
Acidentes com petróleo como o que afetou o litoral nordeste e parte do sudeste do Brasil
têm ocorrido ao longo de décadas, e possuem efeitos catastróficos, como por exemplo, o Icotox I
que afetou agudamente as espécies e ecossistemas, devido à toxidade química e viscosidade dos
compostos, com efeitos principalmente nas populações de camarões e peixes (Jernelov & Linden, 1981). Ainda de acordo com os autores, o óleo teve impacto nas populações de caranguejos,
sendo quase todas extintas em uma área muito ampla, cerca de nove meses após o derramamento. Reduções nas populações de Uçá também são esperadas ao longo do litoral da Bahia, devido
a semelhança nos eventos de derramamento do Icotox I e o ocorrido no litoral brasileiro em
2019.
Poucos estudos foram realizados a partir do derramamento de Montara, principalmente
sobre os impactos na fauna. De acordo com Young et al., (2011) em seu trabalho sobre o potencial de pesca e os efeitos toxicológicos associados ao derramamento de Montara, os riscos estariam classificados com maior “peso” o para ovos e larvas, devido elevada probabilidade de exposição, sendo o menor risco para indivíduos adultos.
Utilizando o acidente Deepwater Horizon como parâmetro, estimamos as possíveis consequências para as populações de U. cordatus, visto que as implicações de um desastre de tamanha proporção não podem ser positivas para as populações, principalmente quando se trata de
indivíduos filtradores e bioacumulantes como o U. cordatus.
Fulford et al., (2014) analisaram os impactos do derramamento de óleo da DwH no assentamento de larvas do siri-azul Callinectes sapidus. Eles constataram que vários fatores afetam
a sobrevivência larval, e a entrega costeira, incluindo a exposição ao derramamento DwH. Os
efeitos observados foram mais intensos nas larvas, resultando em mortalidade e alterações na
periodicidade do assentamento. A mortalidade direta em adultos foi baixa, e houve redução na
viabilidade de ovos e larvas que segundo os autores, podem interagir com outros fatores e levar a
efeitos em níveis populacionais.
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Os resultados observados por Fulford et al., (2014) refletem parte dos resultados esperados nas populações de U. cordatus após o derramamento de 2019 na costa brasileira. Estando as
larvas são mais suscetíveis à contaminação, e sendo responsáveis por maior amplitude no fluxo
gênico, uma intensa mortalidade pode levar a alterações no assentamento larval, resultando na
redução da variabilidade genética.
Fulford et al., (2014) também levanta discussão sobre o manejo de C. sapidus nos anos
posteriores ao estudo, visto que a inteiração da contaminação com a coleta indivíduos é considerado um fator agravante, sendo necessário um monitoramento a longo prazo para determinar os
efeitos nas populações. Esta discussão torna-se ainda intensa quando trazemos para o U. cordatus visto que a espécie é intensamente coletada no Brasil, e de acordo com a Portaria nº 37 de 15
agosto de 2017 publicada pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), anexo IV, espécie já se
encontra na categoria criticamente ameaçada de extinção no estado da Bahia.
Husseneder et al.,( 2016) realizou estudo sobre o impacto do DwH no tamanho e estrutura genética em populações de moscas em pântanos de Louisiana, onde eles verificaram graves
acidentes populacionais e efeitos sutis na estrutura genética e reprodutiva das populações oleadas. Houve diminuição no tamanho efetivo das populações, declínio de adultos e larvas nas áreas
afetadas pelo petróleo, e devido a estas reduções juntamente com o colapso populacional, foram
verificados gargalos genéticos em quase todas as populações, com exceção de uma. De acordo
com os autores, o tamanho populacional provavelmente continuará decrescendo por várias gerações até a imigração reabastecer a pool genético. O fluxo gênico e as taxas de migração entre as
populações de moscas não afetadas foram ligeiramente maiores do que entre as populações oleadas e este fato não está ligado à distância geográfica visto que as populações oleadas possuíam
menores distâncias.
O número muito baixo de alelos nas populações de Uçá estudadas (Tabela 8), quando
comparados a outros estudos, com os mesmos marcadores. Diante de um possível gargalo induzido pela contaminação por óleo, estas populações reduziriam ainda mais a variabilidade genética podendo até serem extintas localmente.

.
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Tabela 8. Frequências alélicas e tamanho das amostras por população. ITA-Itapicuru; REA- Real;
SUB- Subaúma; SAL- Sauípe; SAP- Sapiranga; JAG- Jaguaripe; UNA- Una.
Locus

Allele/n

ITA

REA

SUB

SAL

SAP

JAG

UMA

CAC12

N

15

15

18

7

12

10

10

1

0,333

0,200

0,278

0,357

0,333

0,150

0,250

2

0,433

0,533

0,639

0,643

0,625

0,600

0,650

3

0,233

0,267

0,083

0,000

0,042

0,250

0,100

N

15

15

18

12

10

10

1

0,367

0,100

0,222

0,143

0,333

0,100

0,000

2

0,467

0,433

0,556

0,571

0,417

0,550

0,400

3

0,100

0,267

0,222

0,286

0,167

0,250

0,400

4

0,067

0,200

0,000

0,000

0,083

0,100

0,200

N

15

15

18

12

10

10

1

0,300

0,633

0,500

0,571

0,292

0,600

0,700

2

0,700

0,367

0,472

0,429

0,708

0,400

0,300

5

0,000

0,000

0,028

0,000

0,000

0,000

0,000

N

15

15

18

12

10

10

2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,050

3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,150

4

0,000

0,100

0,028

0,000

0,333

0,450

0,550

5

0,433

0,233

0,306

0,143

0,542

0,550

0,250

6

0,400

0,167

0,472

0,500

0,125

0,000

0,000

7

0,167

0,500

0,194

0,357

0,000

0,000

0,000

N

15

15

18

12

10

10

1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,208

0,300

0,250

2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,458

0,700

0,750

3

0,467

0,467

0,556

0,000

0,167

0,000

0,000

4

0,533

0,533

0,444

1,000

0,167

0,000

0,000

N

15

15

18

12

10

10

6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,050

7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,167

0,150

0,300

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,417

0,650

0,450

9

0,167

0,100

0,028

0,000

0,292

0,200

0,200

10

0,133

0,333

0,278

1,000

0,125

0,000

0,000

11

0,233

0,267

0,417

0,000

0,000

0,000

0,000

12

0,467

0,300

0,278

0,000

0,000

0,000

0,000

P2G6

UcSSR-29

B3

B124

A120

7

7

7

7

7

69

Capítulo III
Geary et al., (2017) analisou a estrutura genética de pelicanos marrons (Pelecanus occidentalis) no norte do Golfo do México no contexto da gestão humana e perturbação. As populações de Pelicanos do Texas no período anterior a 2010 foram significativamente diferenciadas
das populações de Louisiana, Alabama e Flórida ao leste, com reintrodução de populações no
sudoeste de Louisiana com menos diversidade genética do que locais no Texas, consistente com
um gargalo recente. Não foram observadas evidências de um componente geográfico na estrutura
genética entre colônias amostradas após o derramamento, consistente com o aumento na dispersão entre os locais após o evento. E de acordo com os autores, este padrão pode estar associado à
redução da filopatria em resposta ao abandono de colônias nas áreas mais impactadas pelo óleo.
Outros autores como Wang & Stickle (1988), em um período bem anterior ao acidente do
DwH, estudaram a composição bioquímica do siri-azul Callinectes sapidus após a exposição de
petróleo bruto. Eles observaram que a exposição a hidrocarbonetos de petróleo, geraram alterações como diminuição significativa no conteúdo do tecido e componentes bioquímicos, tais alterações foram em decorrência de taxas diferenciais de crescimento entre o exoesqueleto e o tecido
interno, e alterações nas classes lipídicas que interferem na utilização e armazenamento de energia. O DNA não apresentou alteração significativa, porém o RNA sofreu reduções no conteúdo e
na concentração após sete dias de exposição, o que pode refletir na redução do crescimento de
caranguejos expostos ao petróleo (Wang & Stickle 1987). Os caranguejos também podem apresentar mudanças morfológicas em resposta a contaminação, como deformidades (Duke et al.,
2005).

11.3. Populações de Uçá e repovoamento

Com o objetivo é conduzir a elaboração dos Planos de Recuperação das espécies ameaçadas previstas no Anexo IV da Portaria SEMA nº 37, de 15 de agosto de 2017, foram instituídos
Grupos de Trabalho para elaboração dos Planos de Recuperação para as espécies ameaçadas de
interesse social (Portaria Conjunta Sema/Inema nº 18 de 12 de dezembro de 2019).
O projeto Puçá da Bahia Pesca trabalha a recuperação de Ucides cordatus que é uma das
espécies previstas no Anexo IV da Portaria SEMA nº 37, de 15 de agosto de 2017, e utiliza como
estratégia de manejo e repovoamento, a criação de larvas de U. cordatus em grande escala. A
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partir da parceria estabelecida entre o laboratório de Biologia Molecular- LENT e Projeto Puçá
da Bahia Pesca, buscou-se analisar o padrão genético das populações para auxiliar seleção de
matrizes, através estabelecimento de ótimas populações.
O Puçá até então não se valia de dados genéticos para a seleção de matrizes, porém, buscando uma não interferência ou a redução deste fator na diversidade genética das populações, as
larvas produzidas eram soltas no mesmo local onde os indivíduos adultos foram coletados.
O método utilizado neste estudo de remoção apenas das cerdas para análises genéticas é
pouco invasivo, sem que haja sacrifício dos indivíduos, possibilitando posteriormente a utilização dos caranguejos para fins reprodutivos pelo projeto Puçá ou soltura em seu habitat natural.
Para o monitoramento das populações e avaliação de um processo futuro de repovoamento, e seleção de matrizes, foram utilizados como base dados a AMOVA (Tabela 9) e o STRUCTURE (Figura 10).

Tabela 9. Análise molecular de variância (AMOVA) em 87 indivíduos de sete populações
no estado da Bahia.

AMOVA
Fonte

DF

SS

MS

Est. Var.

%

Entre as populações

6

59,241

9,873

0,332

16%

Dentro das populações

167

289,443

1,733

1,733

84%

Total

173

348,684

2,065

100%

Figura 10. Análise Bayesiana de U. cordatus gerada pelo software STRUCTURE (K = 2). Indivíduos
representados por linhas verticais, onde as linhas em preto delimitam as populações naturais.
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A partir destes dados, foi possível visualizar o padrão de estruturação das populações de
U. cordatus. As sete populações estudadas estão agrupadas em dois blocos de populações e apresentam dois pools genéticos. As populações ao norte do litoral da Bahia (dos rios Itapicuru,
Real, Subaúma, Sauípe) estão dispostas em um bloco, e a partir da BTS (dos rios São Paulo, Jaguarípe, Una) há a disposição de outro bloco.
Recomenda-se que a seleção de matrizes seja por população, porém caso haja uma redução populacional, colocando em risco as populações, esta seleção pode ser realizada em bloco,
obedecendo ao padrão visualizado neste estudo (Figura 10). Como dentro dos agrupamentos de
populações, há certa proximidade e sinergia, é possível fazer uma seleção mesclando as populações de cada bloco, sem que ocorram quaisquer prejuízos genéticos.

11.4. Eficácia dos marcadores genéticos

Os resultados confirmam que os microssatélites são marcadores genéticos eficazes para
avaliar a estrutura populacional e a diversidade genética intraespecífica. Todavia, há a necessidade de ampliação do número de marcadores, visto que foram avaliados apenas seis locos. Há a
necessidade de se colocar alguns marcadores mitocondriais e nucleares para ampliar as avaliações de escolha de populações para seleção genética e de repovoamento, em uma abordagem
multigênica. Uma análise do poder da diversidade real deverá ser realizada com futuros estudos
de novos marcadores e novas populações, para determinar quantos locos são necessários para
rejeitar a hipótese nula de não haver diferença na diversidade genética entre as populações no
litoral Norte e a partir da BTS.
Tanto a análise de variância molecular (AMOVA) quanto os testes exatos de diferenciação populacional sustentaram a existência de, pelo menos, duas populações distintas em cada
uma das regiões avaliadas. Sendo uma ao norte (estuários dos rios Itapicuru, Real, Subaúma,
Sauípe) e uma a partir BTS até Valença (estuários dos rios São Paulo, Jaguaripe, Una).
Para um acompanhamento dos impactos, devemos criar uma força tarefa para estudos das
dinâmicas nas 4 populações do norte da Bahia e um aumento no número de populações a partir
da BTS.
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11.5. Considerações e limitações adicionais

Devido à natureza de previsão deste estudo, as coleções de amostras de U. cordatus do litoral da Bahia devem ser planejadas em função de nossas avaliações quantitativas da estrutura
genética das populações. Amostras pré-contaminação e em áreas não atingidas, deverão ser coletadas em diferentes períodos de amostragem e tempo de geração (fases diferentes de crescimento
e do ciclo de vida).
Finalmente, devido à diminuição da abundância de caranguejos em algumas áreas ao
longo do tempo, e como essa mudança pode ser temporária, incentivamos novos estudos para
testar haplogrupos (novos marcadores) e mais locos/populações.
Outros exemplos de catástrofes como a ocorrida no litoral brasileiro, tem mostrado resultados que revelam evidência para a evolução da tolerância a óleo bruto em populações de diversas espécies (Husseneder et al., 2016; Lee et al., 2017)
Resultados principalmente relacionados à evolução das características do condicionamento físico, sobrevida em estágios larvais, menor tempo de desenvolvimento na população "pósderramamento de óleo", em relação à população "pré-derramamento de óleo" (Lee et al., 2017),
sugerem que a recuperação das espécies após um derramamento de óleo é difícil e lenta em termos absolutos, mesmo para um copépode ou caranguejos (com tempo de geração distintos) e
impactos em várias fases da vida das espécies.
Talvez a seleção quanto à tolerância ao petróleo bruto seja mais difícil de executar devido
ao maior número de metas de seleção do que outros estressores (como salinidade ou temperatura), dado o grande número de produtos químicos contidos no petróleo bruto (Almeda et al.,
2013; Cohen et al., 2014).
Valerá a pena explorar os estressores específicos contidos no complexo de petróleo bruto
e os alvos específicos de seleção necessários para a tolerância ao petróleo bruto evoluir, como
enzimas específicas de desintoxicação dos genes CYP e P450 (Reid et al., 2016 ; Whitehead et
al., 2011). Ainda há muito trabalho a ser feito para dissecar os mecanismos fisiológicos específicos envolvidos na tolerância ao petróleo bruto e como esses mecanismos podem evoluir rapidamente para sobreviver a derramamentos catastróficos de petróleo.
Larvas pelágicas são vulneráveis a uma ampla variedade de condições ambientais e possuem taxa de mortalidade altíssima antes do assentamento costeiro (Heck & Coen 1995; Bunnell
& Miller 2005). Devido ao baixo percentual de sobrevivência nesta fase, alterações ambientais
como a alta concentração de óleo parecem ser muito estressantes e induzem o aumento da morta73
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lidade de populações larvais após o derramamento de óleo, impactando as populações no futuro
próximo. Dadas as mudanças evolutivas no tempo de sobrevivência e desenvolvimento sob efeito do óleo, será de esperar um efeito significativo da adaptação (genótipo) sobre essas características, pois seria necessária uma variação genética na tolerância ao petróleo bruto na população
para que a seleção natural atue e a mudança evolutiva ocorra.
Além disso, o banco de ovos de diapausa poderia servir como um repositório de genótipos de regimes de seleção anteriores e contribuir para a manutenção da variação genética nas
populações (Ban & Minoda, 1992; Hairston, 1996; Posavi et al., 2014 ).
A seleção dessas compensações nas concentrações de petróleo levaria a mudanças evolutivas nas
normas de reação e mudanças na inclinação.
Este estudo forneceu novas ideias sobre a velocidade e o processo de adaptação evolutiva
durante a recuperação de um derramamento de óleo catastrófico. Em particular, forneceu um
exame pré-impacto à tolerância e desempenho de uma população animal em resposta ao petróleo
bruto, comparando diretamente populações em um determinado local antes e depois de um derramamento de óleo.

12. Conclusões

Prever consequências de um possível desastre ambiental é algo complexo, visto que a
contaminação pode interagir com diversos fatores ambientais e ocasionar diferentes respostas,
permanentes ou temporárias. Porém, implicações de desastres similares trazem uma ideia de alerta, já que tamanha perturbação não passa despercebida no meio ambiente e traz consequências ecológicas severas.
Para acompanhar os impactos, são necessários estudos continuados e um aumento da
amostragem, não só o número de indivíduos, mas também de populações. Os marcadores microssatélites se mostraram ferramentas eficientes na avaliação da diversidade genética e estrutura
populacional. Embora os locos selecionados não tenham apresentado número satisfatório de alelos, sendo necessária a ampliação no número de locos em trabalhos futuros, para quem sabe, rejeitar a hipótese nula de não haver diferença na diversidade genética entre as populações do litoral Norte e a partir da BTS, a fim de, monitorar as implicações genéticas atuais e nas próximas
gerações.
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ANEXO 1. Protocolo: Extraction – BOLD (modified)
http://ccdb.ca/docs/CCDB_DNA_Extraction.pdf

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA
LENT-MOL

Protocolo de extração (modificado) – CCDB (Tiocianato de guanidina)
PRAPARANDO OS TAMPÕES:
Tampão de Lise:

Tampão BM (binding mix):

GuSCN (guanidina)

Tampão

BB 16,5g

0,5M EDTA, pH 8.0

12 ml

1M Tris-HCl, pH 8.0

06 ml

Triton X-100

50 ml
EtOH

96% 01 ml

Tween-20
10 ml
H2O q.s.p.

50 ml
200 ml
Tampão PWB (protein wash buff-

Tampão BB (binding buffer):

er):

GuSCN (guanidine)

Tampão

BB 354,6g

0,5M EDTA, pH 8.0

20 ml

1M Tris-HCl, pH 8.0

50 ml

Triton X-100

26 ml
EtOH

96% 20 ml

H2O q.s.p.
500 ml
70 ml
PASSO A PASSO:

Tampão WB (wash buffer):
EtoH

96%
80

300 ml
1M

NaCl

1- 100µL Tampão de Lise + 10µL Proteinase K (nas amostras menores pode usar 50µL + 5µL) e
macerar.
2- Incubar a 56ºC por 24h (pode deixar menos tempo overnight já é suficiente).
3- Centrifugar por 15000RPM por 1 minuto. Recolher o sobrenadante em outro tubo. (Se tiver
tudo digerido e sem resíduo não precisa fazer isso. Nessa etapa pode passar pela coluna de afinidade, retirando a maior parte do resíduo centrifugados por 2 minutos.)
4- Adicionar 100µL de tampão BM (Tampão BB+Etanol) em cada amostra. Agitar no vórtex por
15 segundos e centrifugar a 15000RMP por 1 minuto. (nessa parte manda coletar sobrenadante,
mas não faça isso, porque a mistura fica com uma fase só! Deixe tudo no tubo depois de centrifugar e passe pro próximo passo.)
5- Adiciona 180µL de tampão de LAVAGERM DE PROTEÍNA (Tampão PWB) a cada amostra
e centrifugar a 15000RPM por 2 minutos. (Não colete sobrenadante nesta etapa também!)
6- Adicionar 750µL de TAMPÃO DE LAVAGEM (Tampão WB) a cada amostra e centrifugar a
15000RPM por 5 minutos. (Nessa etapa é formado o pellet visível, corpo no fundo do mricrotubo.)
7- Verter cada tubo (vagarosamente) em um papel toalha para retirada do álcool e dos Tampões e
incubar a 56ºC durante 30 minutos para evaporar o etanol residual. (Nessa etapa pode ser feita no
termociclador com os tubos abertos nessa temperatura por 30-40 minutos.)
8- Ressuspender em 50µL de água miliQ.
9-Para PCR utilizar um volume variando entre 1µL e 5µL. (Isso depende da quantidade de DNA
que você tem na amostra. Pode quantificar no gel de agarose ou no Nanodrop.)
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