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Terra! 

És o mais bonito dos planetas 

Tão te maltratando por dinheiro 

Tu que és a nave nossa irmã (…) 

Vamos precisar de todo mundo 

Um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças 

É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 

Para merecer quem vem depois 

Beto Guedes  

 



 

 

RESUMO 

A queixada (Tayassu pecari) é uma espécie considerada vulnerável globalmente e criticamente 

ameaçada em áreas de Mata Atlântica, devido à pressão de caça e fragmentação de habitat. A 

fragmentação de habitat devido a atividades antrópicas pode acarretar em estruturação genética 

das populações, além perda de diversidade genética e aumento de endogamia, o que pode 

contribuir para o processo de extinção local. O presente estudo teve como objetivo estimar o 

status genético da população de queixadas da região do Pontal do Paranapanema, na Mata 

Atlântica de SP. Essa região foi altamente fragmentada por atividades antrópicas e, no momento 

da realização da amostragem para este trabalho, a espécie se encontrava em apenas três dos 

fragmentos remanescentes (Parque Estadual do Morro do Diabo – PEMD, Fazenda Ponte 

Branca – FPB e Fazenda Santa Mônica – FSM). Atualmente, é considerada extinta na região. 

Foram analisadas 47 amostras de sangue, coletadas entre os anos de 1999 e 2005, que foram 

genotipadas para 11 locos de microssatélites. Observou-se uma estruturação genética das três 

localidades amostradas em duas subpopulações. Duas das três localidades foram agrupadas em 

uma única subpopulação (PEMD e FPB) e houve diferenciação genética significativa apenas 

entre duas delas (PEMD e FSM). Os índices de diversidade genética foram similares para as 

três localidades e não foram encontradas evidências significativas de endogamia. Esses 

resultados podem ser explicados de duas formas: 1) existência de fluxo gênico, mesmo que 

baixo, entre as localidades amostradas (principalmente entre PEMD e FPB); 2) diferenciação 

recente das subpopulações. Conforme esperado para populações fragmentadas, houve 

evidências de gargalo populacional recente nas três localidades. Os resultados aqui obtidos 

podem ser indicativos do papel da paisagem antropizada na estruturação de populações de 

queixadas mesmo em pequena escala, já que o mesmo não tem sido registrado para regiões 

mais conservadas. Desta forma, estas evidências podem servir de direcionamento para planos 

de manejos e ações conservacionistas para outras populações de queixadas que se encontram 

em condições semelhantes a esta, visando diminuir as chances de extinção local em outras 

regiões. 

Palavras-chave: endogamia, gargalo populacional recente, microssatélite, Tayassuidae. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The white-lipped peccary (Tayassu pecari) is considered vulnerable throughout its distribution 

and it is critically endangered in the Atlantic Forest, due to hunting pressure and habitat 

fragmentation. Habitat fragmentation caused by anthropic activities usually lead to population 

genetic structure, loss of genetic diversity and higher levels of inbreeding, which contributes to 

local extinctions. In this study, we addressed the genetic status of a white-lipped peccary 

population from Pontal do Paranapanema region, located in the Atlantic Forest of São Paulo 

State in Brazil. This area was highly fragmented by anthropic activities and white-lipped 

peccaries were found only in three remnant fragments (Parque Estadual do Morro do Diabo – 

PEMD, Fazenda Ponte Branca – FPB e Fazenda Santa Mônica – FSM) when they were sampled 

for this work. Currently, they are considered extinct in the region. A total of 47 blood samples 

were collected between 1999 and 2005 and were genotyped for 11 microsatellite loci. We found 

that the three fragments sampled were structured in two subpopulations, with two of them being 

grouped into a single subpopulation (PEMD and FPB).  We observed significant genetic 

differentiation only between two fragments (PEMD and FSM). The genetic diversity indices 

were similar for the three fragments and no indicators of inbreeding were found. These results 

can be explained in two ways: 1) existence of gene flow, even if low, between fragments 

(mainly between PEMD and FPB); 2) recent differentiation of the subpopulations. As expected 

for fragmentated populations, we found evidence of a population bottleneck for all the 

fragments sampled. These results can be indicative of the role of anthropized landscape in the 

structuration of white-lipped peccary populations even on a small scale, since it has not been 

recorded for well conserved regions. These finds can serve to delineate management plans and 

conservation actions for other white-lipped peccary populations that are in similar conditions, 

aiming to reduce the chances of local extinction in other regions. 

Keywords: bottleneck, inbreeding, microsatellite, Tayassuidae. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A perda da biodiversidade é um fenômeno que ocorre em escala global (CARDILLO et 

al. 2006). Este fenômeno muitas vezes está relacionado com a destruição de habitats, introdução 

de espécies exóticas, exploração excessiva dos recursos naturais e espécies, poluição e 

mudanças climáticas (LOREAU et al. 2006). Comumente, a destruição de habitat transforma a 

paisagem em fragmentos florestais remanescentes, mudando seu tamanho, microclima, solo, 

luminosidade e grau de isolamento (SAUNDERS et al. 1991, ANDRÉN 1994). A fragmentação 

do habitat pode subdividir populações contínuas em um conjunto de populações menores que 

podem estar mais ou menos isoladas. A dinâmica da população nos fragmentos irá depender de 

suas dimensões, distribuições espaciais, da história de perturbação da região, da forma de 

perturbação, do tipo de matriz e do poder de dispersão da espécie (WALDOFF & VIANA 1993, 

AWADE & METZGER 2008).  

Dependendo da matriz e da habilidade de dispersão da espécie, a fragmentação pode 

levar ao isolamento das populações nos fragmentos, por interrupção do fluxo gênico entre elas. 

A diminuição do fluxo gênico, por sua vez, pode acarretar a uma diferenciação genética das 

populações (estruturação), uma vez que os conjuntos gênicos de populações 

parcialmente/totalmente isoladas divergem ao longo do tempo como um resultado da ação da 

deriva genética e da seleção natural. Além disso, a redução drástica do tamanho populacional 

(gargalo populacional) pela fragmentação do habitat leva a uma perda de diversidade genética 

nas subpopulações em relação à população original. Essa perda vai sendo agravada com o 

tempo, pela ação mais pronunciada da deriva genética e pelo aumento da endogamia nas 

populações pequenas e isoladas (FRANKHAM et al. 2008).   

A variabilidade genética é a matéria-prima para a ação da seleção natural, que atua 

permitindo a adaptação e evolução dos organismos frente a mudanças ambientais locais 

(FRANKHAM et al. 2008). Populações sujeitas à perda da diversidade genética apresentam 

redução no sucesso reprodutivo dos indivíduos e, consequentemente, no seu potencial 

adaptativo (FRANKHAM et al. 2008). Neste sentido, a Organização Internacional para a 

Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature, IUNC) reconhece 

a necessidade da conservação da diversidade genética como uma das prioridades globais de 

conservação, uma vez que este indicador é fundamentalmente utilizado para estimar o valor 

adaptativo e o potencial de persistência da população (HANSSON & WESTERBER 2002, 

REED & FRANKHAM 2003, FRANKHAM et al. 2008). Dessa forma, a perda de diversidade 
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genética pode contribuir para extinções locais (GARNER et al. 2005, FRANKHAM et al. 

2008).  

Mamíferos de médio/grande porte são altamente vulneráveis à perda e fragmentação de 

habitat, além de sofrerem com a pressão da caça ilegal e tráfico de animais (CULLEN et al. 

2000). Dentre os mamíferos de médio/grande porte mais ameaçados, estão as queixadas 

(Tayassu pecari, família Tayassuidae), que se encontram distribuídas desde o sul do México 

até o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e ao norte da Argentina (SOWLS 1984, MAYER 

& WETZELL 1987). É uma espécie social que vive em bandos que facilmente excedem 100 

indivíduos, dependendo da área disponível (KILTIE & TERBORGH 1983, ALTRICHTER & 

ALMEIDA 2002, CARRILLO et al. 2002, KEUROGHLIAN et al. 2004). Queixadas 

apresentam um modo particular de ocupação territorial durante seu período de vida: ocupam 

uma área média de 119,17 km2, que varia conforme o tamanho do bando (KEUROGHLIAN et 

al. 2012); podem andar até 10 km em um dia (KILTIE & TERBORGH 1983, ALTRICHTER 

et al. 2002); utilizam sua área de modo sazonal e intenso, sendo preferidos habitats de alta 

qualidade com relação à abundância e diversidade de frutos (KEUROGHLIAN & EATON 

2008a) e fontes de água (KEUROGHLIAN & EATON 2008b). Em relação à dieta, queixadas 

alimentam-se de frutos, sementes, raízes, larvas de insetos e minhocas (KEUROGHLIAN et al. 

2009). Seus principais predadores são a onça pintada (Panthera onca) e a onça parda (Puma 

concolor – SILVEIRA 2004).  

A queixada tem função importante na manutenção de ecossistemas como agente 

dispersor e predador de sementes (BECK 2005, KEUROGHLIAN & EATON 2009), além de 

desempenhar papel fundamental na dinâmica das florestas onde vive, ao atuar como espécie-

engenheira modificando a estrutura do ambiente, pisoteando e remexendo o solo em suas 

atividades de forrageio. O pisoteio facilita o crescimento de algumas espécies de plantas e 

controla o crescimento de outras (KEUROGHLIAN & EATON 2009, ROCHA-MENDES 

2010). Em florestas neotropicais da Guiana Francesa, a presença de queixadas interfere 

diretamente sobre o tamanho populacional de Allobates femoral (Dendrobatidae), espécie de 

anfíbio da ordem Anura. Isso porque A. femoral deposita seus ovos em poças produzidas pelo 

ato de chafurdar das queixadas existentes no local (RINGLER 2015). 

Por conta de sua ampla distribuição geográfica, a queixada sofre diferentes ameaças, 

dependendo do grau de impacto da região que habita (KEUROGHLIAN et al. 2012). Dentre as 

principais ameaças sofridas estão a fragmentação e a perda de habitat, a caça (PERES 1996, 

CHIARELLO et al. 1999, CULLEN et al. 2000, GALETTI et al. 2009) e doenças epidêmicas 
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(FRAGOSO 1997). Sendo uma das ameaças mais importantes, além da perda de habitat, a caça 

ilegal resulta em riscos reais para a população de queixadas, uma vez que, diante de uma ameaça 

eminente, o bando se reúne para se defender, tornando-se mais vulnerável e mais provável a 

eliminação de grande parte de seus indivíduos, se não do bando todo (FRAGOSO 1994). Nesse 

sentido, ao causar uma grande exterminação em um mesmo bando, a caça atuaria como um 

gargalo populacional (PERES 1996, REYNA-HURTADO 2009, RICHARD-HANSEN et al. 

2013). Keuroglian et al. (2012), apontaram a caça ilegal como causa principal do 

desaparecimento de bandos de queixada em florestas contínuas. Além da caça, doenças 

epidêmicas também têm sido associadas a extinções locais em queixadas (FRAGOSO 1997). 

Estas doenças foram relacionadas à fragmentação de habitat, uma vez que os fragmentos podem 

possuir em seu entorno assentamentos urbanos com criação de animais domésticos (WALLIS 

1999, NAVA 2008, SOLORIO 2010). Por conta dessa interação com animais domésticos, estão 

mais suscetíveis a doenças como brucelose, leptospirose e toxoplasmose (NAVA 2008, 

SOLORIO 2010).  

Atualmente, seis estados brasileiros definiram suas listas de espécies ameaçadas (RS, 

PR, SP, RJ, MG e ES), estando a queixada presente em todas elas. A espécie é considerada 

vulnerável globalmente (KEUROGHLIAN et al. 2013) e criticamente ameaçada na Mata 

Atlântica (KEUROGHLIAN et al. 2012). Modelos de adequabilidade ambiental sugerem que 

somente 35% do que resta da Mata Atlântica é adequado para a espécie, entretanto, ela só ocorre 

atualmente em 8% desta área (JORGE et al. 2013).  

Neste estudo, foi analisada a variabilidade genética e a estrutura populacional da 

população remanescente de queixadas da Mata Atlântica da região do Paranapanema - SP. A 

Mata Atlântica é uma floresta pluvial tropical considerada uma das 25 áreas de hotspots de 

biodiversidade, devido a sua alta taxa de endemismo, correlacionada a uma alta velocidade de 

perda de habitat original (MYERS et al. 2000, RIBEIRO et al. 2009). Por este motivo, é uma 

área estrategicamente relevante para a conservação da biodiversidade (GALETTI et al. 2009). 

Originalmente, a Mata Atlântica possuía cerca de 1.315.460 km² e se estendia por 17 estados, 

ocupando 15% do território brasileiro (RMA 2006, MMA 2013, SOS MATA ATLÂNTICA & 

INPE 2015). Atualmente, no Brasil, restam de 11 a 16% de seu território original (RIBEIRO et 

al. 2009). No estado de São Paulo, somente 7% deste território está bem conservado, com 

fragmentos maiores que 100 hectares (MMA 2013). Este quadro contribui com o fato de São 

Paulo ser o estado que possui maior número de espécies de fauna ameaçadas no Brasil 
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(MACHADO et al. 2005), chegando a 214 espécies, o equivalente a 11% do total. Destas, 23 

são espécies de mamíferos, das quais 20 ocorrem na Mata Atlântica (MACHADO et al. 2005). 

Dentre as regiões mais impactadas de Mata Atlântica de São Paulo está o Pontal de 

Paranapanema, que se localiza no extremo oeste do Estado. Esta região foi bastante 

fragmentada, principalmente entre as décadas de 1940 e 1980, devido a invasões de grileiros e 

sem-terra. Atualmente, os fragmentos somam 5% da área original (SMA 2006). O maior 

fragmento é o Parque Estadual Morro do Diabo (PEMD), uma Unidade de Conservação com 

uma área aproximada de 338 km2 (SMA 2006). A queixada era encontrada no parque em alta 

densidade, possuindo 6,94 ind./km2 (CULLEN 1997), valor acima do que foi considerado a 

densidade de uma população estável por Keuroghlian et al. (2012). Porém, foi relatado que esta 

população estaria extinta localmente (KEUROGHLIAN et al. 2012). De acordo com o gestor 

do PEMD, os guarda-parque encontram pegadas em algumas regiões do Parque, entretanto, os 

animais não são avistados há muito tempo (Eriqui M. Inazaki, Comunicação pessoal).  

Os outros fragmentos somam 210 km2 de floresta, possuindo áreas que variam de 4 até 

20 km2. Alguns destes fragmentos fazem parte da Unidade de Conservação Estação Ecológica 

(ESEC) Mico-Leão-Preto, criada em 2002. Os fragmentos da Unidade somam 66,8 km2 

divididos em quatro porções de terras: Fazenda Santa Maria, Fazenda Água Sumida, Fazenda 

Ponte Branca e Fazenda Tucano (ICMBIO 2007). Em todos os fragmentos do entorno do 

PEMD, a queixada foi registrada como “recentemente extinta” (DITT et al. 1999, BASSI 2003, 

ICMBIO 2007) e esta informação foi confirmada pelo gestor da ESEC Mico-Leão-Preto (Paulo 

R. Machado, Comunicação pessoal).  

Estudos recentes avaliaram a diversidade genética de queixadas de populações 

relativamente bem conservadas do Pantanal (BIONDO et al. 2011, RUFO 2012) e de outras 

populações remanescentes da Mata Atlântica (GOTARDI 2012, BIONDO et al. em prep.). No 

Pantanal, duas populações adjacentes, distantes em 80 km e sem nenhuma barreira geográfica 

aparente entre elas, mostram índices moderados de diversidade e baixo grau de diferenciação 

genética. Estes níveis de diferenciação sugerem uma separação recente ou altos níveis de fluxo 

gênico entre as populações (BIONDO et al. 2011, RUFO 2012). Na Mata Atlântica, a riqueza 

alélica obtida para a população isolada da Estação Ecológica de Caetetus foi menor do que para 

as populações do Pantanal supracitadas, onde a espécie não é considerada ameaçada 

(GOTARDI 2012). Além disso, esta população da Mata Atlântica apresentou sinais de gargalo 

populacional recente. Uma hipótese para explicar estes resultados seria o maior impacto 

antrópico na Estação Ecológica de Caetetus (GOTARDI 2012). Ao contrário do observado por 
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Gotardi (2012), Biondo et al. (em prep.) verificaram que uma população remanescente no 

contínuo da Serra do Mar no estado de São Paulo apresentou semelhança com as populações 

pantaneiras, com níveis moderados de diversidade genética e baixos de endogamia, o que pode 

estar relacionado ao melhor status de conservação desta população em relação à de Caetetus. 

  

Gonçalves da Silva (2007) analisou a estrutura populacional genética de cinco espécies 

de mamíferos de diferentes tamanhos e níveis tróficos no Pontal do Paranapanema, com o 

objetivo de verificar se essas características seriam boas preditoras do nível de estruturação, 

uma vez que é suposto que a distância de dispersão em mamíferos seria correlacionada com 

essas características. De um modo geral, a expectativa de que a distância de dispersão 

aumentaria com o tamanho do corpo e nível trófico, diminuindo a estruturação populacional 

em pequena escala, foi corroborada. A queixada foi uma das espécies avaliadas neste estudo e 

amostrada em três fragmentos: o PEMD, A Fazenda Ponte Branca e a Fazenda Santa Mônica. 

Não foi observada estruturação genética da população, a não ser quando a localização espacial 

das amostras foi levada em conta na análise. Neste caso, o cenário mais provável demonstrou a 

formação de quatro subpopulações: porção norte do PEMD, porção sul do PEMD, Fazenda 

Ponte Branca e Fazenda Santa Mônica. Entretanto, o autor sugere interpretar esses dados com 

cuidado, por conta do pequeno número de gerações entre a fragmentação e a coleta das amostras 

(~50 anos, oito gerações) e do pequeno tamanho amostral. No referido trabalho, foram 

utilizados seis locos de marcadores moleculares microssatélites. Entretanto, tem sido destacada 

a importância do uso de um grande número de marcadores para a obtenção de estimativas 

acuradas de parâmetros populacionais genéticos, principalmente para a detecção dos efeitos de 

mudanças recentes no ambiente, como as relacionadas às atividades antrópicas (Landguth et al. 

2012, Radespiel & Bruford 2014).  

Dessa forma, o presente trabalho reanalisou a estruturação e a diversidade genética da 

população de queixadas do Pontal do Paranapanema, utilizando as mesmas amostras de 

Gonçalves da Silva (2007), com um número maior de marcadores (13 locos de microssatélite), 

para verificar se o padrão encontrado se mantém. Adicionalmente, foi verificado se existe 

alguma evidência de gargalo populacional recente no grupo de indivíduos amostrados. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

O presente projeto tem como objetivo geral avaliar o status genético de uma população 

de queixadas (Tayassu pecari) de três fragmentos de Mata Atlântica do Pontal do 

Paranapanema (SP): O Parque Estadual Morro do Diabo (338 km2), a Fazenda Ponte Branca 

(11,95 km2) e a Fazenda Santa Mônica (5,84 km2).  

 

Objetivos Específicos 

 

a) Verificar se a população está estruturada geneticamente, conforme o observado em 

Gonçalves da Silva (2007), usando um número maior de marcadores moleculares 

microssatélites; 

b) Estimar a variabilidade genética em cada uma das localidades amostradas; 

c) Avaliar se há evidência de endogamia e gargalo populacional recente em cada uma 

das localidades. 

 

Por se tratar de uma região altamente fragmentada, esperava-se encontrar uma 

população estruturada geneticamente, com baixa diversidade genética, além de evidência de 

gargalo populacional e endogamia nas localidades. Além disso, esperava-se encontrar uma 

maior depauperação genética nas Fazendas Ponta Branca e Santa Mônica, em relação ao Parque 

Estadual do Morro do Diabo, por conta da área destes fragmentos representarem uma fração 

muito pequena da área do Parque (3,5 e 1,7%, respectivamente) e possivelmente abrigarem 

populações menores.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. ÁREAS DE ESTUDO 

 

O Pontal do Paranapanema situa-se no extremo oeste do Estado de São Paulo, fazendo 

divisa com os Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Está delimitado por dois rios principais: 

ao sul, o rio Paranapanema e à oeste, o rio Paraná. O histórico de desmatamento na região teve 

início com os conflitos fundiários. Em 1945, o governo do Estado de São Paulo procurou 

proteger a região, que possuía cerca de 2.470 km2 de Mata Atlântica, transformando-a em 

unidade de conservação. Porém, os conflitos continuaram e o desmatamento intensificou nos 

anos seguintes, levando à implantação de pastagens em latifúndios destinados à pecuária 

extensiva de corte (DITT 2002). No início da década de 1980, era considerada a região mais 

pobre do Estado de São Paulo (COSTA 2006). Encontravam-se muitos desempregados e 

posseiros, que se uniram para ocupar duas fazendas em 1983. Estes foram expulsos, levantando 

acampamentos nas margens das rodovias próximas as fazendas ocupadas, marcando o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) na região. Neste período, muitas terras foram 

ocupadas (ITESP 2000). Hoje, restam cerca de 570 km2 de mata remanescente, divididos em 

vários fragmentos florestais que estão circundados por uma matriz composta por fazendas de 

gado, agricultura e assentamentos da reforma agrária (SCHLOEGEL et al. 2005, NAVA 2008). 

Ao longo de todo o processo de desmatamento, ocorreram perdas significativas de espécies 

animais e vegetais, devido aos efeitos de borda, decorrentes das pressões antrópicas no entorno 

dos fragmentos remanescentes (CULLEN et al. 2000, VALLADARES-PADUA et al. 2002).  

De acordo com entrevistas realizadas por Cullen et al. (2000), a queixada (Tayassu 

pecari) estava entre as espécies preferidas pelos caçadores da região. Esses autores já alertavam 

que essa população mostrava estar sob os efeitos da fragmentação de hábitat e extremamente 

vulnerável à caça, podendo ser extirpada em poucos anos. Keuroghlian et al. (2012) relataram 

que a população do parque teria sido extinta localmente. Atualmente, existem vestígios de 

pegadas de queixadas no PEMD, porém eles não são mais avistados pelos guardas do parque 

(Eriqui M. Inazaki, comunicação pessoal). Em 2007 foram registrados como recém-extintos no 

plano de Manejo ESEC Mico-Leão-Preto (ICMBIO 2007), e desde 2008, não foram mais 

registrados vestígios que comprovem a existência deles nos fragmentos do entorno (Paulo R. 

Machado, comunicação pessoal). 
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Neste trabalho, foram amostradas queixadas de três fragmentos da região, pouco antes 

de serem consideradas extintas: Parque Estadual do Morro do Diabo (PEMD), Fazenda Ponte 

Branca (FPB) e Fazenda Santa Mônica (FSM – Figura 1). O PEMD possui cerca de 338 km2 

(SMA 2006) e foi criado em 1941, pelo Decreto 750 (BRASIL, 2000), que define legalmente a 

existência e os domínios da Mata Atlântica do Interior ou Floresta Estacional Semidecidual 

(SMA 2006). Esta unidade de conservação possui estradas asfaltadas até sua porta de entrada 

principal. Em seu entorno, existe área urbanizada, além de olarias, assentamento rural, áreas de 

cultivos (cana-de-açúcar e soja) e de reflorestamento (Figura 2). O PEMD é considerado uma 

área de extrema importância biológica, com alto nível de prioridade para conservação 

(GALETTI et al. 2009). Por se tratar de uma área protegida e com fiscalização própria, tem 

menor pressão de caça do que os fragmentos do entorno (CULLEN et al. 2001), no entanto, a 

região já sofreu inúmeras intervenções antrópicas: invasões de terras, desmatamentos, 

incêndios florestais, construção de ferrovia e rodovia e instalação de aeroporto. Estas 

intervenções contribuíram para a supressão de parte de sua vegetação original. 

A Fazenda Ponte Branca (FPB) faz parte da Estação Ecológica Mico Leão Preto, possui 

11,95 km2 e está localizada à oeste do PEMD (Figura 3). A Fazenda Santa Mônica (FSM) é 

considerada um dos menores fragmentos da região, com 5,84 km2 de área (Figura 4). Este 

fragmento faz parte da proposta de ampliação da Estação Ecológica Mico Leão Preto, por ser 

um fragmento florestal que abriga grande biodiversidade (ICMBIO 2007). Ambos os fragmentos 

são circundados por fazendas, sendo uns dos poucos sem assentamentos humanos diretamente 

no seu entorno. A Fazenda Santa Mônica fica dentro de uma propriedade de criação de gado de 

corte extensiva, sendo parte de sua área averbada.  

As distâncias entre os três fragmentos em linha reta são: 23 km entre PEMD e Fazenda 

Santa Mônica; 10,5 km entre PEMD e Fazenda Ponte Branca e 36 km entre Fazenda Ponte 

Branca e Fazenda Santa Mônica. 
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Figura 1. Mapa da região do Pontal de Paranapanema (SP), destacando os fragmentos 

amostrados (Parque Estadual do Morro do Diabo – PEMD, Fazenda Ponte Branca e Fazenda 

Santa Mônica,) e a matriz do entorno.  
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Figura 2. Imagem de satélite mostrando uma das localidades amostradas, o Parque Estadual 

Morro do Diabo (PEMD) e seu entorno.  

 

 

 
Figura 3. Imagem de satélite mostrando uma das localidades amostradas, a Fazenda Ponte 

Branca e seu entorno.  
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Figura 4. Imagem de satélite mostrando uma das localidades amostradas, a Fazenda Santa 

Mônica e seu entorno.  

 

 

 

 

3.2. AMOSTRAGEM  

 

Foram analisadas amostras de sangue obtidas por Nava (2008), entre os anos de 1999 e 

2005, pouco antes de a população ser considerada extinta na região. Nava (2008) amostrou 

fragmentos com área acima de 4 km2, pois assumiu que fragmentos menores não manteriam 

populações viáveis de taiaçuídeos, conforme descrito por Keuroghlian et al. (2004). Desta 

forma, os fragmentos amostrados foram: Parque Estadual Morro do Diabo (338 km2), Fazenda 

Ponte Branca (11,95 km2), Fazenda Santa Mônica (5,84 km2), fragmento Ribeirão Bonito (5 

km2), fragmento Santa Zélia (4 km2), Fazenda Tucano (19,9 km2), Fazenda Água Sumida (11,35 

km2) e Fazenda Santa Maria B (17,32 km2) (Figura 5). Apesar do intenso esforço de captura, 

foram encontradas queixadas apenas nas três primeiras localidades (Nava 2008). 
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Figura 5. Mapa da região do Pontal de Paranapanema, destacando os fragmentos amostrados 

por Nava (2008): Parque Estadual Morro do Diabo, Fazenda Santa Mônica, Fazenda Ponte 

Branca, Fazenda Tucano, Fazenda Água Sumida Fazenda Santa Maria B, Fazenda Santa Zélia 

e Ribeirão Bonito. 
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Os animais foram capturados em armadilhas do tipo chiqueiro, conforme descrito por 

Nava (2008). Foram montadas cinco armadilhas no PEMD e uma em Ponte Branca e uma em 

Santa Mônica (Figura 6). Para as análises genéticas, foram disponibilizadas 27 amostras do 

PEMD e 11 de cada um dos fragmentos, totalizando 49 amostras (Anexo 1). 

 

 

 

Figura 6. Imagem de satélite mostrando a posição das armadilhas (círculos brancos) nos três 

fragmentos: PEMD, Ponte Branca e Santa Mônica. 

 

 

3.3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS 

 

As amostras de sangue foram encaminhadas ao Laboratório de Evolução e Diversidade 

II da Universidade Federal do ABC, onde foram armazenadas a -20°C. Para a extração de DNA, 

foi utilizada a metodologia de Lahiri & Nurnberger (1991), com adaptações (Anexo 2).  

Foram amplificados, por meio de reações de PCR (do inglês, Polymerase Chain 

Reaction), um total de 13 locos de microssatélites: sete desenvolvidos especificamente para 

queixadas (Tpec3, Tpec4, Tpec5, Tpec10, Tpec12, Tpec16 e Tpec18 – DALLA VECCHIA et 

al. 2010); um para catetos (Pecari tajacu, PT0226 – BIONDO et al. 2011); e cinco 

originalmente descritos para porcos domésticos, Sus scrofa, e que foram previamente 

padronizados para queixadas (ACTG2, IGF1, SW444, SW857 e SW957 – ROHRER et al. 
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1994, 1996). Os locos PT0226, IGF1, SW444, SW857 e SW957 também foram genotipados no 

trabalho de Gonçalves da Silva (2007), utilizando outros primers. Cada primer forward foi 

confeccionado com a sequência M13 (CACGACGTTGTAAAACGAC) na sua extremidade 5’ 

para ligação de um terceiro primer, fluorescente, conforme o método de marcação universal 

descrito por Boutin-Ganache et al. (2001).  

Em cada reação foram utilizados: 1,5 µl de DNA-alvo (20-30 ng/µl); 1,2 µl de tampão 

(10X); 1 µl de trifosfatos desoxirribonucleotídeos (dNTPs, 4mM); 0,4 µl de cloreto de 

magnésio (MgCl2, 25 mM); 0,1 µl de Taq polimerase (5 U/µl); 0,3 µl do primer R (10 mM); 

0,2 µl do primer M13 (10 mM, marcado com fluorescências HEX ou FAM– Applied 

Biosystems); 0,1 µl do primer F (10 mM) e 7,2 µl de água ultrapura, totalizando um volume de 

12 µl.  

O programa dos ciclos de amplificação utilizado foi uma desnaturação inicial de 95ºC 

por 5 minutos, 35 ciclos de 94°C por 30 segundos, TA°C por 30 segundos, 72°C por 30 

segundos e uma extensão final de 72°C por 10 minutos. TA é a temperatura de anelamento 

específica de cada loco, que variou entre 50 e 62°C (Tabela 1). Para verificar o sucesso na 

amplificação, os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5%. Os 

produtos amplificados com sucesso foram genotipados no sequenciador automático ABI 3730 

(Applied Biosystems) e analisados com o auxílio do programa GeneMarker (Softgenetics).  

 

3.4. ANÁLISE DE DADOS 

 

Para as três localidades amostradas, o número de alelos e as heterozigosidades esperada 

e observada foram calculadas utilizando o programa GENEALEX (PEAKALL & SMOUSE 

2006). Os testes dos equilíbrios de Hardy-Weinberg e de ligação foram feitos no programa 

GENEPOP (RAYMOND & ROUSSET 1995). A riqueza alélica e o coeficiente de endogamia 

FIS foram estimados usando o programa FSTAT (GOUDET 2002). Em casos de múltiplas 

comparações, o valor crítico de p para os testes foi corrigido usando a correção de Benjamini e 

Yekutieli (2001). A evidência de alelos nulos e outros erros de genotipagem foi testada usando 

o programa MICRO-CHECKER (VAN OOSTERHOUT et al. 2004). Os indicadores de 

diversidade genética foram comparados entre as localidades usando o teste de Friedman no 

pacote estatístico SPSS (SPSS Inc.).  

Tabela 1. Locos de microssatélites utilizados com seus respectivos tamanhos, tipo de repetição 

e temperatura de anelamento (TA).  
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Loco Tamanho (pb) Repetição TA 

ACTG2 132-162 dinucleotídio 62°C 

IGF1 248-254 dinucleotídio 58°C 

SW444 120-126 dinucleotídio 58°C 

SW857 148-152 dinucleotídio 58°C 

SW957 133-167 dinucleotídio 62°C 

PT0226 141-153 dinucleotídio 55°C 

Tpec3 202-206 tetranucleotídio 58°C 

Tpec4 245-249 tetranucleotídio 58°C 

Tpec5 119-125 trinucleotídio 58°C 

Tpec10 252-264 dinucleotídio 58°C 

Tpec12 226-248 dinucleotídio 58°C 

Tpec16 248-260 tetranucleotídio 52°C 

Tpec18 284-312 tetranucleotídio 54°C 

 

 

Para a análise de estruturação populacional, foi usado o método de atribuição de 

Pritchard et al. (2000), implementado no programa STRUCTURE (Pritchard et al. 2000). 

Foram testadas de uma a seis populações (K). Foram realizadas 20 corridas para cada K, com 

100.000 de burn in e 100.000 de MCMC. Assumiram-se os modelos admixture e frequências 

alélicas correlacionadas, devido à proximidade espacial dos fragmentos analisados e à 

capacidade de dispersão da espécie. Duas análises foram feitas: uma sem e a outra com a 

informação das localidades de origem das amostras (modelo LOCPRIOR). O valor de K mais 

provável foi estimado usando os parâmetros log das probabilidades a posteriori (LnP) e Delta 

K (EVANNO et al. 2005), calculados com o programa STRUCTURE HARVESTER (EARL 

& VONHOLDT 2012). O programa CLUMPAK (KOPELMAN et al. 2015) foi utilizado para 

gerar uma média das corridas realizadas para cada K, para visualização gráfica dos resultados. 

Para medir o grau de diferenciação genética entre as localidades, foi calculado o índice de 

fixação FST (WRIGHT 1951; 1965) e testada a sua significância, usando 1.000 randomizações, 

no programa FSTAT (GOUDET 2002).  

Para a verificação de ocorrência de gargalo populacional recente, foi utilizado o teste de 

Wilcoxon, implementado no programa BOTTLENECK (CORNUET & LUIKART 1997). 

Foram assumidos os três modelos de mutação: infinite alleles (IAM, KIMURA E CROW 1964), 
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stepwise (SMM, OHTA & KIMURA 1973) e two-phase (TPM, Di Rienzo et al. 1994). No caso 

do modelo TPM, assumiu-se uma proporção de 70% de mutações de um único passo e 30% de 

mutações de mais de um passo. Utilizou-se o teste de Wilcoxon por ser mais apropriado e 

robusto para conjuntos de dados com menos de 20 locos (PIRY et al., 1999). Ainda neste 

mesmo programa, também foi estabelecida a distribuição das frequências alélicas para verificar 

se ela se desviava da distribuição em L, já que gargalos recentes podem provocar esse desvio 

(CORNUET & LUIKART 1997). 
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4 RESULTADOS  

Extraiu-se com sucesso o DNA de 49 amostras, sendo 27 do PEMD, 11 de Ponte Branca 

e 11 de Santa Mônica (Anexo 1). Dois dos 13 locos genotipados apresentaram baixo sucesso 

de amplificação e genotipagem (ACTG com 55,10% e IGF1 com 51,02% de sucesso) e foram 

excluídos das análises. Dois indivíduos do PEMD (PQ4 e PQ6, Anexo 1) também foram 

excluídos pelo mesmo motivo. Assim, as análises subsequentes foram conduzidas com 47 

amostras e 11 locos.  

Todos os locos analisados foram polimórficos (Tabela 2). O número médio de alelos e 

a riqueza alélica média foram, respectivamente, 4,55 e 3,37 no PEMD; 3,18 e 3,01 em Ponte 

Branca e 2,91 e 2,72 em Santa Mônica. As médias da heterozigosidade esperada (He) e 

observada (Ho) foram, respectivamente, 0,57 e 0,57 no PEMD; 0,50 e 0,58 em Ponte Branca; 

e 0,45 e 0,50 em Santa Mônica. Esses indicadores de diversidade não diferiram 

significativamente entre as três áreas (teste de Friedman, Ra: χ2 = 0,33, p = 0,85; He: χ2 =2,18; 

p = 0,34; Ho: χ2 = 3,77 p = 0,15), com exceção do número de alelos (Na: χ2 = 8,86, p = 0,01).  

Houve desvio do equilíbrio de Hardy-Weinberg (p < 0,017) somente para o loco SW857 

no PEMD. Todos os locos apresentaram-se em equilíbrio de ligação nas três localidades (p > 

0,011). Nenhum loco apresentou evidência de alelo nulo, de acordo com as análises do 

MICROCHECKER.  



28 

 

Tabela 2: Índices de diversidade genética obtidos para os 11 microssatélites analisados, em cada uma das localidades amostradas no Pontal do 

Paranapanema (SP). Número de alelos (Na), riqueza alélica (Ra), heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho), coeficiente de endogamia (FIS). 

* Valor de FIS significativamente maior que zero (p < 0,017, após correção de Benjamini e Yekutieli, 2001);      

 

  PEMD Ponte Branca Santa Mônica 

 Na Ra He Ho FIS Na Ra He Ho Fis Na Ra He Ho FIS 

SW444 3,00 2,20 0,30 0,35 -0,16 3,00 2,86 0,50 0,71 -0,36 3,00 2,86 0,56 0,43 0,31 

SW857 4,00 3,39 0,62 0,45 0,28 3,00 2,98 0,45 0,29 0,43 2,00 1,75 0,12 0,13 0,00 

SW957 5,00 3,79 0,70 0,80 -0,12 4,00 4,00 0,72 0,83 -0,06 3,00 2,80 0,54 0,82 -0,48 

PT0226 8,00 5,93 0,84 0,85 0,01 5,00 4,31 0,69 1,00 -0,40 5,00 4,64 0,74 0,82 -0,07 

Tpec3 2,00 1,89 0,24 0,19 0,25 2,00 1,95 0,22 0,25 -0,08 2,00 2,00 0,35 0,44 -0,23 

Tpec4 3,00 2,38 0,52 0,56 -0,06 3,00 2,90 0,47 0,50 -0,02 2,00 1,92 0,24 0,27 -0,11 

Tpec5 3,00 2,26 0,48 0,65 -0,34 3,00 2,75 0,51 0,75 -0,42 3,00 2,99 0,59 0,63 0,00 

Tpec10 4,00 3,47 0,54 0,62 -0,12 3,00 2,71 0,26 0,29 -0,04 2,00 1,99 0,24 0,29 -0,09 

Tpec12 11,00 5,91 0,81 0,65 0,22 3,00 2,86 0,50 0,71 -0,36 3,00 2,95 0,53 0,63 -0,11 

Tpec16 4,00 2,98 0,59 0,39 0,36* 4,00 3,74 0,65 0,63 0,10 3,00 2,94 0,53 0,55 0,02 

Tpec18 3,00 2,87 0,58 0,73 -0,23 2,00 2,00 0,49 0,38 0,30 4,00 3,09 0,55 0,55 0,05 

Média  4,55 3,37 0,57 0,57 0,02 3,18 3,01 0,50 0,58 -0,09 2,91 2,72 0,45 0,50 -0,05 

Desvio padrão 2,66 1,39 0,18 0,20 - 0,87 0,75 0,16 0,25 - 0,94 0,82 0,19 0,22 - 
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No PEMD, o loco Tpec16 apresentou coeficiente de endogamia significativamente 

maior que zero (FIS = 0,36; p < 0,017; Tabela 2). Para as outras duas localidades, não houve 

evidência de endogamia nos locos analisados. Analisando cada localidade como um todo, 

também não foi detectada evidência de endogamia par nenhuma delas (PEMD: FIS = 0,02; 

Ponte Branca: FIS = -0,09; Santa Mônica: FIS = -0,05; p > 0,017).  

A partir dos resultados da análise bayesiana, sem levar em conta a informação das 

localidades à priori (sem LOCPRIOR), os maiores valores da média do log das probabilidades 

posteriores (LnP) e do Delta K foram obtidos para K=3, indicando que os indivíduos estariam 

agrupados em três clusters (subpopulações, Tabela 3). Entretanto, na análise com LOCPRIOR, 

o K mais provável foi 2.  

 

Tabela 3. Valores médios e desvio padrão do log das probabilidades a posteriori LnP e do 

Delta K, sem e com o uso das localidades a priori (LOCPRIOR) de acordo com o número de 

populações testadas (K). Valores em negrito indicam o K mais provável. 

 

 Sem LOCPRIOR Com LOCPRIOR 

K Média LnP Desvio Padrão  Delta K Média LnP Desvio Padrão Delta K 

1 -923,15 0,54 - -922,96 0,84 - 

2 -887,72 9,03 0,85 -894,42 9,93 3,93 

3 -860,00 5,70 7,45 -904,92 39,34 0,84 

4 -874,60 6,55 2,60 -948,45 33,80 0,96 

5 -906,20 11,53 0,85 -959,62 40,67 0,76 

6 -947,59 25,07 - -1.001,88 63,26 - 

 

Analisando graficamente as probabilidades de os indivíduos pertencerem a cada cluster 

para K=2, com e sem o uso do modelo LOCPRIOR, tem-se um cluster agrupando os indivíduos 

amostrados no PEMD e em Ponte Branca (cluster azul), e o outro, com os indivíduos 

amostrados em Santa Mônica (cluster laranja, Figura 7). Alguns indivíduos amostrados no 

PEMD e em Ponte Branca apresentaram maior probabilidade de pertencer ao cluster laranja ou 

a ambos os clusters (admixed individuals, Figura 7). Para o K=3, sem a utilização do modelo 

LOCPRIOR, observa-se o mesmo os mesmos clusters para o K=2 e um terceiro cluster, roxo, 

que agrupa indivíduos das três localidades. (Figura 7a). Com a utilização do modelo LOCRIOR, 

não é possível distinguir os indivíduos pertencentes ao cluster laranja e roxo. 
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Figura 7. Histograma dos indivíduos amostrados em cada uma das localidades, de acordo com  

a probabilidade de pertencer aos agrupamentos identificados como mais prováveis na análise 

bayesiana do programa STRUCTURE (K=2 e K=3), com ou sem uso do modelo LOCPRIOR.  
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De acordo com os valores de FST, só foi observada diferenciação genética significativa 

entre o PEMD e a Fazenda Santa Mônica (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4. Valores de FST (abaixo da diagonal) calculados entre as três localidades analisadas e 

os valores p (acima da diagonal) resultantes do teste de significância. Parque Estadual Morro 

do Diabo (PEMD), Fazenda Ponte Branca (PB) e Fazenda Santa Mônica (SM). Em negrito, 

estão destacados o valor de FST e o respectivo valor de p considerado significativo (p < 0,027, 

após correção de Benjamini e Yekutieli 2001). 

 

Localidades PEMD PB SM 

PEMD - 0,033 0,017 

PB 0,022   0,050 

SM 0,125 0,107 - 

 

 

O teste de Wilcoxon apontou para evidência de gargalo populacional nas três 

localidades quando foram assumidos os modelos de mutação infinite alleles (IAM, p < 0,01 nas 

três localidades) e two-phase (TPM, p < 0,01 nas três localidades), mas não para o modelo 

stepwise mutation (SMM, PEMD: p = 0,71; Ponte Branca: p = 0,12; Santa Mônica: p = 0,12). 

Para Santa Mônica, houve desvio da distribuição em L das frequências alélicas, que também é 

indicativo de gargalo, o que não aconteceu para as outras duas localidades.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Conforme o esperado, a análise bayesiana demonstrou a estruturação genética da 

população amostrada. Foram obtidos dois cenários prováveis: um com duas subpopulações 

(K=2), sendo PEMD e Ponte Branca agrupados em uma subpopulação e Santa Mônica em 

outra; e outro cenário com três subpopulações (K=3), repetindo os dois clusters obeservados 

para K=2, mas acrescentando um terceiro cluster (roxo) envolvendo indivíduos das três áreas 

amostradas. Além disso, houve evidência de estruturação mesmo quando não foi utilizada a 

informação das localidades das amostras como prior (sem LOCPRIOR). Esses resultados 

diferem de Gonçalves da Silva (2007), que observou estruturação da população apenas quando 

usada a informação da localidade das amostras e em quatro subpopulações: porção norte do 

PEMD, porção sul do PEMD, Fazenda Ponte Branca e Fazenda Santa Mônica. Gonçalves da 

Silva (2007) considerou que seus resultados deveriam ser interpretados com cuidado. Isso 

porque a o intervalo relativamente pequeno de gerações entre o evento de fragmentação e a 

coleta de amostras (~50 anos, oito gerações), associada a um pequeno número amostral (em 

termos de número de indivíduos por localidade e de marcadores) poderia produzir resultados 

errôneos. Ou seja, a não detecção de uma estrutura quando na verdade ela de fato ocorre e/ou a 

superestimação do número de clusters quando usada a informação das localidades a priori 

(MANK & AVISE 2005).     

Atualmente, sabe-se que o número de marcadores utilizados nos estudos está 

diretamente relacionado à capacidade de detecção de estruturação populacional relacionada a 

eventos recentes (LANDGUTH et al. 2012, Radespiel & Bruford 2014), como é o caso da 

fragmentação do Pontal do Paranapanema. Nestes casos, é comum que, com um número 

modesto de marcadores, não seja detectada estruturação na análise Bayesiana, a não ser que 

seja acrescentada a informação da localidade das amostras como prior, como foi observado por 

Gonçalves da Silva (2007). Seguindo esse raciocínio, o maior número de marcadores utilizados 

neste trabalho pode ter de fato melhorado a resolução da análise, tendo sido possível detectar 

estruturação mesmo não utilizando o modelo LOCPRIOR. Além disso, pode ser que realmente 

tenha havido uma superestimação dos clusters na análise feita por Gonçalves da Silva (2007) 

usando a informação das localidades a priori. Três dos quatro clusters observados pelo autor 

foram agrupados em um único cluster neste trabalho, quando usado o modelo LOCPRIOR. 

Quando o modelo LOCPRIOR não foi utilizado, foram encontrados três clusters, que não 

seguiram o padrão encontrado por Gonçalves da Silva (2007). Ponte Branca e PEMD continuam 
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agrupados em um cluster, separado de Santa Mônica, com alguns indivíduos das três áreas 

agrupados em um terceiro cluster.  

Este tipo de estruturação é inédito para queixadas por estar presente em tão pequena 

escala, uma vez que as localidades distam entre 10,5 a 36 km, em linha reta. Sabe-se que os 

bandos de queixadas usam grandes áreas de vida (KEUROGHLIAN et al. 2012) e se 

movimentam por distâncias entre 5 a 10 km por dia (KILTIE & TERBORGH 1983, 

ALTRICHTER et al. 2002). Biondo et al. (2011) encontraram baixo grau de diferenciação 

genética e altos níveis de fluxo gênico entre duas localidades adjacentes no Pantanal da 

Nhecolândia, com distância entre elas de 80 km, sem barreira geográfica aparente e mais bem 

conservada quando comparada ao Pontal do Paranapanema. Dessa forma, levando-se em conta 

apenas as distâncias entre os fragmentos e a capacidade de dispersão da espécie, seria 

improvável a estruturação genética dessa população. Entretanto, a região do Pontal de 

Paranapanema é altamente fragmentada e possui muitos assentamentos humanos no entorno 

(SMA 2006), e as queixadas são bastante afetadas pelas atividades antrópicas, evitando áreas 

com adensamento humano (ALTRICHTER & BOAGLIO 2004). Dessa forma, os resultados 

aqui obtidos, podem ser um indicativo do papel da paisagem antropizada na estruturação de 

populações de queixadas mesmo em pequena escala. Resultados semelhantes foram observados 

por Valdez et al. (2015) para onça pintada (Panthera onca), espécie que, como a queixada, 

utiliza grandes áreas de vida e tem grande capacidade de dispersão. Os autores analisaram 

populações de regiões do Pantanal e da Mata Atlântica, sendo uma delas o PEMD, e 

encontraram baixo grau de diferenciação genética no Pantanal, enquanto que a população do 

PEMD se mostrou fortemente isolada, por conta do alto grau de fragmentação pelas atividades 

antrópicas.  

Embora tenha havido a estruturação, os fragmentos PEMD e Ponte Branca foram 

agrupados em um único cluster, e com alguns de seus indivíduos com maior probabilidade de 

pertencer ao cluster representado por Santa Mônica ou a ambos os clusters (admixed 

individuals). Além disso, os valores de FST indicaram diferenciação genética significativa 

apenas entre o PEMD e Santa Mônica. Esses resultados poderiam ser explicados de duas 

maneiras: 1) existência de fluxo gênico entre as localidades amostradas, e de forma mais 

pronunciada entre PEMD e Ponte Branca; 2) diferenciação recente das subpopulações. A 

presença de fluxo gênico entre PEMD e Ponte Branca seria possível pela pequena distância 

entre eles (10,5 km) e por estarem, de certa forma, conectados por alguns pequenos fragmentos 

florestais e por área de cultura agrícola (na região noroeste do PEMD, Figura 6). E sabe-se que 
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queixadas podem fazer uso de culturas agrícolas em regiões antropizadas (Jácomo et al. 2013). 

Santa Mônica estaria mais isolada dos outros dois fragmentos pela maior distância (23 e 36 km) 

e por assentamentos humanos, embora com certa quantidade de fluxo gênico para PEMD e 

Ponte Branca. Por outro lado, devido ao evento de fragmentação da área ser relativamente 

recente, não se pode descartar a hipótese de que esses resultados estejam relacionados à 

retenção de polimorfismo ancestral devido à divergência recente dessas subpopulações.  

Ao contrário do esperado, embora Ponte Branca e Santa Mônica apresentem áreas muito 

menores e possivelmente abrigavam um menor número de indivíduos em relação ao PEMD, os 

índices de diversidade genética foram similares nas três localidades e não houve evidência de 

endogamia. O número médio de alelos foi menor em Santa Mônica, seguido de Ponte Branca, 

em relação ao PEMD, o que pode ser relacionado ao menor tamanho amostral nos dois 

primeiros em relação a este último, uma vez que não houve diferença na riqueza alélica, que é 

uma medida corrigida pelo tamanho amostral. Os índices obtidos foram comparáveis aos 

encontrados para populações mais bem conservadas do Pantanal Sul-mato-grossense (riqueza 

alélica média = 4,64; heterozigosidade esperada média = 0,53; heterozigosidade observada 

média = 0,54 – BIONDO et al. 2011, RUFO 2012). Esses resultados estão relacionados ao 

padrão de estruturação encontrado, sendo que a diversidade genética poderia estar sendo 

mantida nessas localidades por conta de fluxo gênico, que estaria contrapondo os efeitos da 

deriva genética e endogamia e, consequentemente, minimizando a perda de variabilidade 

genética nas subpopulações (HARTL & CLARK, 2010). Outra possibilidade seria a de que essa 

variabilidade seria fruto de retenção de polimorfismo ancestral, conforme explicitado acima.  

Como seria esperado pelo histórico de fragmentação da área, houve evidência de gargalo 

populacional nas três localidades, sendo essa evidência mais pronunciada em Santa Mônica. 

Além do desmatamento, que fragmentou a população original em subpopulações menores, os 

fragmentos remanescentes foram constantemente ameaçados com a presença de gado, focos de 

incêndios por causa das colheitas de cana de açúcar e caça (ICMBIO 2007). Além destes 

fatores, no PEMD também existe outra variável que seria a presença de doenças devido à 

proximidade de animais domésticos existentes nos assentamentos do entorno. Nava (2008) 

encontrou maior frequência de queixadas reagentes para leptospirose no PEMD do que nos 

outros dois fragmentos. Além desses fatores, em Santa Mônica, a evidência de gargalo 

populacional pode ter sido mais pronunciada devido ao seu grau de isolamento e seu menor 

tamanho, no limite do que é considerado mínimo viável para a espécie (4 km2, Keuroghlian et 

al. 2004). Dessa forma, essas ameaças contribuíram para a redução no tamanho populacional, 
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registrada aqui pela evidência de gargalo, e culminaram na extinção da espécie na região 

(KEUROGHLIAN et al. 2012).  

Os resultados deste trabalho podem servir como um ponto de partida para o 

monitoramento genético e conservação das queixadas em outras regiões, onde a espécie 

encontra-se em condições semelhantes à observada neste trabalho. Embora não tenham sido 

detectadas endogamia e perda de diversidade genética, foi observada evidência de gargalo 

populacional e uma estruturação genética em pequena escala espacial, o que é incomum para a 

espécie em áreas bem conservadas. Além disso, a espécie foi considerada extinta na região 

(KEUROGHLIAN et al. 2012) pouco tempo depois da amostragem desse trabalho. Isso mostra 

como as ameaças de fatores antrópicos, como a caça e a ocupação urbana, são alarmantes para 

a conservação desta espécie. Medidas de conservação foram tomadas na região pelo Instituto 

de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e pela Estação Ecológica Mico-leão-preto, como a 

conscientização da população na área rural e urbana por meio de programas de educação 

ambiental para diminuir a pressão de caça. Entretanto, essas medidas foram tomadas a partir de 

2008, quando a população já estava entrando em extinção (ICMBIO 2007). Isso reforça a 

importância do estudo das populações remanescentes da espécie, visando identificar seu status 

populacional enquanto ainda é possível impedir a extinção local. E estes estudos devem incluir 

a avaliação do status genético, uma vez que a diversidade genética é uma variável importante 

para prever a viabilidade populacional em longo prazo (HANSSON & WESTERBERG 2002, 

REED & FRANKHAM 2003). Além disso, é importante que esses estudos sejam feitos com 

um número de marcadores moleculares que permita estimativas acuradas e detecção de 

assinaturas genéticas de eventos recentes. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Conforme o esperado, com o uso de 11 locos de microssatélites, foi observado uma 

estruturação da população estudada em duas subpopulações, mesmo quando não foi utilizada a 

informação das localidades como prior. Esses resultados contrastam com os obtidos por 

Gonçalves da Silva (2007), que obteve estruturação em quatro subpopulações e apenas quando 

usada a informações das localidades, com seis locos de microssatélites. Dessa forma, os 

resultados obtidos corroboram com a hipótese de que quanto maior o número de marcadores 

genéticos, maiores as chances de se obter uma resolução acurada dos resultados para eventos 

recentes (LANDGUTH et al. 2012). Uma vez que poucos marcadores podem superestimar o 

número de clusters quando for usada a informação das localidades ou não identificar 

estruturação, quando esta informação não for usada (MANK & AVISE 2005).      

Os resultados obtidos reforçam a hipótese de que queixadas são extremamente 

vulneráveis à fragmentação, pressão de caça e adensamentos urbanos (ALTRICHTER & 

BOAGLIO 2004), uma vez que foi encontrada estruturação na população em escala pequena, 

resultado este incomum para esta espécie em áreas mais conservadas. Além disso, houve 

evidência de gargalo populacional nas três localidades, sendo mais pronunciado em Santa 

Mônica, que é o fragmento mais isolado e de menor tamanho. Entretanto, não foi encontrada 

endogamia e perda de diversidade genética nas localidades, o que pode ser explicado por certo 

fluxo gênico entre as localidades ou retenção de polimorfismo ancestral, em função de a 

diferenciação ser recente. 

A região do Pontal do Paranapanema vem sendo salvaguardada com ações 

conservacionistas na última década, devido ao seu histórico de ocupação não planejada e alta 

biodiversidade. Apesar disso, a espécie não conseguiu resistir às pressões antrópicas que vinha 

sofrendo, pois, tais ações se iniciaram quando a população já estava entrando em extinção. Hoje 

há somente relatos de vestígios de queixadas em um dos fragmentos (no PEMD), o que alerta 

sobre a necessidade de medidas antecipadas de conservação. Desta forma, este estudo pode 

servir de direcionamento para planos de manejos e ações conservacionistas para outras 

populações de queixadas que se encontram em condições semelhantes a esta (estruturada em 

pequena escala com evidências de gargalo populacional, em regiões altamente fragmentada e 

antropizada). Para que, assim, o cenário de extinção local não se repita em outras partes, 
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evitando as chances de que a vulnerabilidade da espécie se estenda, atingindo um caráter 

generalizado.    
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ANEXO 1. Descrição dos animais amostrados por Nava (2008) e que foram analisados neste 

estudo. 

Código do animal Sexo Faixa Etária Local de captura 

PQ1 Fêmea Sub adulto PEMD 

PQ2 Fêmea Adulto PEMD 

PQ3 Fêmea Adulto PEMD 

PQ4 Macho Sub adulto PEMD 

PQ5 Macho Adulto PEMD 

PQ6 Macho Adulto PEMD 

PQ7 Fêmea Adulto PEMD 

PQ8 Macho Adulto PEMD 

PQ9 Fêmea Adulto PEMD 

PQ10 Fêmea Sub adulto PEMD 

PQ11 Fêmea Adulto PEMD 

PQ12 Fêmea Adulto PEMD 

PQ13 Macho Adulto PEMD 

PQ14 Fêmea Adulto PEMD 

PQ15 Fêmea Adulto PEMD 

PQ16 Fêmea Sub adulto PEMD 

PQ17 Macho Sub adulto PEMD 

PQ18 Fêmea Adulto PEMD 

PQ19 Macho Sub adulto PEMD 

PQ20 Fêmea Adulto PEMD 

PQ21 Fêmea Adulto PEMD 

PQ22 Fêmea Adulto PEMD 

PQ23 Macho Adulto Ponte Branca 

PQ24 Fêmea Adulto Ponte Branca 

PQ25 Fêmea Adulto Ponte Branca 

PQ26 Fêmea Sub adulto Ponte Branca 

PQ27 Fêmea Filhote 2 Ponte Branca 

PQ28 Fêmea Sub adulto Ponte Branca 
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ANEXO 1. Continuação. 

Código do animal Sexo Faixa Etária Local de captura 

PQ29 Fêmea Sub adulto Ponte Branca 

PQ30 Fêmea Adulto Ponte Branca 

PQ31 Macho Juvenil Ponte Branca 

PQ32 Fêmea Adulto Ponte Branca 

PQ33 Macho Adulto Ponte Branca 

PQ34 Fêmea Adulto Santa Monica 

PQ35 Macho Juvenil Santa Monica 

PQ36 Macho Sub adulto Santa Monica 

PQ37 Fêmea Adulto Santa Monica 

PQ38 Fêmea Adulto Santa Monica 

PQ39 Macho subadulto Santa Monica 

PQ40 Macho Adulto Santa Monica 

PQ41 Fêmea Adulto Santa Monica 

PQ42 Macho Filhote 2 Santa Monica 

PQ43 Macho Filhote 2 Santa Monica 

PQ44 Fêmea Filhote 2 Santa Monica 

PQ45 Fêmea Adulto PEMD 

PQ46 Fêmea Adulto PEMD 

PQ47 Fêmea Adulto PEMD 

PQ48 Fêmea Adulto PEMD 

PQ49 Fêmea Adulto PEMD 
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ANEXO 2. Protocolo utilizado para a extração de DNA do sangue, seguindo a metodologia de 

Lahiri & Nurnberger (1991), com modificações. 

 

1) Colocar 200 L de sangue em um tubo de 1,5 mL e adicionar 1 mL de TTKM1 para lise 

das hemácias. Misturar vigorosamente e deixar no gelo por 15 min. 

2) Centrifugar por 10 minutos a 10.000 rpm e descartar o sobrenadante. 

3) Lavar o precipitado em 1 mL de TKM1. Centrifugar por 2 minutos. 

4) Descartar o sobrenadante, adicionar 400 L de TKM2, 40 L de SDS 10%, 20 L de 

proteinase K e ressuspender até dissolver por completo, misturando vigorosamente por 3 

minutos. 

5) Incubar a 56° C overnight. 

6) Adicionar 100 L de NaCl 5M e misturar vigorosamente por 3 minutos. 

7) Centrifugar a 13.000 rpm por 10 minutos, recuperar o sobrenadante e passar para um novo 

tubo de 2,0 ml. 

8) Adicionar 1,2 mL de etanol (100%) gelado. Inverter o tubo (mexer) para o DNA precipitar. 

Centrifugar por 10 minutos a 13.000 rpm. 

9) Descartar o sobrenadante, adicionar 1 mL de etanol (70%) gelado e centrifugar por 2 

minutos. 

10) Descartar o sobrenadante com cuidado e inverter o tubo sobre um papel absorvente e secar 

na bancada overnight. 

11) Ressuspender em 100 L de TE. 

 

Soluções: 

 

TTKM1 – Tris-HCl 10mM pH 7,6; MgCl2 10mM; EDTA 2mM; Triton X -100 0,25%. 

TKM1 – Tris-HCl 10mM pH 7,6; MgCl2 10mM; EDTA 2mM. 

TKM2 – Tris-HCl 10mM pH 7,6; MgCl2 10mM; EDTA 2mM; NaCl 100mM. 

TE – Tris-HCl 10mM; EDTA 1mM pH 8 

 


