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Resumo 

 

A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) é uma das aves mais ameaçadas do 

mundo e está extinta na natureza. Estudos estão sendo realizados para o 

manejo e conservação em cativeiro para futura reintrodução. Microssatélites 

são marcadores moleculares úteis para estimar parentesco entre indivíduos. 

Esse dado pode ser utilizado para minimizar os efeitos deletérios da 

endogamia e a perda de diversidade genética do plantel do programa de 

reprodução em cativeiro, recomendando pares reprodutivos. O presente 

estudo teve como objetivos identificar microssatélites polimórficos 

específicos para acessar o nível de diversidade genética da espécie e estimar o 

parentesco entre pares de aves para auxiliar o manejo genético da população. 

O genoma de um indivíduo foi parcialmente sequenciado na plataforma 454 

GS FLX (Roche). Foram desenhados 25 pares de primers, sendo 20 para 

dinucleotídeos e cinco para tetranucleotídeos. Dezenove microssatélites 

puderam ser amplificados e foram testados quanto ao nível de polimorfismo 

em 12 indivíduos selecionados. Desses, 14 microssatélites foram 

polimórficos. Também foram usados dados de microssatélites heterólogos nas 

análises. Dois microssatélites apresentaram desvio do equilíbrio de Hardy-

Wenberg e cinco microssatélites foram excluídos devido à presença de 

desequilíbrio de ligação. A probabilidade de exclusão de paternidade quando 

um parental é conhecido foi de 94,8% e a probabilidade de identidade foi de 

0,00000793. A riqueza alélica média foi de 2,49 alelos por microssatélite, 

confirmando a baixa diversidade genética da espécie. Alguns alelos já foram 

perdidos no plantel atual em cativeiro. A população tem valor de índice de 

parentesco médio similar àquela de, no mínimo, primos de primeiro grau e 

alguns dos fundadores são muito aparentados. Alguns potenciais casais com 

baixo índice de parentesco r podem vir a ser importantes para o programa de 

reprodução em cativeiro. 



Abstract 

 

Spix's macaw (Cyanopsitta spixii) is one of the most endangered birds of the 

world and is extinct in the wild. Several coordinated studies are being 

conducted for its management and conservation in captivity for future 

reintroduction. Microsatellites are useful markers to estimate relatedness 

between individuals. This information can be used to minimize the deleterious 

effects of inbreeding and loss of genetic diversity of captive birds, 

recommending less closely related pairs for the breeding program. The 

present study aims to identify specific polymorphic microsatellites to assess 

the levels of genetic variability of the species and the genetic relatedness 

among birds for the genetic management of the population. The partial 

genome of an individual was sequenced on a 454 GS FLX (Roche) platform. 

Twenty-five pairs of primers were designed, being 20 for di- and five tetra-

nucleotide microsatellites. Nineteen microsatellites were amplified and tested 

in 12 selected individuals. Fourteen microsatellites were polymorphic. 

Heterologous microsatellites were also used in the analyses. Two 

microsatellites were not in Hardy-Weinberg equilibrium and five presented 

linkage disequilibrium. Exclusion paternity probability when one parental is 

known was 94.8% and identity probability was 0.00000793. Mean allele 

richness was 2.49 alleles per microsatellite, confirming the low genetic 

diversity of the species. The current captive population has lost some alleles. 

The mean relatedness among individuals was, at least, similar to the one 

between first cousins and some founders are very closely related. Based on 

the relatedness index, some unrelated potential couples can become important 

for the captive program. 

 

 

 



1. Introdução 

 

1.1. A extinção de aves 
 

As aves são um dos grupos de animais mais conhecidos e estudados 

(MMA, 2008). Existem mais de 10 mil espécies de aves no mundo 

(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2014). Porém, a taxa de extinção tem 

aumentado de forma exponencial, principalmente devido a atividades 

humanas, tais como degradação e fragmentação de habitat, caça e captura de 

indivíduos (SODHI et al., 2011). As aves com maior risco de extinção 

geralmente são especialistas, de grande tamanho, raras e com distribuição 

restrita (SODHI et al., 2011). Desde 1500, 154 espécies de aves foram 

extintas e, provavelmente, a taxa de extinção de aves pode ser mais que 30 

vezes o esperado naturalmente (PIMM et al. 2006). 

Os efeitos da extinção de aves sobre os ecossistemas são diversos, como, 

por exemplo, redução da dispersão de sementes e limitação da polinização de 

plantas, perda do controle natural de pragas, dentre outros (SEKERGIOGLU 

et al., 2004). Devido à sensibilidade de algumas espécies, as aves são 

consideradas importantes bioindicadores da qualidade do ar e da água (SICK, 

1997). Além disso, por serem de relativa fácil visualização e carismáticas, são 

importantes na conservação de outras espécies atuando como espécies 

“bandeiras” (MMA, 2008).  

O Brasil está localizado na região biogeográfica com maior riqueza e grau 

de endemismo de aves no mundo, a região Neotropical (SICK, 1997). Está 

também entre os países com maior riqueza de aves abrigando mais de 1800 

espécies de aves (CBRO, 2011), das quais 240 são endêmicas do país (MMA, 

2008). Porém, é o país com maior número de espécies de aves ameaçadas do 

mundo com 234 espécies presentes na lista de espécies ameaçadas de extinção 

mais recente do Brasil (MMA, 2014). 



O Brasil é também o país mais rico em espécies de psitacídeos (mais de 70 

espécies), uma das ordens de aves mais ameaçadas de extinção (SICK, 1997). 

A ordem dos Psittaciformes é composta por papagaios, araras, periquitos, 

maracanãs, entre outros. Há registro de 16 espécies extintas de psitacídeos 

(IUCN, 2015) sendo que uma delas, a arara-azul-pequena (Anodorhynchus 

glaucus), tinha ocorrência também no Brasil (MMA, 2008). Cerca de 180 

psitacídeos estão ameaçados de extinção (IUCN, 2015), principalmente 

devido à perda de habitat e tráfico (WRIGHT et al. 2001). As populações de 

psitacídeos são vulneráveis ao tráfico em geral devido a baixas taxas de 

reprodução e maior idade para a primeira reprodução, podendo ser agravado 

com a falta de ninhos (WRIGHT et al. 2001). 

 

1.2. A espécie em estudo: ararinha-azul 

 

A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii; cyano azul, psitta papagaio; Figura 1) 

é uma ave endêmica do Brasil e uma das mais ameaçadas do mundo (SILVA, 

1994). Pertence à família Psittacidae, sendo a única espécie do gênero. Possui 

coloração azulada nas penas com tom azul mais escuro na cauda e nas asas e a 

região dos olhos acinzentada e com íris amarela (SICK, 1997). Os imaturos 

possuem a mesma coloração dos adultos, mas com os olhos escuros e bico 

com uma faixa branca (ABRAMSON et al., 1995). Possui 56 cm de tamanho 

em média (77,5 cm considerando a cauda) e pesa, em média, 345 g 

(ABRAMSON et al., 1995). 

A ararinha-azul foi coletada pela primeira vez em 1819 por Johan Baptista 

Von Spix, em Curaçá, na Bahia (JUNIPER & YAMASHITA, 1990). Em 

1987 e 1988, havia apenas três indivíduos remanescentes, os quais 

provavelmente foram capturados. Em 1990, um último indivíduo foi 

descoberto na natureza (COLLAR et al., 1992). Em 2000, por não haver mais 



nenhum indivíduo encontrado em vida livre, a espécie foi considerada extinta 

na natureza (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000). Na classificação do 

governo brasileiro e da IUCN a espécie é considerada como criticamente 

ameaçada e provavelmente extinta na natureza (ICMBIO, 2014; IUCN, 2015). 

A ararinha-azul habitava florestas de galeria e se alimentava de Tabebuia 

caraiba (SICK, 1997) presente na caatinga, bioma altamente degradado 

(AGUIAR et al., 2002; LEAL et al., 2005). Além do comércio ilegal e da 

perda de hábitat (JUNIPER & YAMASHITA, 1990), acredita-se que a 

espécie tenha sido historicamente rara (RIDGELY, 1981). 

 

 

Figura 1. Cyanopsitta spixi adulto em cativeiro (Foto de Cristina Miyaki) 

 

A maioria das espécies de aves pode ser preservada se o seu hábitat 

original for mantido, sem a necessidade de um manejo específico, de forma a 

evitar a extinção completa ou na natureza. Porém, para casos como o da 

ararinha-azul, a reprodução em cativeiro é essencial para uma futura 

reintrodução no ambiente natural, apesar de muito dispendioso e com pequena 



chance de sucesso se não tiver monitoramento intensivo e o ambiente estiver 

bem degradado (GOERCK, 2001). 

Foi produzido um plano de ação para conservação da espécie que inclui a 

reprodução em cativeiro a fim de, futuramente, reintroduzí-la na natureza. 

Diversas ações coordenadas estão sendo realizadas desde novas buscas por 

indivíduos em campo, educação ambiental, monitoramento do hábitat 

(ICMBIO, 2011) e estudos genéticos (CAPARROZ et al., 2001; PRESTI et 

al., 2011). 

 

1.3. Reprodução em cativeiro 

 

Para a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), 

quando há menos de 1000 indivíduos, é necessário criar um programa de 

cativeiro (RALLS & BALLOU, 2004). Muitas espécies extintas na natureza, 

incluindo várias espécies animais, tais como o condor da Califórnia 

(Gymnogyps californianus) e o cavalo de Przewalski (Equus przewalskii), tem 

sido conservados em cativeiro (FRANKHAM et al., 2008). 

Nos programas de conservação, o principal objetivo da reprodução em 

cativeiro, do ponto de vista genético, é manter o máximo possível de 

diversidade genética e minimizar a endogamia, afim de que a população seja 

demografica e geneticamente sustentável para suplementar a população na 

natureza ou reintroduzir indivíduos em áreas onde a espécie já existiu 

(FRANKHAM et al., 2008). Para isso, é necessário aumentar o tamanho 

populacional de espécies ameaçadas e evitar oscilações nesse tamanho para 

minimizar a estocasticidade demográfica, ou seja, a variação nas taxas de 

nascimento, morte e razão sexual ao acaso (FRANKHAM et al., 2008). O 

pequeno tamanho populacional acentua também o efeito da estocasticidade 

genética como a deriva genética (oscilações aleatórias na frequência dos 



alelos que tende a diminuir a variabilidade genética), bem como aumenta os 

níveis de endogamia. Com isso, a diversidade genética é perdida podendo 

comprometer o potencial evolutivo da espécie. Em cativeiro, é recomendado 

que as espécies sejam manejadas para reter 90% da diversidade genética da 

população por 100 anos (FRANKHAM et al., 2008).   

A endogamia refere-se ao cruzamento de indivíduos proximamente 

relacionados, e a depressão endogâmica, ao fitness reduzido da prole desses 

cruzamentos (HEDRICK & KALINOWSKI, 2000). A depressão endogâmica 

e o acúmulo de mutações deletérias têm maior efeito em pequenas populações 

A endogamia pode afetar todos os aspectos da reprodução e sobrevivência, 

tais como produção de esperma, maturidade sexual, fecundidade, 

sobrevivência de adultos e de juvenis (FRANKHAM et al., 2008). A 

magnitude e os efeitos específicos da depressão endogâmica são variáveis, 

pois dependem da constituição genética e da interação dos genótipos com o 

ambiente. O efeito da endogamia tem sido avaliado mais detalhadamente em 

populações de cativeiro, porém, na natureza, o efeito pode ser maior, já que 

em cativeiro, as condições são mais controladas (HEDRICK & 

KALINOWSKI, 2000). Os efeitos combinados do pequeno tamanho 

populacional, ação da deriva genética e altas taxas de endogamia, combinado 

com outros fatores, tendem a levar as espécies a entrarem em um vórtice de 

extinção (FRANKHAM et al., 2008).  

Os estágios de um programa de reprodução em cativeiro podem ser 

definidos como: 1) fundação de uma população em cativeiro, quando a 

população ainda é pequena e há esforços para a formação de pares 

reprodutores; 2) crescimento rápido para um tamanho seguro com manejo; 3) 

seleção de indivíduos para a reintrodução (FRANKHAM et al., 2008). O 

número e a identidade dos fundadores são os principais fatores que 

determinam o conjunto de genes da população cativa, e devem ter impacto 



maior na diversidade genética que o tamanho da população de cativeiro 

(WITZENBERGER & HOCHKIREC, 2011). Porém, o tamanho populacional 

efetivo, que geralmente é bem menor que o tamanho populacional, é de 

grande importância para a manutenção da diversidade genética. Para manter a 

maior parte da diversidade genética que havia na natureza, sugere-se que haja 

50 indivíduos em cativeiro, mas são estimados tamanhos populacionais 

efetivos de 500 a 5000 indivíduos para manter o potencial evolutivo da 

espécie (FRANKHAM et al., 2008). Porém, não é possível alcançar tais 

números para todas as espécies. 

O manejo genético para evitar ou reduzir a endogamia e a redução na 

diversidade genética pode ser conflitante com o objetivo de “rápido aumento 

populacional”, que visa que todos os adultos se reproduzam e não apenas os 

geneticamente “mais valiosos”. Assim que a população se aproxima do 

tamanho objetivado, as preocupações genéticas imediatas são reduzir a 

endogamia, reter diversidade genética e analisar o acúmulo de mutações e a 

adaptação ao cativeiro (FRANKHAM et al., 2008). É fundamental conhecer 

as relações de parentesco para minimizar a reprodução entre indivíduos 

aparentados, evitando ou reduzindo a depressão endogâmica e a perda de 

diversidade genética (MONTGOMERY et al., 1997). 

Atualmente a população em cativeiro de ararinha-azul é composta por 90 

indivíduos (Tabela 1). Os objetivos do programa de conservação são 

aumentar o número de aves e manter populações genetica e 

demograficamente viáveis em cativeiro, além de determinar o grau de 

parentesco entre elas (ICMBIO, 2011). 

Sobre a biologia reprodutiva da espécie, só existem dados de indivíduos 

de cativeiro, não sendo necessariamente o mesmo para a natureza. A 

maturidade reprodutiva em cativeiro é alcançada aos quatro ou cinco anos 

(ICMBIO, 2012). Existem também informações sobre o último indivíduo de 



vida livre que formou um par heteroespecífico com uma fêmea de Primolius 

maracana (maracanã) e produziram um híbrido, que não eclodiu (MIYAKI et 

al., 2001). Araras em geral produzem de um a quatro ovos elípticos e brancos 

por ninhada/estação reprodutiva. A maioria dessas espécies é monogâmica e 

possui cuidado biparental (ABRAMSON et al., 1995). 

 

Tabela 1. Instituições mantenedoras e número de indivíduos vivos participantes do 

programa de conservação do ICMBio. 

 

O manejo em cativeiro inclui uso de hormônios reprodutivos, 

enriquecimento ambiental e cuidados veterinários e nutricionais (HAMMER 

& WATSON, 2012). São realizados vários exames hematológicos 

(FOUDNAUER et al., 2007). Alguns dos obstáculos da propagação em 

cativeiro da ararinha-azul são: psitacídeos em geral apresentam 

comportamento de forte preferência individual por parceiros - o que dificulta 

a seleção de melhores pares do ponto de vista genético - e há aves fisicamente 

impossibilitadas de se reproduzir devido a doenças, idade avançada ou 

comportamento inapropriado para reprodução (ICMBIO, 2011). Outro 

problema é a baixa fertilidade dos machos (NEUMANN et al., 2013). Cerca 

de apenas 10% dos embriões eclodiram com sucesso entre 2003 e 2011 e 6% 

dos ovos apresentaram embriões com deformações em diferentes estágios do 

desenvolvimento (HAMMER & WATSON, 2012). Dentre os ovos de 

Instituição/País Machos Fêmeas Não sexados Total 

Al Wabra Wildlife Preservation/ Qatar 27 39 5 71 

Loro Parque Fundación/ Espanha 0 1 0 1 

NEST/Brasil 2 7 0 9 

Association for the Conservation of 

Threatened Parrots/Alemanha 

5 4 0 9 

Total 34 51 5 90 



ararinha-azul que não eclodiram no mantenedor Al Wabra Wildlife 

Preservation (Qatar), 45% eram ovos férteis (HEMMINGS et al., 2012). 

Porém, a quantidade de esperma foi menor que o esperado, indicando também 

alta taxa de infertilidade. Os altos níveis de endogamia e baixa diversidade 

genética poderiam estar relacionado à incompatibilidade genética e falha na 

fertilização (ICMBIO, 2011; HEMMINGS et al., 2012). Recentemente, foi 

realizada inseminação artificial nas aves mantidas na Alemanha e dois 

indivíduos nasceram (Cromwell - studbook keeper, comunicação pessoal). A 

reprodução assistida será importante em casos de baixo índice de 

espermatozoides e problemas comportamentais de acasalamento 

(NEUMANN et al., 2013). 

 

1.4. Estratégias para o manejo genético em cativeiro 

 

Existem algumas estratégias que permitem minimizar a endogamia e, 

ou, a redução da diversidade genética. Uma das estratégias de manejo que tem 

sido muito utilizada é escolher pares para a reprodução que tenham menor 

parentesco médio. O parentesco médio de um indivíduo é a média dos valores 

de parentesco desse indivíduo com todos os indivíduos da população, 

incluindo ele próprio. Indivíduos com menor parentesco médio possuem 

menos parentes e assim, são valiosos na retenção de diversidade genética 

geral da população. Geralmente, a reprodução dos indivíduos com menor 

parentesco médio minimiza o parentesco médio da população (IVY & LACY, 

2012) e, assim, maximiza a retenção de diversidade genética (FALCONER & 

MACKAY, 1996). Além de evitar a endogamia, essa estratégia permite que 

sejam consideradas as contribuições dos fundadores da população em 

cativeiro, para que todos tenham descendentes (BALLOU & LACY, 1995). 



Geralmente estabelece-se uma classificação de indivíduos machos e 

fêmeas do menor para o maior parentesco médio individual. Essa lista pode 

ser estática - mesma lista até determinado número de casais serem formados; 

dinâmica - recalculada após cada possível acasalamento, supondo que filhotes 

aumentarão o parentesco médio do casal; classifícatória - lista com 

classificação de indivíduos aparentados (retirada sucessiva de indivíduos mais 

aparentados e classificação sucessiva até chegar a um grupo de indivíduos que 

podem produzir indivíduos com menor parentesco médio); ou simultânea - 

baseando-se mais nos indivíduos que produzem maior prole (IVY & LACY, 

2012). 

Por outro lado, a endogamia pode ser deliberadamente utilizada para a 

purificação de alelos deletérios (LACY & BALLOU, 1998). No processo de 

seleção purificadora, a frequência dos alelos deletérios recessivos diminui, 

reduzindo a depressão endogâmica futura (FU et al., 1998). Essa estratégia 

tem sido proposta para a conservação em cativeiro (WANG, 2000). Assim, 

um possível manejo seria forçar a endogamia para resultar em purificação, 

mas isso não deve ser aplicado em espécies ameaçadas cujo pequeno tamanho 

populacional é fator limitante (LEBERG & FIRMIN, 2008).  

A estratégia de manter a heterozigose da prole selecionando os 

indivíduos baseado na proporção de seus locos heterozigotos também é 

possível de ser adotada (RUIZ-LOPES et al., 2009). Pode-se ainda usar como 

critério uma estratégia para manter alelos raros e, ou para manter alelos com 

importância adaptativa tais como os do complexo de histocompatibilidade 

principal, MHC (HUGUES, 1991). É importante adaptar a estratégia de 

manejo utilizada para o sistema de acasalamento, tamanho populacional, 

estrutura social, tempo de geração, dentre outros fatores (WITZENBERG & 

HOCHKIRCH, 2011). Dependendo da espécie, pode ser importante permitir a 

escolha individual dos organismos para aumentar o sucesso reprodutivo dos 



casais, podendo ter naturalmente um embasamento genético de escolha de 

“melhores genes” (parceiros mais saudáveis e fortes) e indivíduos com 

maiores distâncias genéticas (evitando a endogamia), aumentando também o 

bem estar dos indivíduos (ASA et al., 2011). 

Na medida do possível, a ararinha-azul vem sendo manejada baseada 

nos dados de heredograma e dados moleculares desde 2008 e baseia-se na 

estratégia de reduzir o parentesco médio da população e evitar casais muito 

aparentados, respeitando também as escolhas individuais (ICMBIO, 2012).  

 

1.5. Estimadores de Parentesco 

 

As análises de parentesco são importantes em várias áreas da biologia 

tais como evolução e comportamento (AVISE, 1994). No campo da 

conservação, essas análises são utilizadas no manejo genético a fim de 

minimizar acasalamentos entre indivíduos proximamente relacionados para 

minimizar a perda de diversidade genética e a depressão endogâmica 

(LYNCH & RITLAND, 1999; WITZENBERG & HOCHKIRCH, 2011). 

O grau de parentesco pode ser calculado direto do heredograma 

(BALLOU & LACY, 1995); ou de dados moleculares, quando os dados do 

heredograma estão incompletos ou são duvidosos (PEMBERTON, 2004; 

BOAKES et al., 2007). Os dados moleculares são importantes também 

quando não se sabe a origem dos fundadores (RUDNICK & LACY, 2008). 

Os cálculos baseados em heredograma ou no registro genealógico da espécie 

(studbook) assumem que os fundadores não são aparentados, o que nem 

sempre é real, podendo subestimar o parentesco entre indivíduos caso os 

fundadores sejam aparentados (BALLOU & LACY, 1995). Análises de 

parentesco podem se basear em estimativa de um valor de parentesco 

(relatedness) ou em categorias específicas de parentesco. A estimativa de 



valor de parentesco baseia-se na probabilidade de dois indivíduos possuírem 

2, 1 ou 0 alelos idênticos por descendência. Já categorias de parentesco são 

relações genealógicas específicas, tais como pais e filhos, irmãos completos, 

meio irmãos e primos de primeiro grau (BLOUIN et al., 2003). 

Existem vários tipos de estimadores de valor de parentesco cuja 

performance depende do número de alelos, distribuição da frequência alélica, 

número de marcadores moleculares analisados e composição de parentesco da 

população em estudo (QUELLER & GOODNIGHT, 1989; RITLAND, 1996; 

LYNCH & RITLAND 1999; VAN DE CASTEELE ET AL., 2001; WANG, 

2002; MILLIGAN, 2003). 

 

1.6. Os microssatélites 

 

Os microssatélites são marcadores moleculares compostos de unidades 

de repetições em tandem de um a seis nucleotídeos encontrados tanto em 

organismos procariotos quanto em eucariotos (ZANE et al., 2002). Possuem 

alto grau de polimorfismo (DAKIN & AVISE, 2004) e, por isso, são muito 

utilizados em estudos populacionais e análises de parentesco (DAKIN & 

AVISE, 2004). Além dessas características, esse tipo de marcador molecular é 

relativamente fácil de amplificar por PCR e possui codominância 

(SCHLOTTERER, 1998). No entanto, pode haver problemas na utilização de 

microssatélites, como a presença de alelos nulos (DAKIN E AVISE, 2004; 

SCHLOTTERER, 1998) e homoplasia (JARNE & LAGODA, 1996). 

Geralmente, encontram-se em regiões não codificantes, mas por exemplo, em 

humanos, 8% estão em regiões codificadoras (ELLEGREN, 2000) podendo 

estar sob seleção. 

É possível utilizar primers desenvolvidos para espécies 

filogeneticamente próximas (amplificação cruzada), o que dispensa o 



isolamento de microssatélites específicos. Porém, é frequente que a 

amplificação cruzada pode não ocorrer e os microssatélites amplificados 

sejam monomórficos e incluam alelos nulos (SELKOEN & TOONEN, 2006). 

Pode ser necessário então isolar microssatélites para a espécie a ser estudada 

(ZANE et al., 2002). Em aves, foi constatada menor frequência de 

microssatélites quando comparada à de outros vertebrados, como mamíferos. 

Uma das possíveis causas é possuir genoma menor que dos outros grupos 

(PRIMMER et al., 1997). Publicações com microssatélites ainda são 

relativamente raras para psitacídeos (PRESTI & WASKO, 2014). 

O método tradicional de isolamento de microssatélites inclui a 

construção de biblioteca genômica enriquecida com esses marcadores, 

sequenciamento dos clones selecionados e avaliação do nível de polimorfismo 

de cada microssatélite (SCHLOTTERER, 1998). Tal metodologia é bastante 

laboriosa e uma alternativa é buscar microssatélites entre sequências de seu 

genoma. Isso tem se tornado economicamente mais viável a partir do 

desenvolvimento do sequenciamento de nova geração, reduzindo tempo e 

custo em relação ao sequenciamento de Sanger (ABDELKRIM et al., 2009). 

Algumas vantagens são a produção de grande quantidade de dados em apenas 

uma corrida, baixo custo por base e ausência de necessidade de clonagem 

(LERNER & FLEISCHER, 2010). Acredita-se que a utilização dessa 

metodologia irá aumentar em estudos de biodiversidade e, em especial, de 

aves (LERNER & FLEISCHER, 2010). Os principais problemas do 

sequenciamento de nova geração são alinhar curtos segmentos de DNA, a 

necessidade de conhecimentos em bioinformática, e pode se tornar mais caro 

quando o projeto é pequeno ou tem pequeno tamanho amostral (LERNER & 

FLEISHER, 2010). 

Os estudos de diversidade genética da ararinha-azul realizados por 

Caparroz e colaboradores (2001) baseados em minissatélites (DNA 



fingerprinting) indicaram baixa variabilidade genética entre os sete indivíduos 

analisados, como esperado. A similaridade genética entre pares foi utilizada 

para recomendar os pareamentos em cativeiro. Os microssatélites, porém, 

permitem analisar maior quantidade de indivíduos e fazer análises baseadas 

na frequência dos alelos. 

Já Presti e colaboradores (2011) testaram 19 primers de microssatélites 

desenvolvidos para outras espécies de psitacídeos em ararinha-azul. Apenas 

quatro puderam ser utilizados. Foi confirmado que a diversidade genética 

encontrada entre os 11 indivíduos analisados foi menor do que a de outras 

espécies de aves não ameaçadas.  

Apesar de os trabalhos já realizados com minissatélites (CAPARROZ 

et al., 2001) e microssatélites (PRESTI et al., 2011) terem resultado em 

informações sobre a diversidade genética, similaridade genética e sugerido 

alguns potencialmente bons pares reprodutivos para a espécie, a identificação 

de novos microssatélites polimórficos e o aumento do número amostral 

devem aumentar o poder da análise. Assim, no presente trabalho foram 

desenvolvidos primers para amplificar microssatélites específicos e foram 

adicionadas amostras de mais indivíduos de ararinha-azul. 
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8.  Conclusões 

 

O presente trabalho permitiu concluir que: 

1. O sequenciamento de nova geração é uma técnica que permite o 

isolamento de microssatélites com sucesso. 

2. A ararinha-azul possui baixa diversidade genética. 

3. A diversidade alélica da espécie foi perdida devido à perda de alelos 

raros em indivíduos que não deixaram descendentes. 

4. O nível de parentesco médio da espécie é semelhante a de primos ou 

meio-irmãos. 

5. Alguns fundadores são muito aparentados.  

6. Alguns potenciais casais com índice de parentesco r = 0 podem vir a 

ser importantes para o programa de reprodução em cativeiro. 
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