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Introdução                                                                                                                                                                                                                           
 

Genética da Conservação 
 
 A Biologia da Conservação é a resposta da comunidade científica à 

crise da biodiversidade atual, que por sua vez é consequência direta e 

indireta das atividades antrópicas e seus impactos no ambiente. Esses 

impactos têm resultado na maior extinção em massa desde o 

desaparecimento dos dinossauros, e vêm sendo conhecidos como a sexta 

grande extinção (Meffe & Carroll, 1994). A Biologia da Conservação é uma 

ciência multidisciplinar que aplica princípios da ecologia, biogeografia, 

genética de populações, economia, sociologia, antropologia, filosofia e 

outras disciplinas para a manutenção da biodiversidade e dos processos que 

a geram, face às perturbações causadas pelas atividades humanas (Meffe & 

Carroll, op cit; Moritz, 2002).  

 Biodiversidade é um conceito complexo que vai além do que pode ser 

representado somente pelo número de diferentes espécies em um ambiente. 

Pode ser definida como a variedade de ecossistemas, espécies, populações 

dentro de espécies e a diversidade genética dentro e entre essas populações 

(Frankham et al., 2002). Existe uma relação direta de interdependência e 

modificação mútua entre o ambiente e as diferentes formas de vida, e a 

partir dela forma-se um sistema composto de processos ecológicos e 

evolutivos. Desta forma, o conceito de biodiversidade abrange todo este 

sistema complexo de processos, ambiente e formas de vida. Ao propor a 

definição da Biologia como uma ciência única, Mayr (2005) ressaltou que 

uma de suas características mais importantes é a complexidade dos 

sistemas biológicos. Com isso, mostra que não é possível utilizar o 

reducionismo da física e da matemática nesses sistemas, uma vez que não 

são explicados com base em suas menores partes, mas sim, em suas 

interações. Assim, conservar e proteger a biodiversidade significa conservar 

as interações, os processos, as relações entre os organismos, as condições 

físicas e químicas dos ambientes, em suma, a manutenção de processos 

evolutivos dinâmicos em um contexto ecológico em constante transformação.  
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Moritz (2002) realizou um levantamento sobre diversos trabalhos que 

discutem a conservação eficaz da biodiversidade (e.g. Balmford et al., 1998, 

Purvis & Hector, 2000, Crozier, 1997, Cowling & Pressey, 2001, entre outros) 

e afirma que ao priorizar táxons e habitats para esforços de conservação, é 

necessário maximizar tanto a representação quanto a persistência da 

biodiversidade. A primeira consiste em buscar estratégias de forma a 

conservar a biodiversidade ao longo de seu padrão de distribuição espacial, 

no entanto, conseguir que esforços de conservação atinjam a diversidade 

genética em níveis infra-específicos ainda é assunto de debate. Já a 

persistência consiste em garantir que os processos que sustentam a 

diversidade atual e futura sejam protegidos. Assim, a Biologia da 

Conservação envolve não apenas a retenção da integridade ecológica das 

populações e dos habitas que as sustentam, mas o entendimento que um 

ambiente dinâmico é vital (Moritz, 2002).  

 Segundo Frankham et al. (2002), fatores relacionados à ação humana 

frequentemente reduzem as populações a tamanhos nos quais as espécies 

ficam suscetíveis a efeitos estocásticos. Populações reduzidas podem 

apresentar, após muitas gerações, decréscimo da diversidade genética ou 

mesmo depressão por endocruzamento, que podem levar a uma redução da 

aptidão em face de novos desafios ambientais. Da mesma forma, o manejo 

de populações diferenciadas geneticamente, que apresentam adaptação 

local ou complexos de genes coadaptados, como uma população pan-mítica, 

pode levar à redução acentuada da aptidão das gerações seguintes e à 

perda de diversidade genética da espécie. 

 Neste contexto a Genética da Conservação surge como uma 

disciplina que tem entre seus objetivos a redução da taxa de extinção e da 

perda de biodiversidade global, através do uso de teorias e técnicas da 

Genética, de forma a conservar espécies como entidades dinâmicas capazes 

de se adaptarem, através de respostas evolutivas, às mudanças ambientais 

(Frankham et al., op cit; Moritz, 2002). Lida com fatores genéticos que 

afetam o risco de extinção, e com regimes de manejo genético requeridos 

para minimizar esses riscos. Foca particularmente em processos em 

populações pequenas e fragmentadas e em abordagens práticas para 
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minimizar efeitos deletérios dentro delas (Frankham et al., 2002). Segundo 

Amos & Balmford (2001), a genética pode ser utilizada como uma ferramenta 

para elucidar problemas e guiar decisões de manejo não apenas através de 

estimativas de diversidade genética e reconhecimento de depressão por 

endocruzamento, mas também através de desdobramentos como a 

reconstrução de histórias populacionais, o desenvolvimento de métodos para 

a identificação de unidades significativas para conservação, a identificação 

forense de indivíduos, o controle do comércio ilegal, além de aspectos mais 

básicos como o entendimento do comportamento reprodutivo e estrutura 

populacional (Avise, 1996). Moran (2002) cita ainda como parte do crescente 

campo da genética da conservação desde estudos envolvendo expressão 

gênica até adaptação local, genética de populações e quantitativa, e fatores 

ecológicos guiando a seleção.  

 

Genética da Conservação e Genética de Populações 

 Atualmente, uma das maiores controvérsias da Biologia da 

Conservação diz respeito à definição de unidades para serem objetos de 

manejo e proteção. Tem sido cada vez mais aceito que a maior parte da 

diversidade das espécies encontra-se distribuída nos níveis infra-específicos 

(Goldstein et al. 2000, Moritz, 1994), que podem representar unidade “reais” 

em termos evolutivos, com “destino evolutivo” independente (Eizirik, 1996), e 

que cada vez mais têm sido os objetos de atuação de políticas de manejo e 

conservação. As discussões sobre o reconhecimento dessas linhagens são 

acaloradas (e.g. Moritz, 1994, Crandall et al., 2000, Goldstein et al., 2000, 

Moritz, 2002) e englobam também quais os aspectos que devem ser 

priorizados: linhagens históricas isoladas ou variantes adaptativas. Segundo 

Moritz (2002), a diversidade genética pode ser particionada em dois grandes 

componentes: o primeiro, proveniente da evolução adaptativa, identificado 

através de variação fenotípica ou de ferramentas da genética quantitativa, 

que surge por seleção divergente e é facilitado por isolamento genético; e o 

segundo, resultante de isolamento histórico, identificado principalmente 

através de dados moleculares, que pode ocorrer independentemente de 

seleção divergente, assim de como divergência fenotípica. Com isso, o autor 
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propõe que esforços de conservação foquem por um lado o contexto de 

ação da seleção - populações viáveis ao longo de ambientes heterogêneos, 

o que protegeria o componente adaptativo da diversidade - e por outro as 

linhagens históricas. Para o reconhecimento dessas unidades (unidades 

evolutivamente significativas e unidades de manejo), sugere critérios 

genéticos que envolvem a identificação de diferenças significativas em 

linhagens de DNA mitocondrial e/ou em frequência de alelos em locos 

nucleares, analisando, portanto, o componente da variação neutra (Moritz, 

1994). 

 Segundo Balloux & Lugon-Moulin (2002), estimativas confiáveis de 

diferenciação populacional são cruciais para a Biologia da Conservação, 

para a qual é necessário entender se nas espécies podem ser detectadas 

populações geneticamente isoladas, e o grau de isolamento. Assim, o 

reconhecimento dessas unidades de manejo passa necessariamente pelo 

entendimento de como se distribui a variabilidade genética dentro das 

espécies, com a identificação de quais são as populações e quão 

diferenciadas elas são. Dessa forma, uma parte substancial da Biologia da 

Conservação, que é o reconhecimento de unidades divergentes dentro de 

uma mesma espécie, utiliza ferramentas e conceitos da Genética de 

Populações. 

 A maioria das populações de praticamente todas as espécies 

apresenta algum grau de estruturação genética, que pode ser devida a 

barreiras ambientais, processos históricos, história natural das espécies ou 

mesmo ao isolamento por distância. A dimensão do fluxo gênico entre as 

populações determina sua maior ou menor homogeneização, assim como os 

efeitos relativos da seleção e da deriva genética (Balloux & Lugon-Moulin, 

2002). Entretanto, a estruturação genética, o grau de fluxo gênico ou 

isolamento e a história demográfica só poderão ser inferidos após a 

definição de quais são as populações que compõe aquela espécie. O 

primeiro passo é, portanto, a definição de qual, dentre a miríade de conceitos 

existentes (e.g. Waples & Gaggiotti, 2006), será o conceito de população 

adotado. 
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 De acordo com Hartl & Clark (2010), população pode ser definida 

como um grupo de organismos da mesma espécie vivendo em uma área 

geográfica restrita de tal modo que não exista barreiras para o cruzamento 

intrapopulacional, ou seja, qualquer membro da população pode 

potencialmente cruzar com qualquer outro (do sexo oposto). Na prática, ao 

adotar esse conceito, procura-se por grupos cujas frequências alélicas 

encontrem-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, o que sugere existência de 

panmixia.  

De acordo com Balloux & Luggon-Moulin (2002), um dos pontos 

fracos da abordagem tradicional da Genética de Populações é o fato de os 

limites entre as populações não serem, na maioria das vezes, claramente 

demarcados. Cabe ao pesquisador, então, fazer a subdivisão arbitrária da 

amostra total em populações potenciais. A definição de populações dentro 

de uma amostragem é, portanto, na maioria das vezes subjetiva, baseada, 

por exemplo, em características físicas ou na localização geográfica das 

amostras (Pritchard et al., 2000). Essa subdivisão inicial pode ter 

consequências importantes nas estimativas subsequentes de estrutura 

populacional, por exemplo, se um grupo de amostras considerado como uma 

população consistir na realidade de diversas populações, a estruturação 

dentro desse grupo levará a uma subestimação da estruturação entre os 

diferentes grupos de amostras (Balloux & Luggon-Moulin, op cit.).  

 

Métodos para a Definição das Populações na Amostragem 

Existem duas abordagens muito utilizadas para a inferência de 

quantas e quais são as populações em uma amostragem. O método clássico 

envolve a definição a priori de grupos dentro da amostragem, em geral as 

diferentes localidades de coleta, e a utilização de ferramentas estatísticas 

para inferir, através dos índices de fixação de cada grupo, quais localidades 

são ou não estatisticamente diferentes das outras. Com isso, grupos de 

amostras não diferenciadas vão sendo amalgamados até que a obtenção de 

populações potenciais, estatisticamente diferenciadas.  

Outra abordagem que vem sendo amplamente utilizada são os 

métodos de clustering (partição de indivíduos de uma amostra em diferentes 
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populações) para dados genéticos (e.g. Pritchard et al., 2000; Evanno et al., 

2005; Hubisz et al.,  2009; Falush et al., 2003; Jombart et al., 2010; Lee et 

al., 2009; Liu & Zhao, 2006; Corander et al., 2008).  

Dentre estes métodos, o executado pelo programa Structure v.2.3 

(Pritchard et al., 2000) adota uma abordagem Bayesiana e assume os 

pressupostos de equilíbrio de ligação e de Hardy-Weinberg em cada cluster. 

A partir destes pressupostos, o modelo trata a presença de desequilíbrios 

através da introdução de estruturação populacional, e busca os 

agrupamentos que minimizem esses desvios. São assumidas então k 

populações (sendo que k, o número assumido de populações, pode ser 

desconhecido), as quais são caracterizadas por grupos de frequências 

alélicas em cada loco. O programa estima essas frequências alélicas e a 

probabilidade de cada amostra pertencer a cada um dos clusters, com base 

em seu genótipo. Entretanto, o número de ks pode ser superestimado se 

houver endocruzamento, indivíduos aparentados na amostragem, ou 

desequilíbrios de Hardy-Weinberg e de ligação provocados por outros 

fenômenos que não a estruturação populacional. Este método também 

permite assumir que os indivíduos possuem ancestralidade em mais de uma 

população, o que é comum para dados reais (Hubisz et al., op cit.; Pritchard 

et al., op cit.).  

A escolha do número de ks pode ser feita através da comparação dos 

logaritmos penalizados das verossimilhanças obtidos para cada uma das 

réplicas realizadas para cada valor de k, escolhendo-se o maior valor. 

Entretanto, Evanno et al. (2005) notaram que a escolha do melhor número 

de ks na amostragem pode ser difícil de fazer, já que muitas vezes a 

distribuição das verossimilhanças não apresenta uma moda clara. Com isso, 

propuseram uma quantidade ad hoc ΔK, que torna a quebra na distribuição 

dos valores em questão mais clara. Desde então, ΔK tem sido amplamente 

utilizado para a inferência de número de populações dentro de uma 

amostragem (e.g. Honnen et al., 2010; Milot et al., 2008, Phillimore, et al., 

2008; Francisco et al., 2007; Parsons et al., 2006; Ernest et al., 2003, entre 

inúmeros outros). É importante mencionar que Pritchard et al. (2010), 

alertam no manual do programa que muitas vezes a estimativa de k é 
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complicada e que o valor obtido para os dados deve ser interpretado menos 

como o “real” número de populações na amostra, e mais como o número de 

populações que abrange a maior parte da estrutura nos dados e que faz 

sentido biologicamente. 

O pacote Adegenet (Jombart, 2008), executado pelo programa R (R 

development team, 2009), é baseado na análise discriminante de 

componentes principais (DAPC). De acordo com Jombart et al. (2010), a 

vantagem da análise de componentes principais (PCA) de dados genéticos é 

a possibilidade de identificação de estruturação genética em bases de dados 

grandes de forma computacionalmente rápida. No entanto, a PCA tem como 

objetivo resumir a variabilidade entre indivíduos, que inclui tanto a variação 

entre quanto dentro dos grupos. Além disso, necessita de definição de 

grupos a priori. A análise discriminante (DA) é um método multivariado que 

define um modelo no qual a variação genética é particionada em dois 

componentes - entre e dentro de grupos, maximizando a primeira e 

minimizando a segunda. A DAPC utiliza a análise de componentes principais 

como base para a análise discriminante, o que manteria as vantagens da 

análise discriminante, permitindo seu uso com dados genéticos, sem as 

desvantagens da DA aplica sozinha, além disso, não assume nenhum 

pressuposto sobre modelos de genética de populações, e é, portanto, livre 

de pressupostos sobre equílibrio de Hardy-Weinberg e de ligação (Jombart 

et al., 2010).  

 Quando o número de clusters (“ks”) não é conhecido previamente é 

possível utilizar a função find.clusters que identifica grupos de indivíduos 

através do método de K-means clustering of principal components (Lee et al. 

2009): o método é testado para diversos valores de k, cada qual gerando um 

modelo estatístico e uma verossimilhança associados. Através do Bayesian 

Information Criterion (BIC), o melhor valor de k para os dados é estimado, 

escolhendo-se aquele associado ao menor valor de BIC. Quando o número 

de clusters mais adequado aos dados for ambíguo, Jombart (2011) sugere 

que seja adotado o critério que leva em conta a diferença entre diminuições 

marcadas e mais sutis do BIC entre os diferentes ks. Assim, o k escolhido é 

aquele após a diminuição mais marcada do valor de BIC e antes das mais 
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sutis. Além disso, esse método permite não apenas identificar o número de 

clusters presente na amostra, mas possibilita uma representação gráfica de 

relação entre eles através dos gráficos gerados (scatter plots). 

Em uma análise do poder do método DAPC através de simulações, 

Jombart et. al (2010) concluíram que a DAPC não apenas tem um alto poder 

de inferência do número correto de ks tanto para populações em modelos de 

ilha, assim como em distribuições mais contínuas, como ilhas hierárquicas, 

stepping-stone e stepping-stone hierárquico, para as quais os clusters 

tendem a se dissolver em padrões mais clinais de diferenciação genética.  

Uma vez definidas as populações é possível também realizar 

inferências sobre sua demografia histórica, procurando sinais de flutuações 

populacionais que tenham levado ao cenário observado de distribuição da 

variabilidade genética através de gargalos populacionais ou de expansões 

marcadas.  

 

Demografia Histórica: como e por que entender as flutuações 

populacionais 

 A principal preocupação de pesquisadores e biólogos da conservação 

no que diz respeito a flutuações populacionais envolve a detecção de 

reduções drásticas dos tamanhos populacionais ao longo do tempo, ou 

gargalos populacionais. A razão reside no fato de que entre suas possíveis 

consequências, podem ser citados o aumento da estocacissidade 

demográfica, a perda de variabilidade genética, a ocorrência de altos níveis 

de endocruzamento e fixação de alelos deletérios. Estes fatores, aliados à 

dimensão da redução populacional e à duração do gargalo, e adicionados a 

outras pressões ambientais, podem levar ao comprometimento do potencial 

evolutivo ou até mesmo ao risco de extinção da espécie (Frankham et al., 

2002). Entretanto, o entendimento sobre as flutuações populacionais pelas 

quais passou uma espécie - ou populações de uma espécie - também 

configuram como uma rica fonte de informações para entender sua história 

evolutiva, realizar inferências zoogeográficas em relação a fenômenos como 

expansões e retrações de territórios, assim como para entender os padrões 

atuais de distribuição da espécie.  
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 A detecção de flutuações populacionais não é trivial, não apenas pela 

possibilidade do sinal de flutuação poder ser perdido com o tempo, mas na 

maioria das vezes os tamanhos populacionais e níveis de variabilidade 

genética históricos não são conhecidos (Hoffman et al., 2011). Abordagens 

utilizando DNA mitocondrial muitas vezes fornecem informações ambíguas, 

já que, por se tratar de apenas um loco, o sinal de flutuação populacional 

pode não ser distinguido de varreduras genéticas e seleção. Já em uma 

abordagem multi-loco o efeito demográfico afetaria todos os locos e a 

varredura e a seleção apenas aqueles sob seus efeitos (Reich et al., 1999). 

Aqui, abordagem multi-loco será utilizada em referência a locos de 

microssatélites. 

Hoffman et al. (2011) resumem de forma elegante três propostas 

clássicas para detecção de reduções populacionais utilizando apenas 

amostras pós-evento. O primeiro é o método considerado mais clássico, 

desenvolvido por Cornuet & Luikart (1996), baseado no excesso de 

heterozigotos pós-gargalo. Os autores propuseram que alelos raros seriam 

rapidamente perdidos durante gargalos populacionais, mas em um primeiro 

momento, os níveis de heterozigose não seriam diretamente afetados. Isso 

ocorre porque a perda de alelos raros afetaria o número total de alelos, mas 

não teria grande efeito sobre a heterozigose. Esse cenário gera um estado 

transitório de excesso de heterozigotos em relação ao esperado para uma 

população em equilíbrio com o mesmo número de alelos. Já Luikart et al. 

(1998) sugerem que por conta da perda inicial de alelos raros, haveria uma 

mudança da moda da distribuição das frequências alélicas. Assim, 

populações que não sofreram gargalos seriam caracterizadas por uma alta 

proporção de alelos em frequência mais baixa, enquanto que populações 

que passaram por gargalos seriam caracterizadas por uma alta proporção de 

alelos em frequências intermediárias. Por fim, Hoffman et al. (2011) citam o 

teste proposto por Garza-Williamson (2001) – M-ratio. Esse teste explora o 

fato de que após um gargalo, perdas de quaisquer alelos seriam refletidas no 

número total de alelos (k), entretanto, apenas perdas de alelos de tamanhos 

extremos afetariam a distribuição de tamanhos alélicos (r). Com isso, a 

proporção k/r seria alterada após eventos de gargalo populacional, com as 



 

12 

 

populações afetadas apresentando M menor do que populações em 

equilíbrio. Hoffman et al. (2011) compararam a eficácia desses e concluíram 

que os mais sensíveis para a detecção de gargalos populacionais recentes 

são o M-ratio e o excesso de heterozigotos (assumindo o modelo mutacional 

de alelos infintos, IAM, Kimura & Crow, 1964), além de métodos Bayesianos 

não abordados aqui.  

Os testes descritos acima buscam sinais de reduções populacionais 

severas. Para a detecção de expansões populacionais, Reich et al. (1999) 

descrevem dois métodos – um para cada loco separadamente e outro inter-

loco, ambos baseados em mudanças de tamanhos alélicos e assumindo o 

modelo o modelo de mutações passo a passo (SMM, Kimura & Otha, 1978). 

Segundo os autores, a base do teste para cada loco (within-locus k test) é a 

expectativa que populações de tamanho constante apresentem distribuições 

dos tamanhos alélicos com várias modas. Já populações em expansão 

apresentariam distribuições de tamanhos alélicos com apenas uma moda. O 

teste g (interlocus g test) é baseado na expectativa de que o comprimento 

das distribuições dos tamanhos alélicos seria menor em populações que 

sofreram expansão do que em populações de tamanho constante, levando 

em conta, portanto, a variância na distribuição de tamanhos alélicos nos 

diferentes locos.  

 

A Ferramenta: Microssatélites (STRs – short tandem repeats) 

 Uma das ferramentas mais utilizadas para inferências de 

diferenciação populacional são os marcadores microssatélites. 

Microssatélites são pequenas sequências de DNA repetidas lado a lado, 

predominantemente não-codificantes e altamente polimórficas, possibilitando 

desta forma uma alta resolução tanto em estudos inter quanto 

intrapopulacionais (Schlötterer, 1998). As mutações que ocorrem 

internamente nos microssatélites são mudanças no número das unidades de 

repetição. O mecanismo mais provável para explicar as altas taxas de 

mutação seria a ocorrência de erros de pareamento, ocasionados pelo 

deslizamento das fitas de DNA no momento da replicação (DNA replication 
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slippage). Além do alto grau de polimorfismo, os microssatélites são de 

modo geral seletivamente neutros (Schlötterer, op. cit.).  

 Atualmente, o maior debate em torno da utilização dos microssatélites 

é o modelo mutacional a ser assumido, que pode ter grande influência no 

resultado dos testes realizados e, portanto, das inferências subsequentes. 

São três os modelos mutacionais assumidos para os microssatélites. O 

modelo de alelos infinitos (infinite allele model ou IAM, Kimura & Crow, 1964) 

é um modelo extremo, para o qual cada mutação gera um novo alelo a uma 

determinada taxa. O modelo de mutações passo a passo (stepwise mutation 

model ou SMM, Kimura & Otha, 1978), também é um modelo extremo e 

considera que cada mutação cria um novo alelo adicionando ou retirando 

uma unidade de repetição do microssatélite, com mesma probabilidade. 

Dessa forma, alelos de tamanhos mais próximos seriam mais proximamente 

relacionados do que alelos de tamanhos mais distantes. Por fim, o modelo 

de duas fases (two-phase mutation model ou TPM, Di Rienzo, et al., 1994) 

assume que uma porcentagem das mutações dos microssatélites ocorrem 

seguindo o SMM e uma menor, seguindo o IAM.  

 Os microssatélites são marcadores efetivos de fluxo gênico e história 

populacional, mesmo em espécies com variação gênica limitada (Taylor et 

al., 1997), além de serem muito versáteis e ideais para a identificação das 

relações entre populações naturais de uma determinada espécie (Queller et 

al., 1993).  

De posse de marcadores polimórficos, torna-se possível a realização 

de análises de variabilidade interpopulacional, computando-se diferenças 

alélicas, nas frequências dos alelos e nos tamanhos alélicos. A quantidade 

de diferenças entre as populações analisadas dependerá diretamente da 

quantidade de fluxo gênico entre elas (Sunnucks, 2000).  

Dentre as aplicações práticas mais interessantes de estudos de 

diferenciação populacional e estruturação genética com microssatélites é a 

possibilidade de, se for encontrada variação genética correspondente a 

áreas geográficas nas populações estudadas, atribuir indivíduos à sua mais 

provável população de origem, o que se torna uma ferramenta muito 

importante tanto para nortear esforços de repatriação, quanto para entender 
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os padrões de captura de e regiões exploradas. Para tanto, são utilizados os 

testes de atribuição (assignment tests).  

 

Genética da Conservação Aplicada 

De acordo com Thornton (1994) Ciência Forense é a ciência 

específica de aplicação das ciências físicas e naturais para a resolução de 

questões em um contexto legal, e atua conectando vítima, suspeito e a cena 

do crime. A investigação forense apresenta três dimensões principais, sendo 

elas: identificação, individualização e reconstrução. Identificação consiste em 

classificar itens em categorias com outros semelhantes. Individualização 

consiste em reconhecer e demonstrar que uma amostra é única, mesmo 

entre membros da mesma classe, e muitas vezes em provar que uma 

evidência e uma amostra conhecida partilham a mesma origem. Já 

reconstrução consiste em juntar os pedaços de informação de um caso para 

inferir a sequência de eventos que culminaram no crime investigado (Pirsig, 

1974). 

De acordo com Goddard (2005), o acordo internacional sobre 

comércio de fauna e flora silvestres (CITES) de primeiro de Julho de 1975 

acabou levando a um aumento na fiscalização sobre itens comercializados 

internacionalmente de espécies ameaçadas, em perigo, ou protegidas. Com 

isso, nasceu um novo problema para a Ciência Forense: o comércio ilegal de 

espécies reguladas pelo acordo viria a ocorrer, e ocorreria principalmente na 

forma de tráfico de partes e produtos dessas espécies. Assim, surgiu a 

demanda por análises forenses aplicadas à vida silvestre em escala 

internacional, já que identificações espécie-específicas seriam necessárias 

para que este acordo fosse posto em prática nos tribunais.  

A Ciência Forense voltada para a vida silvestre consiste na utilização 

de dados científicos em um contexto legal, em crimes envolvendo a natureza 

- flora, fauna, contaminação ambiental, entre outros. Desde o surgimento 

deste campo, muitos protocolos foram estabelecidos para lidar com 

evidências ligadas a esses tipos de crimes. Segundo Goddard (op. cit.) 

podem ser destacados cinco campos principais: criminalística, química 

analítica, patologia, morfologia e genética. Atualmente o único laboratório do 



 

15 

 

mundo inteiramente dedicado somente à análise de amostras provenientes 

de crimes contra a vida silvestre é o U.S. Fish and Wildlife Service National 

Forensics Laboratory (NFL, OR, EUA). 

As principais perguntas que a genética pode responder abrangem a 

definição de a qual espécie ou grupo determinada amostra pertence 

(definição de espécie), se a amostra encontrada pertence a determinado 

indivíduo (individualização) e a origem geográfica de determinada amostra 

(atribuição).  

O grande marco da Genética Forense para a vida silvestre são os 

estudos de Baker & Palumbi (1996) e Palumbi & Cipriano (1998, 1999), no 

quais inicialmente foi construído um banco de dados com sequências de 

DNA mitocondrial (mtDNA) obtidas de DNA extraído de amostras de sangue 

e/ou tecidos coletadas para diferentes espécies de cetáceos. Através desse 

banco de dados, os autores conseguiam distinguir com alta confiança 

sequências de mtDNA de espécies de baleia, assim como de golfinhos. A 

seguir, o DNA de amostras compradas como carne de baleia minke (a única 

espécie que o governo japonês tem permissão de caçar para fins científicos 

e comercializar os despojos restantes) em feiras livres japonesas foi extraído 

e sequenciado e seus resultados comparados com as sequências do banco 

de dados. Foi descoberto não só que a carne de baleias ameaçadas de 

extinção era vendida como sendo de baleia minke, inclusive de baleia azul, 

como também carne de golfinhos, tartarugas, ovelhas e até cavalos era 

vendida como sendo carne de baleia de caça permitida. Como resultado a 

International Whaling Comission (IWC), órgão que controla a cota de captura 

das baleias e o comércio de seus produtos, instituiu a partir de 1999 a 

análise do mtDNA como método de controle de caça e comercialização de 

produtos de baleia (Ross et al. 2003).  

Já um exemplo interessante de atribuição de origem geográfica é o 

trabalho de Velo-Antón et al. (2007), no qual foram utilizados 153 amostras 

da tartaruga-de-água-doce europeia, Emys orbicularis, representativas da 

área de ocorrência da espécie na região Ibérica, e sete locos de 

microssatélites. Foram encontradas cinco populações com Fst médio de 

0.12. Com estes dados e utilizando o programa Structure (Pritchard et al., 
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2000), os autores conseguiram atribuir 22 de 36 animais com origem 

desconhecida, provenientes de centros de reabilitação a uma provável 

população de origem.  

A repatriação de animais apreendidos do comércio ilegal de fauna (e 

devidamente reabilitados) para locais o mais próximo possível de suas reais 

populações de origem é importante para evitar, entre outros problemas, a 

ocorrência de depressão por exocruzamento (DE). A DE pode ser definida 

como uma redução na aptidão (seja pela diminuição na capacidade de 

cruzar, fertilizar, gerar descendentes, sobreviver ou de se reproduzir) das 

gerações subsequentes ao cruzamento de populações diferenciadas 

(Frankham et al., 2011). Segundo Templeton, (1986), a depressão por 

exocruzamento ocorrerá se forem misturadas populações que evoluíram de 

formas distintas e que passaram a apresentar adaptação local ou complexos 

de genes coadaptados. Adaptação local consiste em indivíduos que, com o 

tempo, tornam-se adaptados às condições locais, como temperatura, 

pluviosidade, tipos de recursos, entre outros. Já os complexos de genes 

coadaptados são genes de indivíduos de uma mesma população que são 

selecionados e passam a funcionar com maior eficiência em bloco, quando 

são herdados e trabalham de forma conjunta. O maior perigo relacionado à 

DE consiste no fato de seus efeitos só serem manifestados, em geral, após a 

F2, quando se dá a quebra dos complexos coadaptados. Por isso, caso não 

haja um monitoramento cuidadoso, poderá passar despercebida até ser 

tarde demais.  

É importante notar que a ocorrência de DE está diretamente ligada ao 

isolamento reprodutivo das populações em questão. De acordo com 

Frankham et al. (2011), mesmo baixos níveis de fluxo gênico (com um ou 

mais migrantes “efetivos” entre as populações, por geração) já seriam 

suficientes para evitar o desenvolvimento de diferenciação genética 

significativa (para a ocorrência de DE) na ausência de seleção. Assim, os 

autores, que propuseram critérios para a predição da possibilidade de 

ocorrência de DE, sugerem que populações que não apresentam diferenças 

cromossômicas fixadas, apresentam fluxo gênico nos últimos 500 anos, 

habitam ambientes similares, ou, se não, habitam ambientes diferentes há 
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menos de 20 gerações, apresentam pequena probabilidade de 

desenvolverem DE se for estabelecido fluxo gênico entre elas. Por outro 

lado, populações que apresentam diferenças cromossômicas fixadas, estão 

isoladas há mais de 500 anos ou habitam ambientes substancialmente 

diferentes há mais de 20 gerações apresentam maior probabilidade de 

desenvolverem DE caso seja estabelecido fluxo gênico entre elas.   

A atribuição de origem geográfica de indivíduos apreendidos do tráfico 

de fauna faz parte do arcabouço teórico necessário para a aplicação da 

Ciência Forense em crimes envolvendo natureza. Para que testes de 

atribuição sejam realizados com amostras provenientes de apreensão do 

comércio ilegal de fauna, de forma a nortear esforços de repatriação, e 

entender os padrões de captura dos animais na natureza, é necessário o 

desenvolvimento de marcadores moleculares apropriados para cada um 

desses fins.  

 

Testes de Atribuição 

Em Manel et al. (2002) pode ser encontrado um resumo sobre os 

principais tipos de testes de atribuição. De acordo com os autores, esses 

testes podem ser divididos de acordo com o método estatístico utilizado – 

baseado em frequência, baseado em frequência e em estatística Bayesiana 

ou puramente Bayesiano. 

Uma das primeiras perguntas que culminaram nos estudos de 

atribuição foi se os indivíduos provenientes de uma mesma população se 

agrupariam melhor do que os de populações diferentes. Neste contexto, o 

trabalho de Paetkau et al. (1995) que teve como objetivo analisar a estrutura 

populacional de ursos polares, ao tentar explicitar o quão indicativo o 

genótipo de um indivíduo era em relação à população na qual foi amostrado, 

acabou por levar à criação do primeiro método de atribuição. Os principais 

métodos de atribuição para dados genéticos são baseados na probabilidade 

de que um genótipo multi-loco do indivíduo a ser atribuído ocorra em cada 

uma das populações candidatas (e.g. Cornuet et al., 1999; Manel et al., op 

cit.). 
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A atribuição baseada em frequência (Paetkau et al., 1995), 

resumidamente, computa as frequência alélicas em cada uma das 

populações candidatas e as probabilidades do genótipo do indivíduo testado 

ocorrer em cada uma das populações. Então atribui o indivíduo à população 

na qual a probabilidade de ocorrência de seu genótipo é a mais alta. 

O método de exclusão (Cornuet et al., 1999) utiliza um método 

parcialmente Bayesiano para realizar comparações da probabilidade do 

genótipo em questão, obtida da mesma forma do método de Paetkau et al. 

(op cit.), a uma distribuição de probabilidades de genótipos simulados para 

cada uma das populações candidatas. Se a probabilidade do genótipo 

testado estiver fora da cauda da distribuição, será excluído como tendo 

origem naquela população. Se todas as populações menos uma forem 

excluídas, o indivíduo pode ser atribuído. Se a real população de origem do 

indivíduo não estiver presente na amostra, este teste excluirá todas as 

candidatas, portanto não requer que a real população de origem esteja 

amostrada. Como este teste computa a probabilidade de atribuição a cada 

população candidata separadamente, permite a realização do teste com 

apenas uma população candidata.  

Já a o teste de atribuição de Pritchard et al. (2000) é baseado em 

estatística bayesiana. Segundo Manel et al. (2002), este teste computa a 

probabilidade de um genótipo multi-loco ser proveniente de uma população 

dentre as amostradas, e a compara a um limiar pré-determinado (T). No 

entanto, esse valor T é obtido comparando-se as probabilidades relativas 

entre as populações candidatas. Assim, tem como pressuposto que a origem 

real esteja entre as candidatas. Isso significa que o teste pode não atribuir a 

amostra a nenhuma população caso T não seja atingido, como no exemplo 

de Balding et al. (2007) no qual o T escolhido foi 0.999 e três populações 

fictícias apresentaram probabilidades relativas de 0.990, 0.000 e 0.10. Por 

outro lado, pode ocorrer uma situação exemplificada pelos mesmos autores 

na qual três populações fictícias teriam reais probabilidades de atribuição de 

0.998999 (A), 0.001 (B) e 0.000001 (C).  Caso apenas as duas últimas 

tivessem sido amostradas (B e C), como o método calcula as probabilidades 

relativas, a atribuição seria feita para a segunda população (B) com T>0.999. 
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Por fim, como este método utiliza probabilidades relativas, não permite a 

realização de teste de atribuição com apenas uma população candidata. 

Para que a atribuição de um indivíduo a uma determinada população 

ou espécie seja possível, diversas etapas de desenvolvimento científico são 

imprescindíveis: o desenvolvimento de marcadores moleculares eficientes, a 

padronização das reações e, principalmente, a obtenção de um grande 

número de amostras de toda a distribuição geográfica do grupo em questão. 

A finalidade é criar um banco de dados representativo das frequências 

alélicas populacionais para que as amostras apreendidas a serem 

processadas possam ser comparadas com as informações do banco de 

dados gerado, e atribuídas a esta ou aquela população/espécie. 

 

O Problema: Tráfico de Fauna no Brasil 

Atualmente o tráfico de fauna configura uma das maiores ameaças à 

biodiversidade brasileira. Pode ser definido pela retirada de espécimes da 

natureza para que possam ser vendidos no mercado interno brasileiro ou 

para o exterior (IBAMA, 2007). Estima-se que mundialmente o comércio 

ilegal de fauna seria a terceira atividade ilegal mais lucrativa, atrás apenas 

do tráfico de drogas e de armas (Barber-Meyer, 2010; RENCTAS, 2002; 

Sarney Filho - CPITRAFI, 2003). 

De acordo com as duas principais fontes atuais de informações sobre 

o tráfico de fauna no Brasil, o Relatório da CPI do tráfico (Sarney Filho - 

CPITRAFI, op cit.) e o Primeiro Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna 

Silvestre (RENCTAS, op cit.), o tráfico de fauna figura hoje como uma das 

principais ameaças à fauna silvestre brasileira, junto com a perda e 

degradação de hábitats e a caça para a subsistência. Ainda segundo as 

mesmas fontes, o tráfico de fauna poderia ser dividido em quatro vertentes 

principais: 1) o tráfico para abastecer colecionadores particulares e 

zoológicos, que teria como alvos principalmente espécies raras e/ou 

ameaçadas, cujos espécimes tendem a ser muito caros; 2) a biopirataria, 

para fins científicos e de produção de medicamentos, que prioriza indivíduos 

peçonhentos ou venenosos que possam vir a conter princípios ativos 

interessantes para medicamentos; 3) o comércio ilegal para abastecer a 
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demanda por animais de estimação, sendo esta a modalidade que mais 

incentiva o tráfico de animais silvestres no Brasil, visa principalmente a 

répteis, aos pequenos mamíferos e de forma muito acentuada, às aves 

canoras, aos papagaios e às araras; e 4) a demanda por partes e produtos 

de fauna, que constitui uma grande parte do comércio internacional ilegal da 

vida selvagem, e engloba desde produtos para remédios das culturas locais, 

até supostos afrodisíacos e suvenires, como ornamentos, peles, dentes, 

penas, patas, produtos feitos de ossos, couros, cascos, etc. 

No Brasil, os animais alvos do tráfico têm como destino principal os 

Estados do Sudeste, tanto para abastecer o mercado local quanto para 

deixar o país pelos portos e aeroportos (RENCTAS, 2002). Países que 

fazem fronteira com o Brasil podem também servir como intermediários 

gerando documentação falsa para os animais (RENCTAS op.cit.). De acordo 

com o IBAMA (2007), este tráfico se inicia com o indivíduo que reside junto 

ao ambiente natural capturando e aprisionando os animais para depois 

vendê-los diretamente aos turistas ou aos primeiros atravessadores, que 

montam as grandes cargas os transportam para os grandes centros de 

compra. Entre os principais meios de transporte destes animais podem ser 

citados os barcos na região norte e os caminhões, ônibus e carros 

particulares nas outras regiões do País (IBAMA op. cit.). 

Devido à natureza ilegal da atividade, poucos são os estudos que 

adotaram uma metodologia científica para a quantificação do comércio ilegal 

de animais no Brasil. Uma tentativa interessante foi o trabalho de Regueira & 

Bernard (2012), que procurou analisar o impacto dessa atividade através de 

dados qualitativos e quantitativos obtidos para sete “feiras-de-rolo” na 

periferia de Recife, estimando que apenas os mercados analisados 

comercializem 50.000 animais e movimentem por volta de 630.000,00 

dólares por ano. A RENCTAS (2002) realizou uma estimativa baseando-se 

em dados oficiais de apreensões realizadas no Rio de Janeiro e concluiu que 

o tráfico de animais silvestres retira por ano cerca de 38 milhões de 

espécimes da natureza no Brasil, movimentando o montante de cerca de 

dois bilhões e quinhentos milhões de reais por ano. Segundo um 

levantamento realizado pelo IBAMA (2007), em 2002 os Núcleos de Fauna e 
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os Centros de Triagem de Animais Silvestres receberam um total de 44.355 

espécimes provenientes de apreensões, sendo que destes, 82,71% eram 

aves, 13,75% répteis e 3,54% mamíferos. As aves são os maiores alvos do 

comércio ilegal não só pela enorme demanda – é um traço cultural de o 

brasileiro querer possuir aves de gaiola em casa – mas também por sua 

riqueza e relativa facilidade de captura. As aves mais procuradas são os 

Passeriformes e os Psittaciformes (RENCTAS, 2002). De acordo com um 

levantamento realizado pela Polícia Militar Ambiental do Estado de São 

Paulo (Governo do Estado de São Paulo, 2007), com dados referentes ao 

ano de 2006, apenas no ano de 2006 e apenas no Estado de São Paulo, 

foram apreendidos pela PMA (excetuando-se então apreensões realizadas 

pelas polícias Civil e Federal e diretamente pelo IBAMA) 30.216 animais, 

sendo que destes 26.313 eram aves. Em uma extrapolação baseada em 

números mínimos de animais provenientes do semiárido nordestino 

apreendidos na capital paulista por mês – cerca de cinco mil – a ong SOS 

Fauna estima que em 15 anos, pelo menos 900.000 indivíduos daquela 

região foram comercializados ilegalmente em São Paulo (Marcelo Rocha, 

comunicação pessoal 2012). Além disso, estimando-se que 5% desse 

número tenham sido apreendidos – 45 mil indivíduos – praticamente não se 

tem notícia daqueles animais que foram reabilitados e repatriados. Esta 

estimativa nivelada pelos números mínimos mostra o volume de animais 

retirados de forma regular da natureza brasileira, e evidencia o impacto que 

pode ter nos ecossistemas. 

No Brasil a constituição de 1988 já versa sobre a proteção à fauna no 

artigo 225, § 1º, VII da Constituição Federal (Constituição da República 

Federativa do Brasil, 1988), “incumbe ao Poder Público proteger a flora e a 

fauna, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os 

animais à crueldade” 

A legislação específica é constituída de uma Lei e um Decreto como 

os principais instrumentos legais: Lei nº 9.605/98 e Decreto nº 6.514, de 

2008. (Peters & Pires, 2002 e Palácio do Planalto, website acessado em 

2011), além dos artigos da Lei nº 5.197/67 que não foram substituídos pela 

http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/lei_9605_98.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.514-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.514-2008?OpenDocument
http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/lei_5197_67.pdf
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Lei de Crimes Ambientais de 1998. Esta define como crimes contra a fauna 

silvestre sua utilização, perseguição, caça ou apanha, e comercialização, 

exceto em casos especificados na forma da lei, e dependendo da expedição 

de licenças do órgão competente. Entretanto, a 5.197 pode ser considerada 

como um retrocesso em relação à Lei nº 5.197/67, já que além de não 

tipificar o crime de tráfico de fauna (apenas transporte, comércio e posse 

ilegais), permite um abrandamento das penas - posse ilegal de fauna 

silvestre passou a ser crime de menor potencial ofensivo, com a reclusão 

podendo ser substituída pela restrição de liberdade, serviços comunitários, 

prestação pecuniária, entre outros.  

Além disso, o parágrafo primeiro do artigo 25 do capítulo três prevê a 

libertação dos animais apreendidos em seu habitat. A reintegração de fauna 

é um assunto controverso, e para que não traga maiores danos ao ambiente, 

necessita um enorme embasamento científico, pois com ela corre-se o risco 

de introduzir patógenos nas populações naturais, gerar depressão genética 

por exocruzamento, além de existir uma grande chance de que os indivíduos 

soltos acabem todos morrendo pelas mais diversas razões, desde a 

incapacidade de encontrar alimento no ambiente natural até disputas 

territoriais se soltos em locais inadequados (Frankham et al., 2002).  

Outro grande problema desta lei encontra-se no parágrafo segundo do 

artigo 29 do capítulo cinco, que diz que no caso de guarda doméstica de 

espécie silvestre não ameaçada de extinção, o juiz pode deixar de aplicar a 

pena. No entanto, uma das melhores formas de coibir a atividade ilegal é 

atacar sua demanda, e enquanto a guarda doméstica de espécies silvestres 

não for considerada crime, o que deseduca a população, a demanda 

continuará.  

O Decreto nº 6.514/08 dispõe sobre as condutas infracionais ao meio 

ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Um pequeno avanço 

deste decreto encontra-se no artigo 107, inciso I, o qual prevê a possibilidade 

de libertação dos animais apreendidos em seu habitat. O parágrafo quinto 

(incluído pelo Decreto nº 6.686 de 2008), afirma que a libertação dos animais 

deverá observar os critérios técnicos previamente estabelecidos pelo órgão 

http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/lei_5197_67.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6686.htm#art1
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ou entidade ambiental competente. Tal afirmação pode parecer simples, mas 

é de grande valia para evitar solturas indevidas. 

Ainda assim as penas e multas aplicáveis no caso de comércio ilegal 

de fauna e flora silvestres são muito pequenas, o que torna esta atividade 

tão degradante para o ambiente mais lucrativa e menos perigosa para os 

infratores do que outras atividades ilegais. Neste contexto de crescimento 

dos crimes contra a vida silvestre e falta de conhecimento para repatriar 

indivíduos sadios, a Ciência Forense para a Vida Silvestre pode gerar dados 

que auxiliem tanto a condenação de criminosos quanto o destino de animais 

provenientes de apreensão. 

 

Saltator similis (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837) e Paroaria 

dominicana (Linnaeus, 1758), Passeriformes: Aves 

 

 A nomenclatura e sistemática adotadas aqui seguem aquelas do 

CBRO (Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, 2011). Segundo um 

relatório da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo (Governo do 

Estado de São Paulo, 2007), até Setembro de 2007 o número de animais 

apreendidos vítimas do tráfico já havia superado os totais de 2005 e 2006, 

de 25,1 mil e 30,2 mil animais respectivamente. Destes, a grande maioria é 

composta por aves, sendo que Psitacídeos e pássaros canoros figuram entre 

os mais procurados pelos compradores (Marcelo Rocha, comunicação 

pessoal, 2007; CPITRAFI, 2003; RENCTAS, 2002), com a desculpa de que 

faz parte da cultura brasileira possuir aves silvestres em casa.  

Os Passeriformes galo-de-campina (Paroaria dominicana - Linnaeus, 

1758 - Thraupidae) e trica-ferro-verdadeiro (Saltator similis - Lafresnaye & 

d'Orbigny, 1837 – Thraupidae) configuram sistematicamente nas listas de 

dez espécies mais traficadas a cada ano (Governo do Estado de São Paulo, 

op. cit.; Balazina, 2007) e suas áreas de ocorrência abrangem os biomas do 

Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. O interesse destas espécies para o 

comércio legal reside no fato de serem aves canoras e belas, muito 

apreciadas como aves de gaiola (Sick, 1997). Até recentemente, P. 
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dominicana era classificada como parte da família Emberizidae e S. similis 

era classificada como Cardinalidae. 

De acordo com Sick (1997), Saltator similis (Figura 1.1), trinca-ferro-

verdadeiro ou picharro, ocorre principalmente nas beiras das matas e 

clareiras, tanto nas baixadas quanto nas montanhas. É encontrado no leste 

do Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul, no Brasil central e na Bolívia, 

Paraguai, Argentina e Uruguai. Tem cerca de 20 cm, bico robusto com forma 

característica e cauda avantajada. Com exceção da cauda possui o lado 

superior verde-oliva, xistácea em ambas as faces, garganta branca, estria 

malar realçada de branco e bochechas xistáceas. As características mais 

marcantes da espécie são a garganta branca e a longa faixa superciliar 

branca (Ridgely & Tudor, 2001).  Alimenta-se de insetos e frutos. Não 

apresenta dimorfismo sexual e durante o período reprodutivo, forma casais 

que defendem ativamente o território. Os indivíduos começam a se 

reproduzir, pelo menos em cativeiro, com um ano de idade (Mariano Amabis, 

comunicação pessoal). 

Essa espécie é extremamente explorada como ave de gaiola, sendo 

que existem até mesmo concursos de cantos específicos para trinca-ferro. 

Em geral, tipo de canto preferido dos donos de aves desta espécie é 

conhecido pelos “passarinheiros” como “boi-cheio”, característico de regiões 

de Minas Gerais (Marcelo Pavlenco, comunicação pessoal). 

 

Figura 1.1: Desenho de Saltator similis (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837 – Thraupidae) adulto 
(Grantsau, 2010). 
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De acordo com Burns (1997), a maioria dos gêneros de Thraupinae 

(que na época do estudo não incluía o gênero Saltator) possui um ancestral 

comum anterior às glaciações Pleistocênicas (3 a 5 milhões de anos), o que 

sugere que muitas das espécies dos gêneros são recentes.  

Paroaria dominicana (Figura 1.2), galo-de-campina ou cardeal-do-

nordeste, é endêmico da Caatinga, ocorrendo no Nordeste brasileiro, do sul 

do Maranhão ao interior de Pernambuco. Tem em média 17,2 cm, apresenta 

plumagem da cabeça vermelha, curta e ereta. Ao contrário de outras 

espécies congenéricas, não possui gravata negra. Apresenta as partes 

superiores cinzentas, exceto o dorso anterior, coberto de penas negras no 

ápice e brancas na base. O dorso posterior e as coberteiras superiores das 

asas são manchados de negro, e a mandíbula cinzento-clara enquanto a 

maxila é anegrada. Não há dimorfismo sexual, mas indivíduos imaturos (que 

vão atingir a maturidade sexual aos dez meses) possuem as partes 

superiores pardo-anegradas, barriga branca e cabeça ferrugínea (Sick, 

1997).  

 

Figura 1.2: Desenho de Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758 - Thraupidae) adulto 
(Grantsau, 2010). 

 

É uma espécie que pode ser encontrada predominantemente em 

mata baixa rala e ensolarada, é granívora, com preferência por gramíneas, 

forrageando em grupos diretamente no solo. Forma casais durante o período 

reprodutivo e o macho defende o território. Dependendo do local pode 

apresentar de uma ninhada ao ano (Caatinga nordestina, no período 

chuvoso) a duas a quatro ninhadas por temporada, cada uma com dois a 
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três ovos. O período de incubação é de cerca de 13 dias (Sick, 1997). 

Apesar de o status de ameaça de acordo com a IUCN ser pouco 

preocupante (least concern), é uma espécie que merece atenção, por ser 

endêmica de um bioma ameaçado e, além disso, ser uma das espécies mais 

visadas pelo comércio ilegal de animais silvestres. 

Em um estudo filogenético do gênero Paroaria, Nodari (2008) concluiu 

que há evidências suficientes para suportar a hipótese de que o gênero seja 

monofilético. Através da análise de marcadores mitocondriais, inferiu a idade 

da cladogênese de P. dominicana e P. coronata como sendo entre 3,4 a 2,7 

milhões de anos (M.a.), no Plioceno. O autor sugere que essa cladogênese 

possa ter relação com as mudanças climáticas decorridas do soerguimento 

dos Andes centrais, que ocorreu entre 3,5 e 2,3 M.a.  

O autor também realizou análises filogeográficas para a espécie P. 

dominicana e não apenas não conseguiu detectar estruturação genética 

populacional, e nem inferir possíveis barreiras geográficas para a espécie em 

diferentes cenários testados, como encontrou desvios da neutralidade 

compatíveis com seleção positiva, ou seleção negativa atuando 

concomitantemente ou não a uma expansão populacional recente. Apesar 

de não poder testar a hipótese, Nodari (op. cit.) propõe que o cenário de 

expansão populacional recente seria compatível com o proposto por Wang 

et. al. (2004), de que o último período de aumento de pluviosidade no 

nordeste brasileiro – e consequente retração da Caatinga – seria datado de 

15 mil anos atrás. Desde então a região estaria passando por um período de 

menor pluviosidade, com expansão do bioma. Neste contexto, uma 

expansão populacional concomitante de uma espécie endêmica do bioma 

seria plausível.  

Ao finalizar, o autor enfatiza a importância de estudos com 

marcadores nucleares para elucidar o cenário e, assim, compreender melhor 

o que está ocorrendo com esta espécie muito traficada e endêmica de um 

ambiente ameaçado.  

 Borges et al. (2006) em um diagnóstico da fauna silvestre apreendida 

e recolhida pela Polícia Militar em Juiz de Fora (entre 1998 e 1999), 

encontraram que o grupo predominante foi o das Aves, correspondendo a 
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53,28% do total. Das diversas espécies de aves apreendidas, as 

pertencentes aos gêneros Sporophila, Sicalis e Saltator correspoderam a 

cerca de 60% dos Passeriformes. Apesar do número de indivíduos 

apreendidos não ter sido citado para nenhuma das espécies, P. dominicana 

também está citada entre os passeriformes apreendidos. Já no levantamento 

realizado por Rocha et al. (2006) sobre a comercialização ilegal de aves nas 

feiras livres de Campina Grande (Pa), o cardeal-do-nordeste aparece entre 

as espécies preferidas e mais comercializadas, podendo atingir os maiores 

preços.  

Segundo o relatório da Polícia Militar Ambiental (Governo do Estado 

de São Paulo, 2007), as duas espécies estudadas no presente trabalho 

figuram entre as dez mais apreendidas pelo órgão em 2006, mostrando que 

não apenas são comercializadas em suas áreas de ocorrência, como são 

transportadas por longas distâncias, o que dificulta muito a mitigação dos 

impactos gerados por esta atividade. 
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Conclusões 

 
 
Paroaria dominicana  

Os resultados de análises de diferenciação populacional e flutuações 

populacionais históricas encontrados pelo presente estudo indicam que:  

(1) a espécie Paroaria dominicana não pode ser considerada como 

pan-mítica, tendo sido detectados neste trabalho três potenciais clusters 

representados pelas amostras obtidas para a região nordeste da 

amostragem, a região sudoeste e a região leste;  

(2) apesar de ter sido encontrada diferenciação populacional 

significativa para os clusters, o fluxo gênico e a migração entre eles são 

altos;  

(3) com o provável alto fluxo gênico entre os clusters a possibilidade 

de ocorrência de depressão por exocruzamento no caso de mistura de 

indivíduos de diferentes origens é reduzida;  

(4) existe uma grande chance de haver dispersão diferencial entre 

machos e fêmeas em P. dominicana, o que explicaria a ausência de 

estrutura no marcador matrilinear e presença nos locos nucleares;  

(5) não foi possível detectar sinal da expansão populacional com a 

presente amostragem e número de locos, o que não significa que ela não 

tenha ocorrido;  

(6) os dados indicam que a espécie passou por gargalo populacional 

recente que pode estar relacionado à ocupação da Caatinga e à captura de 

aves para suprir a demanda do comércio ilegal; e  

(7) existe uma chance de que a maioria dos indivíduos de P. 

dominicana traficados para a região sudeste seja proveniente da região mais 

ao norte da amostragem obtida, especialmente da região norte da Bahia, e o 

Estado de Pernambuco, como apontam as informações policiais e a 

tendência obtida nos testes de atribuição realizados. 
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Saltator similis 

Após as análises realizadas, pode-se concluir que:  

(1) não foi possível detectar nenhum sinal de estruturação genética 

em Saltator similis com os locos e a as amostras utilizados, não permitindo 

refutar a hipótese nula de pan-mixia;  

(2) de acordo com os dados deste trabalho, é muito improvável a 

ocorrência de depressão por exocruzamento nesta espécie por mistura de 

indivíduos de diferentes origens;  

(3) a variação no dialeto no canto deve estar relacionada à 

propagação do som nos diferentes ambientes e não a um isolamento 

genético entre populações;  

(4) não foi detectado sinal de expansão populacional recente;  

(5) foram obtidas evidências de um possível gargalo populacional para 

a espécie que pode estar relacionado à ocupação do Cerrado e Mata 

Atlântica a e à captura de aves para suprir a demanda do comércio ilegal. 

 

Conclusões Gerais 

Este trabalho consistiu um esforço de muitas pessoas para a abertura 

de uma linha de pesquisa que tem por objetivo não apenas o 

desenvolvimento de Ciência básica, mas o de conhecimento que pode ser 

aplicado em esforços de conservação, principalmente no auxílio a esforços 

de investigação na tomada de decisões visando à mitigação dos efeitos do 

tráfico de fauna.  

A pesquisa mostrou que, logicamente, a possibilidade de geração de 

informações úteis para o manejo depende de espécie para espécie, mas que 

com uma boa amostragem é possível gerar dados que auxiliem essa tomada 

de decisões. O desenvolvimento das análises populacionais levou ao 

surgimento de novas hipóteses e perguntas acerca da história evolutiva das 

espécies, assim como de possíveis barreiras ou corredores de dispersão, 

que tornam-se interessantes pontos de partida para estudos futuros.  

Para P. dominicana a amostragem permitiu a inferência de três 

grandes clusters, inclusive com a realização de testes de atribuição de 

espécimes apreendidos. Para S. similis a impossibilidade de reconhecer 
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populações diferenciadas também traz informações importantes para o 

manejo da espécie e dos indivíduos apreendidos, mesmo não sendo 

possível realizar testes de atribuição. Já para S. frontalis e C. brissonii o 

desenvolvimento de marcadores moleculares polimórficos foi muito 

importante, entretanto, ficou claro que para continuar este trabalho será 

necessário o desenvolvimento de estratégias de campo específicas para a 

coleta de mais amostras de cada uma das espécies.  

Em suma, este trabalho mostrou que é possível aliar a geração 

imparcial de conhecimento científico básico à sua aplicação para questões 

urgentes de manejo, e que é sim possível e necessário utilizar ferramentas 

da Genética de Populações em conjunto com informações ecológicas, 

morfológicas, biogeográficas e policiais para um maior entendimento sobre o 

tráfico de fauna no Brasil. 
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Resumo 
 

O comércio ilegal de fauna é hoje uma das principais ameaças aos 

animais silvestres brasileiros, junto com a perda e degradação de habitats. O 

grupo pelo qual existe maior demanda é o das aves, principalmente as 

canoras. Paralelamente, o número de apreensões de aves provenientes do 

comércio ilegal tem crescido a cada ano. Apesar de um grande número de 

indivíduos não sobreviver, dos que sobrevivem, muitos são recuperados e 

estão, em teoria, aptos a voltarem à vida livre. Contudo, esforços de 

repatriação devem ser vistos com extrema cautela, já que grandes prejuízos 

podem ser trazidos para as populações naturais se inseridos nelas 

indivíduos de grupos genéticos diferentes. Com isso, tornam-se 

extremamente necessários estudos demográficos e de estrutura genética de 

espécies com grande demanda no comércio ilegal. Além de auxiliar tomadas 

de decisões sobre possíveis esforços de repatriação, estes estudos 

contribuirão com o maior conhecimento das espécies.  

Este projeto teve como objetivo o estudo da genética de populações de 

quatro espécies de passeriformes sabidamente de grande interesse para o 

comércio ilegal, procurando abranger a maior área possível de suas 

distribuições: o azulão (Cyanoloxia brissonii), o trinca-ferro (Saltator similis), 

o galo-da-campina (Paroaria dominicana) e o pixoxó (Sporophila frontalis). 

Foram realizadas 19 viagens a campo, coletadas 522 amostras (entre 

amostras de apreensão e de populações naturais) e outras foram obtidas por 

colaboração com diversas instituições. Foram construídas quatro bibliotecas 

genômicas com o intuito de desenvolver oligonucleotídeos iniciadores 

(primers) de marcadores microssatélites espécie-específicos, que foram 

posteriormente testados para as outras três espécies. Partido de mais de 

700 clones sequenciados, foram descritos oito locos informativos para P. 

dominicana, nove para S. similis, sete para C. brissonii e quatro para S. 

frontalis. Por conta de dificuldade de obtenção de amostragens 

representativas, as análises populacionais foram realizadas com P. 

dominicana e S. similis.  

As análises de estrutura genética populacional (com 74 amostras) 

indicaram estruturação populacional sutil, porém significativa (p<0.01) 

para P. dominicana, com a descrição de três clusters: (1) nordeste, que 

englobou as localidades de coleta Paraíba, Trindade e Petrolina, e 

apresentou heterozigose observada (Ho) média de 0.736 e heterozigose 

esperada (He) média de 0.753; (2) sudoeste, composto pelas localidades 

Parnaguá, Beira Rio e Vitória da Conquista, com Ho 0.624 e He 0.731; e (3) 

leste, composto por Canudos e Feira de Santana, Ho 0.750 e He 0.768. A 

presença de estrutura genética nos marcadores nucleares e ausência no 

DNA mitocondrial (observada em estudos anteriores) podem indicar que 
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existe filopatria dos machos e dispersão diferencial em P. dominicana. O 

teste kg não identificou sinal de expansão populacional, portanto, a hipótese 

de expansão populacional recente da espécie com base na expansão da 

Caatinga datada de quinze mil anos não foi corroborada. Foram encontrados 

sinais significativos de gargalo populacional recente com dois testes 

diferentes (Bottleneck e M-ratio) condizentes com a ocupação e degradação 

da Caatinga e a super-exploração da espécie nos últimos 200 anos. Além 

disso, os resultados permitiram o surgimento de uma nova hipótese, 

interessante para ser tratada em trabalhos futuros: um possível corredor de 

fluxo gênico entre os clusters nordeste e sudoeste, ao longo do Rio São 

Francisco. Por fim, foram também realizados testes de atribuição com 49 

amostras de indivíduos da espécie provenientes de apreensões de fauna 

comercializada ilegalmente em São Paulo e todas foram atribuídas com 

probabilidade que variou de  a 0.554 e 0.713 ao cluster nordeste. Essa 

tendência é relevante, e deverá ser levada em conta tanto para esforços de 

prevenção do tráfico da espécie, quanto o desenvolvimento de planos de 

repatriacão dos indivíduos apreendidos. Contudo, vale mencionar que, 

mesmo sempre sendo de suma importância que indivíduos apreendidos e 

reabilitados sejam soltos o mais próximo possível de sua real população de 

origem, dificilmente a mistura entre indivíduos de clusters diferentes levaria a 

uma depressão por exocruzamento.  

Não foi encontrada estrutura genética populacional significativa para S. 

similis (66 amostras) nem com a análise de diferenciação com populações 

definidas a priori, e nem através de duas análises de partição de amostras 

(análise discriminante de componentes principais e a realizada pelo 

Structure, baseada em algoritmo Bayesiano). Logo, não foi possível refutar a 

hipótese nula de pan-mixia. A espécie apresentou heterozigose média 

observada 0.643 enquanto que a esperada foi de 0.757. Os altos níveis de 

Hardy-Weinberg detectados sugerem que o cenário observado possa ser 

devido a efeitos demográficos. Os testes kg não identificaram sinal de 

expansão populacional recente. Entretanto, dois testes de gargalo 

populacional (Bottleneck e M-ratio) indicaram sinais de redução populacional 

recente, condizentes com a maior ocupação e degradação da Mata Atlântica 

e do Cerrado nos últimos 200 anos. A variação nos dialetos do canto 

observada para a espécie provavelmente está ligada à propagação do som 

nos diferentes ambientes e não a um isolamento genético entre populações. 

A ausência de estrutura genética permite afirmar que a probabilidade de 

ocorrência de depressão por exocruzamento causada por fluxo gênico entre 

indivíduos de origens diferentes é praticamente nula para S. similis.  
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Abstract 

Wildlife trafficking is a major threat to Brazilian biodiversity, with millions 

of specimens withdrawn from nature every year to supply the consumer 

markets. In Brazil, the pet trade generates a major demand for birds. After 

seizure from the illegal trade, rehabilitation and release is one way of 

mitigating the negative impacts on wild bird populations, but those releases 

could create more problems for the natural populations. Knowledge of the 

species’ genetic structure is crucial to help avoid the possibility of outbreeding 

depression and to guide responsible releases. 

This project´s main goal was the study of the genetic structure of four 

passerine species, among the most trafficked birds in Brazil: ultramarine 

grosbeak (Cyanoloxia brissonii), green-winged saltator (Saltator similis), red-

cowled cardinal (Paroaria dominicana) and buffy-fronted seedeater 

(Sporophila frontalis). We obtained 522 tissue/blood samples (from 

individuals with known orginin as well as those seized from the ilegal trade) 

both in field work trips and through collaboration with various institutions. We 

built four species-specific genomic libraries, all of which were cross-tested in 

the other three sepcies. From over 700 sequenced clones, we developed 

eight informative microsatellite loci for P. dominicana, nine for S. similis, 

seven for C. brissonii and four for S. frontalis. Genetic structure analyzes 

were performed only for P. dominicana and S. similis due to the difficulty of 

obtaining representative samples for the other two species. Data was 

analyzed both with and without a priori definition of populations using 

discriminant analysis of principal components, Bayesian clustering 

algorithms, and fixation indices. 

Genetic structure of P. dominicana was inferred using 71 samples with 

known origin and subtle but significant (p<0.01) genetic structure was found, 

with the description of three clusters: (1) northeast, which encompass the 

sampling localities of Paraíba, Trindade e Petrolina, with mean observed 

heterozigosity (Ho) of 0.736 and mean expected heterozigosity (He) of 0.753; 

(2) southwest, which encompass the localites Parnaguá, Beira Rio e Vitória 

da Conquista, with Ho 0.624 and He 0.731; and (3) east, which encompass 

Canudos and Feira de Santana, with Ho 0.750 and He 0.768. Occurrence of 

outbreeding depression for this species is unlikely due to high gene flow 

among clusters. The presence of genetic structure for nuclear markers not 

detected for mtDNA (previous studies) indicates male philopatry and different 

dispersion patterns between male and females. No population expansion 

signal was detected using kg tests, which precludes us from corroborating a 

previously proposed hypothesis of population expansion congruent with the 

Caating expansion 15 thousand years ago. Two tests (Bottleneck e M-ratio) 

indicated the occurrence of recent population bottlenecks for P. dominicana, 

which can be explained by the intense occupation, habitat degradation and 

over-exploitation of the Caatinga in the last 200 years. We also propose a 
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new hypothesis, to be tested in future studies: the existence of a dispersion 

route along the Sao Francisco river, promoting gene flow between northeast 

and southwest clusters. Furthermore, we performed assignment tests in 49 

samples from specimens seized from the illegal trade in Sao Paulo. All of 

them were assigned to the same “northeast” cluster with probability 0.554-

0.713, showing a clear trend and a relevant result which corroborates police 

intelligence information. 

For S. similis, no significant genetic structure was detected (using 66 

samples), so we could not refut the pan-mixia null hypothesis. Although this 

species’ range is a large, and now fragmented area, the possibility of 

outbreeding depression resulting from mixing populations is higly unlikely, 

which does not preclude consideration of other characteristics prior to release 

into the wild. The observed heterozigosity was 0.643 while the expected was 

0.757. High levels of deviations from Hardy-Weinberg equilibrium may be due 

to population fluctuations. No population expansion signal was detected (kg 

test), but two tests (Bottleneck e M-ratio) indicate the occurrence of recent 

population bottlenecks, which could be related to the intense occupation, 

habitat degradation and over-exploitation of the Cerrado and Atlantic Forest 

in the last 200 years. Variation in song dialects observed in this species is 

probably related to characteristics of sound propagation in different 

environments, rather than to genetic isolation.  

 Knowledge of genetic structure is one of the most important steps 

towards intelligent management of rehabilitated seized animals.  
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