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RESUMO 

AMARAL, M. R. X. Estudo da estrutura genética populacional do caranguejo 

guaiamum, Cardisoma guanhumi, através da região controle do DNAmt. 91p. 

Dissertação (Mestrado/Genética e Melhoramento) – UFPI, Teresina, Piauí, 2014.  

 

Cardisoma guanhumi (Brachyura:Gecarcinidae) uma espécie de caranguejo semi-

terrestre de grande importância bioecológica e econômica que encontra-se entre as 

espécies de caranguejos mais exploradas no Brasil. O conhecimento da genética 

populacional desta espécie auxilia na elaboração de projetos de manejo e 

conservação. No presente estudo foram analisados a eficiência da região controle 

do DNA mitocondrial (DNAmt)como marcador molecular em duas populações no 

Brasil: Alagoas e Bahia. O índice de diversidade haplotípica (Hd) foi de 0,99 e de 

diversidade nucleotídica Pi (𝜋) 0,029, indicando alta diversidade entre as 

populações. Adicionada a esta análise foi verificado o nível de diversidade de 97 

indivíduos amostrados do Brasil e do Caribe, encontrados 93 haplótipos únicos. De 

um fragmento de 692 pares de bases foram obtidos 234 sítios polimórficos, 76 

singletons. E a relação transversão / transição foi 0,1648, Iss de 0. 09 e Issc de 0,8. 

A média da diversidade de haplótipos de nucleotídeos nas populações brasileiras 

foram 0,980 e 0,02, e nas populações do Caribe foram 1,00 e 0,05, respectivamente. 

A estruturação genética indicou 3 haplogrupos distintos. A AMOVA revelou que 

51,26 % da variação genética ocorreu dentro das populações enquanto que 48, 74% 

da variação genética ocorreu entre as populações. O índice médio de fixação (Fst) 

foi de 0,488, P = 0,00. No teste de Mantel a correlação de coeficiente (R2) foi de 

0,987. P < 0,05, indicando que a matriz de diversidade de FST está fortemente 

relacionada com a distância geográfica das populações. A árvore de 

distânciaNeighbor-Joining separou os indivíduos do Brasil e do Caribe em dois 

clados distintos, e umarede dehaplótipos revelou uma ruptura genética entre os 

mesmos. O índice D de Tajima não foi significativo, e o Fs de Fu foram significativos 

em quatro localidades,exceto Bahia, todas as amostras apresentaram distribuição de 

mismatch multimodal. Estes resultados foram concordantes com trabalhos anteriores 

de invertebrados e ratificou a eficiência da região controle do DNAmt como marcador 

molecular e indicou uma estruturação genética entre os indivíduos da costa do Brasil 

e do mar do Caribe.  

Palavras-chave: Genética populacional, DNA mitocondrial, Cardisoma guanhumi 
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ABSTRACT 

AMARAL, M. R. X. Study of population genetic structure crab guaiamum, 

Cardisoma guanhumi by DNAmt control region. 91p. Dissertation (Master 

/Genetics and Breeding) – UFPI, Teresina, Piauí, 2014.  

 

Cardisoma guanhumi (Brachyura: Gecarcinidae) is a species of semi-terrestrial crab 

large bio-ecological and economic importance, is currently among the most exploited 

species of crabs in Brazil. The knowledge of the population genetics of this species 

aids in preparing projects for management and conservation. Alagoas and Bahia: In 

this study the efficiency of the control region of mitochondrial DNA (DNAmt) as a 

molecular marker in two populations in Brazil were analyzed. The index of haplotype 

diversity (Hd) was 0. 99 and nucleotide diversity Pi (π) 0. 029, indicating a high 

diversity among populations. Added to this analysis was assessed the level of 

diversity of 97 individuals sampled from Brazil and the Caribbean, found 93 unique 

haplotypes. A fragment of 692 bp polymorphic sites 234, 76 singletons were 

obtained. And the relationship transversion / transition was 0. 1648, 0. 09 and Iss 

ISSC 0. 8. The average nucleotide diversity of haplotypes in Brazilian populations 

were 0. 980 and 0. 02, and the Caribbean populations were 1. 00 and 0. 05, 

respectively. The genetic structure indicated three distinct haplogroups. The AMOVA 

revealed that 51. 26% of the genetic variation occurred within populations while 48, 

74% of the genetic variation occurred among populations. The average fixation index 

(Fst) was 0. 488, P = 0. 00. In the Mantel test of the correlation coefficient (R2) was 

0. 987. P <0. 05, indicating that the array of diversity of FST is strongly related to 

geographic distance among populations. The tree distance neighbor-joining 

separated individuals from Brazil and the Caribbean in two distinct clades, and a 

network of haplotypes revealed a genetic break between them. Tajima's D index was 

not significant, Fs and Fu were significaticos in four localities, except Bahia, all 

samples showed multimodal mismatch distribution. These results were consistent 

with previous studies of invertebrates and rectified the efficiency of the control region 

of DNAmt as a molecular marker and indicated a genetic structure among individuals 

of the coast of Brazil and the Caribbean Sea.  

 

Keywords: Population genetics, mitochondrial DNA, Cardisoma guanhumi 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O guaiamum (Cardisoma guanhumi)pertence à família Gecarcinidea 

(Crustacea: Decapoda: Brachyura), e é conhecido como “caranguejo da terra”, uma 

denominação inerente aos indivíduos desta família. Os Gecarcinídeos constituem 

quatro gêneros: Gecarcinus, Epigrapsus, Gecarcoidea e Cardisoma, sendo este 

último constituído por sete espécies: Cardisoma guanhumi, C. armatum, C. 

rotundum, C. carnifex, C. longipes, C. crassum, C. hirtipes (HARTNOLL, 1988), 

sendo que cada espécie possui suas particularidades adaptativas.  

O C. guanhumi pode ser encontrado na costa oriental das Américas entre as 

latitudes 23°N e 23°S como no  mar do Caribe (HOSTETLER et al.,2003). Porto 

Rico, Bahamas e México (HILL,2001). No Brasil há no litoral do Amapá e no litoral 

do Ceará à Santa Catarina (LIMA et al., 2009).  

Os decápodos (crustáceos) habitam ambientes terrestres e aquáticos, 

entretanto, são principalmente marinhos. Alguns vivem em água doce, outros são 

semiterrestres,porém, todos possuem uma importância inestimável para a cadeia 

alimentar (FELDER et al.,2009). Burggren e McMahon (1988) chamam a atenção 

para a alta variabilidade de espécies nesta ordem e consideram-nacomo um 

exemplo de grupo bem sucedido por apresentarem mais de 8. 500 espécies 

descritas.  

Os braquiuros, característicos do ecossistema manguezal, além de serem 

vitais no processo de decomposição da matéria orgânica, são importantes na 

renovação e oxigenação do solo, e em sua maioria representam para as populações 

locais uma significativa fonte de renda e de proteína animal (OSHIRO, 1998).  

Apesar de sua importância bioecológica e econômica o contingente 

populacional da espécie tem sofrido grande impacto em razão da captura 

indiscriminada no Brasil (regiões Norte e Nordeste) e da destruição de seu habitat na 

região Sudeste, dentre outras circunstâncias que levaram à inclusão de C. guanhumi 

na “Lista nacional das espécies de invertebrados aquáticos e peixes sobre 

explotados ou ameaçados de sobre explotação”, na Instrução Normativa do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) Nº. 05, de 21 de maio de 2004.  

No entanto a conservação genética, desta espécie ameaçada,é dificultada 

pela ausência de estudos com marcadores polimórficos. A obtenção de dados da 

estruturação genética auxilia na escolha das estratégias necessárias para conservar 
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espécies de interesses ecológicos e econômicos, onde, o conhecimento da estrutura 

gênica dos indivíduos também é relevante para o seu manejo e preservação 

(MACHUGH et al.,1994; BERT, 2002;RIDLEY,2006; HEILVEIL et al.,2013).  

A região controle do DNA mitocondrial (DNAmt) pode ser utilizada como um 

eficiente marcador molecular, e por essa razão, tem sido constantemente 

empregada em estudos populacionais, filogeográficos e de análises evolutivas, 

especialmente pelo seu padrão de herança e pela alta taxa de polimorfismo (AVISE, 

2004).  

Neste contexto, e considerando o déficit de informações genéticas da espécie 

C. guanhumi, bem como a importância deste crustáceo no Brasil, em especial na 

região Nordeste, no entanto objetivou-se estudar a estrutura genética populacional 

do Cardisoma guanhumi por meio da região controle do DNAmt tendo em vista o 

fornecimento de subsídios à sua exploração racional como medida para permitir a 

sustentabilidade do recurso, e a maximização de aproveitamento do potencial já 

explorado desta espécie de caranguejo.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2. 1 Distribuição geográfica e habitat 

As referências iniciais ao C. guanhumi (Figura 1) foram datadas em 1648 por 

Jorge de Marcgrave na revista História Naturalis Brasiliae (OLIVEIRA, 1946). 

Pertence ao filo Arthropoda Latreille, 1825, ao subfilo Crustacea Brunnich, 1772, a 

Subclasse Malacostraca Latreille, 1802, a ordem Dacapoda Latreille, 1802, a 

Infraordem Brachyura Linnaeus, 1758, Família Gecarcinidae MacLeay, 1838 e ao 

gênero Cardisoma Latreille, 1825 (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE- MMA, 2011).  

 

 

Figura 1-Espécime de Cardisoma guanhumi (guaiamum) Fonte: www. flickr. com. br 

 
O caranguejo C. guanhumi Latreille, 1825, é popularmente conhecido por 

guaiamum, guaiamú, caranguejo terrestre, caranguejo azul, dentre outras 

denominações. Ele vive acima da marca de preamar, em áreas estuarinas e regiões 

tropicais e subtropicais da Costa Atlântica (OLIVEIRA, 2009). É perfeitamente 

adaptável à vida terrestre onde possui o hábito de produzir suas galerias e camuflá-

las com restos de sedimentos, tornando-se imperceptível aos seus predadores 

(BOTELHO, 2001).  

Sua distribuição estende-se do leste da costa da América, na Flórida, ao 

Brasil (Figura 2) abrangendo também as Ilhas do Caribe (GIFFORD, 1962). Lutz e 

Austin (1983) destacam a presença do C. guanhumi em Bahamas, Colômbia, 

Venezuela e Porto Rico, ressaltando que, em Porto Rico e na Flórida eles já 
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chegaram a ser considerado como praga, em decorrência de sua elevada taxa de 

reprodução e dispersão, inclusive próximo às áreas agrícolas.  

 

 

Figura 2 - Distribuição do Cardisoma guanhumi ao longo do continente Americano.  

 

No Brasil a referida espécie é encontrada nas áreas adjacentes aos 

manguezais, que abrangem desde o litoral do Amapá até o litoral de Santa Catarina, 

no Sul do país (Figura 3) (LIMA et al., 2009), onde o estuário de Itacorubi figura 

como limite austral da distribuição geográfica para os manguezais do Atlântico sul. O 

C. guanhumi também possui hábitos noturnos e constrói suas tocas no limite entre a 

vegetação de manguezal e a de restinga (apicum) (BRANCO, 1991). Sua 

distribuição e abundância é atribuída aos fatores ambientais (temperatura e 

salinidade) e comportamentais (recrutamento) (CONHOLATO, 2012).  
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Figura 3 - Distribuição do Cardisoma guanhumi no território brasileiro.  

 

Algumas espécies de crustáceos possuem mais de dois tipos de habitat. 

Apesar de cada ambiente apresentar uma fauna característica, o C. guanhumi habita 

nichos ecológicos distintos, em razão disso, é comumente encontrado em substrato 

arenoso e no apicum como citado anteriormente (OSHIRO; SILVA 1998).  

As tocas que os indivíduos costumam construir podem chegar a medir até 

dois metros de profundidade abaixo da superfície, próximo a fontes de água 

(GIFFORD, 1962). Geralmente, as tocas são habitadas por um único indivíduo 

adulto, visto que, os indivíduos juvenis de até 10 mm de comprimento não possuem 

habilidade para escavar suas próprias tocas tornado-se vulneráveis ao coabitar com 

outros indivíduos (HILL, 2001).  

Um dos fatores ambientais que interferem diretamente no desenvolvimento 

dos indivíduos é a salinidade, a qual está relacionada ao volume de água do mar e 

das águas doces, ao clima, à topografia, à amplitude das marés e ainda, às 

variações diárias (CONHOLATO, 2012).  

Devido a sua capacidade osmorregulatória, essa espécie pode sobreviver a 

variados níveis de concentrações de salinidades, tanto na fase de larva como na 

fase adulta (CONHOLATO, 2012). Abrunhosa et al. (2000) realizou análises das 

condições ambientais (pH, temperatura, salinidade) ideais para o desenvolvimento 

das larvas de C. guanhumi, onde concluiu que  a salinidade ideal para o cultivo larval 

deve ser entre 20% e 25%, diferente das salinidades abaixo de 20% e acima de 

30%, essas não foram recomendadas para a sobrevivência dos indivíduos 
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analisados. Além dos dados sobre salinidade, foram constatados níveis de 

temperatura e de pH que contribuíram para a baixa mortalidade, a saber, uma 

variação da temperatura entre 28 e 29ºC e pH de 7,9. Hernádez (2006) acrescenta 

que além da temperatura e da salinidade, a quantidade de oxigênio dissolvido é 

crucial para o progresso dos indivíduos, para a autora, tais fatores, além de atuarem 

como barreira ambiental, podem alterar de forma sinérgica a fisiologia dos 

organismos. Carvalho (2010) ao realizar estudos de concentrações de salinidades 

recomenda um nível máximo de 25% para o desenvolvimento adequado do C. 

guanhumi.  

No Sul do Brasil o C. guanhumi enfrenta condições adversas no meio 

ambiente, como a temperatura que oscila entre 19° C e 25° C, e a salinidade que 

alcança valores extremos entre 9 e 45 % (SPIVAK,1997).  

Para Conholato (2012) a temperatura é primordial para o bom 

desenvolvimento das larvas, pois controla e direciona o deslocamento dos 

indivíduos, é responsável pela permanência da fase planctônica, além de ser a 

causa da abundância de indivíduos nos meses mais quentes do ano. Na concepção 

do autor ainda que a temperatura e a salinidade sejam cruciais para a sobrevivência 

dos indivíduos, elas não apresentam relação entre si.  

Várias pesquisas foram realizadas em diversas localidades, com o objetivo de 

detectar o período de maior reprodução da espécie de C. guanhumi, a maioria das 

análises detectou que o período de maior reprodução e desova ocorre na época 

mais quente do ano, geralmente entre as estações primavera e verão (CARVALHO, 

2010). Dentre os estudos, destacam-se o de Silva e Oshiro (2002) e Mendes (2004) 

realizados no Brasil, Taissoun (1974) realizado na Venezuela, Gifford (1962) na 

Flórida. O estudo realizado na Flórida apresentou um resultado divergente, quanto 

ao período de maior abundância dos indivíduos, isso ocorreu devido às diferenças 

entre as estações climáticas da área de estudo no Hemisfério Norte (SILVA; 

OSHIRO 2002).  

A situação atual do habitat do C. guanhumi na costa brasileira é preocupante, 

tendo em vista uma degradação ambiental crescente, ocasionada principalmente por 

ações antrópicas, dentre elas o extrativismo, atividades agropastoris e industriais, 

urbanização exagerada e expansão desordenada de projetos para a carcinicultura 

(BOTELHO, 2009).  
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O C. guanhumi apresenta uma vasta dispersão quando se encontra em sua 

fase adulta, que chega a ser  maior do que a do caranguejo Ucides cordatus. Tal 

característica torna-o apto para percorrer grandes distâncias e atravessar até 

mesmo cidades litorâneas que se separam de estuários. Há registros de indivíduos 

que chegam a distanciar-se até 4 km da Costa (OLIVEIRA, 2009).  

 

2. 2 Importância Econômica 

Caranguejos são frequentes nas zonas tropicais, subtropicais e temperadas 

de todos os continentes. A captura é uma das atividades mais antigas realizadas nos 

manguezais brasileiros (PINHEIRO; FISCARELLI 2001). Capystrán e Utrera (2006) 

acreditam que o ecossistema manguezal em sua maioria é composto por 

caranguejos, os quais podem predominar no solo, assim como grande parte da 

fauna remanescente deste habitat. Em virtude de ser uma importante fonte 

alimentícia não só no Brasil, mas também em diversos países, o C. guanhumitem 

gerado lucros e rendas, devido à sua exploração e comercialização, o que 

ocasionou uma queda abrupta em suas populações, com destaque para Porto Rico, 

Cuba, Honduras (RICO; MEDINA 2010), bem como México e Venezuela que 

aumentaram consideravelmente sua exportação nos últimos anos (CARMONA-

SUÁRES, 2011).  

Em Porto Rico o declínio da espécie ocorre desde 1960 (MATOS, 1997), já 

em Cuba a produção de C. guanhumi caiu 75% em uma média de cinco anos 

(BAISRE, 2000). No Brasil o C. guanhumi encontra-se em condições de ameaça de 

sobreexplotação, apresentando um declínio em seus estoques naturais e uma 

significativa redução de tamanho dos espécimes, atribuída à sobrepesca, captura 

seletiva, descaracterização de seu habitat e a falta de políticas públicas que 

estimulem o correto gerenciamento da captura do C. guanhumi (AMARAL; 

JABLONSKI, 2005).  

No sul do País não há produção expressiva do C. guanhumi. De acordo com 

o Decreto Estadual do Espirito Santo nº1499/2005, o C. guanhumi encontra-se em 

situação crítica, o que dificulta, naquela região, sua captura em qualquer época do 

ano. Já na região sudeste há presença da espécie na Baía de Sepetiba, Rio de 

Janeiro (SILVA; 2002). No nordeste a espécie tem sido bastante apreciada e 

comercializada, contudo, apesar deste elevado índice de exploração o Boletim 

Estatístico da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil (Instituto Brasileiro 
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do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis de 2000 à 2005) indica a 

captura do C. guanhumi apenas no  Estado de Sergipe com a média de 80,0 

toneladas ao ano. Já o Plano de Gestão dos Recursos Pesqueiros/Proposta de 

Plano Nacional de Gestão para o uso sustentável do caranguejo-uçá, do C. 

guanhumi e do siri azul (Ministério do Meio Ambiente- Ibama) consta os dados da 

produção de C. guanhumi nos anos entre 1992 e 2007 (Figura 4) dados que 

demonstram a importância do C. guanhumi para o setor econômico.  

 

 

Figura 4- Produção anual do Cardisoma guanhumi no Brasil entre 1992 e 2007. Fonte: Plano de 

Gestão de recursos pesqueiros/ Ministério do Meio Ambiente, 2011.  

 

Pesquisas sobre os aspectos ecológicos dos Brachyuros no manguezal de 

Itacorubi-SC, concluíram que as espécies em menor número são as de elevado 

valor econômico, e que durante um período anual os machos predominam sobre as 

fêmeas, e no inverno há uma perda na biodiversidade e um alerta sobre a 

necessidade de estudos que auxiliem na preservação dos estoques naturais do C. 

guanhumi (BRANCO, 2009).  

 

2. 3 Morfologia do Cardisoma guanhumi 

O corpo dos artrópodes é constituído por uma carapaça rígida, composta por 

quitina, denominada exoesqueleto. Dentro deste filo, os crustáceos destacam-se 

pela presença de carbonatos de cálcio (CaCO3) e magnésio (MgCO3) o que os torna 
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mais rígidos e resistentes quando comparados aos demais artrópodes, os mesmos 

fazem parte da ordem decápoda apresentando 10 apêndices locomotores 

(pereiópodes). Entre os decápodes, os caranguejos são pertencentes à infraordem 

Brachyura,os quais apresentam um abdome reduzido, dobrado sob o cefalotórax, 

patas quelado e raras associações da musculatura (PINHEIRO; FISCARELLI, 2001). 

A família Gecarcinidae da qual faz parte o C. guanhumi, diferencia-se por sua 

caverna bucal alongada e o exognato dos maxilípedes externos que apresentam um 

flagelo (MELO, 1996).  

O C. guanhumi e o caranguejo-uçá (Ucides cordatus) apresentam 

características semelhantes, principalmente quanto ao seu grande porte (OSHIRO; 

SILVA 1998).  

A fase pós-larval divide-se em: juvenil, transição e adulta, tais fases são 

identificadas com base em algumas características morfológicas, dentre elas forma e 

tamanho da maior quela e cor da carapaça dentre outras (GIFFORD, 1962). Gifford 

(1962) ao estudar a biologia do C. guanhumi apresentou a coloração como uma 

característica flexível que geralmente modifica-se de acordo com a maturidade 

sexual do indivíduo. A coloração das carapaças são influenciadas pelas diversas 

combinações de pigmentos nas carapaças e de cromatóforos na epiderme, assim na 

fase juvenil observa-se duas colorações, e na fase de transição costuma-se 

observar uma coloração mais expressiva, na fase adulta a coloração deve-se 

exclusivamente aos cromatóforos da epiderme, onde para as fêmeas a coloração 

está diretamente relacionada com a ovulação, e para os machos com a fase 

reprodutiva.  

Na espécie C. guanhumi macho e fêmea podem ficar com coloração de azul 

escuro e tons de marrom e até mesmo esbranquiçado quando se encontram 

próximo da muda (Ministério do Meio Ambiente - MMA 2011). A maturação dos 

indivíduos geralmente é estudada através da análise macroscópica da consistência, 

cor e espessura das gônadas, verificadas pela extração da carapaça (SILVA; 

OSHIRO, 2002). Botelho (2001) em estudos realizados sobre os aspectos 

populacionais do C. guanhumi, no estuário do rio Una em Pernambuco (Brasil), 

verificou que a maioria dos indivíduos capturados apresentava a coloração púrpura e 

amarelada, o que os caracteriza como juvenis ou pré-adultos tal fato pode sinalizar a 

baixa presença de indivíduos de grande porte, consequência do excesso de captura, 
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o recolhimento de indivíduos ainda em sua fase juvenil dificulta a reposição 

populacional destes organismos.  

Em análises de colorações há três padrões de cores de carapaças para os 

machos e quatro padrões para as fêmeas, sendo os três primeiros padrões 

semelhantes para machos e fêmeas e o quarto padrão exclusivo para as fêmeas 

(Tabela 1) (Figura 5), embora em raros casos sejam encontrados machos com esse 

padrão de coloração (SILVA; OSHIRO, 2002).  

 

Tabela 1 - Padrões de colorações do Cardisoma guanhumi de acordo com Silva & Oshiro (2002).  

Padrão de 
Coloração 

Fase de 
Maturação 

Características Sexo 

1 Juvenil 
Carapaça, quelípodos e pernas 

amareladas/marrom 
Laterais e superfície-roxo claro 

Macho 
Fêmea 

2 Transição Corpo com tonalidades de roxo escuro, 
púrpura e azul 

Macho 
Fêmea 

3 Adulto Carapaça, quelípodos e pernas - azul 
lavanda 

Macho 
Fêmea 

4 Adulto Corpo esbranquiçado (bege) amarelado, 
acizentado* 

Fêmea 

* Em raros casos são encontrados machos com tais colorações.  
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Figura 5 - Exemplares da espécie C. guanhumi com padrões de colorações diferentes. A: Fase 

juvenil; B: Fase de transição; C: Fase adulta; D: Fase Adulta em sua maioria fêmea. Fonte: www. 

google. com. br.  

 

Uma característica vital para estudos populacionais e bioecológicos é o 

tamanho dos indivíduos, mensurar a largura e o comprimento da carapaça são 

características presentes em inúmeras análises com variadas finalidades. 

Verificando os aspectos da reprodução do C. guanhumi na Baía de Sepetiba, Rio de 

Janeiro (Brasil) Silva; Oshiro (2002) descreveram a amplitude das carapaças 

encontradas entre machos e fêmeas, assim como a média encontrada entre os 

indivíduos analisados.  

 

2. 4 Ecologia populacional e comportamento 

O C. guanhumi desempenha um papel fundamental na cadeia alimentar de 

outros animais, como aves, lagartos e até mesmo outros caranguejos, além de ser 

fonte natural de nutrientes e de matéria orgânica do solo quando consumidos por 

microorganismos decompositores. Possuem hábito alimentar onívoro e selecionam 

para sua alimentação sementes, frutas, mudas do solo e até mesmo corpos em 

decomposição (MALDONADO, 2013).  Takahashi (2008) cita em seu estudo o fato 

de alguns guaiamuns praticarem o canibalismo, quando em cativeiro.  Para ele, esta 

prática é desencadeada pelo estresse sofrido devido ao excesso de indivíduos em 

um local com espaço limitado.  

Muitos caranguejos adultos após migrarem para o acasalamento retornam às 

suas tocas, confirmando o que fora citado por Lutz (1983) que os guaiamuns 

apresentam fidelidade ao local (tocas) o que demonstra seu excelente senso de 

navegação. Conholato (2012) também ressalta o deslocamento das larvas, pois 

quando são liberadas no interior do estuário elas se locomovem para a região 

costeira, retornando na fase megalopa ou pós-larval (FORSEE; ALBRECHT, 2012).  

Além da disponibilidade de alimentos, do estresse fisiológico, dos variados 

habitats, e da distribuição vertical larval, a forma de navegação, que permite que os 

indivíduos utilizem diferentemente as correntes de águas marítimas é responsável 

pela distribuição e abundância desta espécie. A eficácia dos indivíduos na 

navegação contribui para o deslocamento a um ambiente em condições adequadas 

ao seu desenvolvimento (CONHOLATO, 2012).  
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A dispersão é definida segundo Ronce (2007) como a locomoção de 

organismos ou propágulos, que possui como consequência o fluxo gênico espacial, 

distinguindo-a em três momentos: emigração, fase errante e a fase de resolução 

(imigração), para o autor a dispersão atua como um fator direto na evolução dos 

organismos aquáticos, contribuindo com a espacial redistribuição dos genótipos ao 

longo do tempo. Gibbs (2009) sustenta a importância dos fatores ambientais na 

dispersão dos animais e sucessivamente em sua dinâmica populacional, podendo 

interferir de forma ampla em sua taxa de mortalidade, sincronia e tamanho 

populacional, tornado-se decisivo para a conservação da espécie o conhecimento de 

sua dinâmica espacial.  

 A evolução e a dinâmica das populações estruturadas estão diretamente 

relacionadas ao processo de dispersão, a este processo relacionam-se a 

consistência genética através do espaço, a persistência das espécies ao longo prazo 

e o reconhecimento de condições ambientais favoráveis para os organismos, apesar 

das mutações constantes, além de resgatar diversas espécies de uma extinção 

local, ressaltando que os altos índices de dispersão também podem gerar riscos de 

extinção global (BROWN; KODRICK –BROWN, 1977).  

Os padrões estruturais das espécies que apresentam larvas pelágicas e que 

na fase adulta apresentam limitação de dispersão foram descritos por Oliveira 

(2009)da seguinte maneira: quando há o retorno das larvas ao estuário de origem, 

mas na fase adulta torna-se populações isoladas; quando as larvas regressam ao 

seu estuário de origem, realizando algumas permutas entre estuários e o conjunto 

de indivíduos adultos deste estuário constitui-se uma metapopulação; quando as 

larvas realizam permutas entre diversos estuários, sem restrições quanto ao fluxo 

gênico entre indivíduos de estuários divergentes, constituindo uma metapopulação 

pamítica. Para o autor tais padrões estão estritamente relacionados com a retenção 

larval no estuário ou com a navegação para mar aberto.  

Devido a sua crescente valoração, tanto em aspectos ecológicos, biológicos, 

populacionais e socioeconômicos, a espécie C. guanhumi tem sido inserida 

frequentemente em leis, instruções normativos e plano de gerenciamento 

sustentável. Em 2004 o C. guanhumi compôs a lista do Ministério do Meio Ambiente, 

onde constou como uma das espécies de invertebrados aquáticos sobreexplotadas 

ou ameaçadas de sobreexplotação. Contudo, apesar da situação de alerta quanto 
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ao excesso em sua captura, o mesmo não se encontra ameaçado de extinção 

(AMARAL; JABLONSKY, 2005).  

 

2. 5 Biologia Reprodutiva 

O C. guanhumi apresenta dois estádios larvais, o de zoea (estádio da eclosão 

dos ovos) e a megalopa (estádio que antecede o estádio do primeiro caranguejo), 

sendo cinco estádios de zoea e um megalopa (CONHOLATO, 2012).  

Gifford (1962) comenta que o tempo exato de período larval é desconhecido 

porém é certo que persiste por um longo tempo, preferencialmente durante os 

meses chuvosos, o que causa alterações favoráveis na salinidade. As fêmeas 

apresentam fecundação interna, sendo os espermas acoplados no espermoteca, por 

uma até duas semanas.  

Um fator ambiental relevante no ciclo de reprodução é a interferência do 

sistema lunar e das marés. O auge do período reprodutivo está diretamente ligado 

com a fase de lua cheia, acredita-se ainda que as fêmeas possam desovar mais de 

uma vez na mesma temporada, chegando a percorrer até seis quilômetros para 

desovar, caso a fêmea seja capturada durante este intervalo há desintegração de 

seus ovos (HOSTETLER, 2013). Isto afeta diretamente o desenvolvimento 

populacional dos organismos, além de causar maiores danos a uma espécie que 

necessita ser conservada. Para Gifford (1962) a salinidade é um forte fator que 

inviabiliza a sobrevivência das larvas, principalmente durante o período de dispersão 

quando as larvas são levadas pelas marés vazantes, após passar por todos os 

estádios de zoea, as megalopas retornam ao ambiente parental, juntamente com as 

marés altas, este período dura cerca de um mês (HOSTETLER, 2013) e é 

fundamental para a estrutura populacional da espécie.  

A maturidade sexual do C. guanhumi somente é alcançada aos quatro anos 

de idade (HOSTETLER, 2013)Já para Botelho (2001) a maturidade é atingida aos 

1,47 anos. Quanto a fecundidade das fêmeas, diversas análises já foram realizadas 

dentre elas a de Silva; Oshiro (2002) com valores de 103. 350 a 366. 450 ovos para 

tamanhos de fêmeas entre 56,6 e 83,5 mm de largura cefalotorácica, e a de 

Hostetler (2013) com valores de 300,000 a 700,000 ovos por desova. Enquanto 

algumas espécies de caranguejos necessitam de apenas 20 mudas para alcançar a 

fase adulta o C. guanhumi necessita de cerca de 60 mudas (HILL, 2001). Já o ciclo 

de vida dos guaiamuns é semelhante a outros crustáceos que habitam nos 
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manguezais (OLIVEIRA, 2009). Durante seu período reprodutivo eles lançam suas 

larvas no mar no decorrer da maré cheia e no período de lua nova.  

 

2. 6 Utilização de marcadores moleculares para caracterização genética 

A diversidade genética de uma espécie é de conhecimento fundamental no 

processo de conservação de recursos genéticos (FRANKHAM, 2002), e 

consequentemente, para o gerenciamento de espécies ameaçadas de extinção, e 

por esta razão, tem sido atualmente um dos temas de grande relevância. O sucesso 

de um plano de conservação e manejo depende significativamente do conhecimento 

da variação genética da espécie em estudo (CRUZ, 2011).  

Os marcadores moleculares tornaram-se as principais ferramentas para o 

estudo de caracterização genética, e para a conservação de espécies “in situ” e “ex 

situ” que se encontram ameaçadas de extinção (HAIG1998). Dentre os principais 

marcadores encontram-seSingle Nucleotide Polymorphism (SNP), mtAmplified 

Fragment Length Polymorphism (AFLP), Random Amplified Polymorphic DNA 

(RAPD), Restriction Fragment Length Polymorphism DNA (RFLP), Microssatélites ou 

short tandem repeats (STRs), Mitochondrial DNA (DNAmt). Marcadores que também 

apresentam grandes contribuições para o estudo da ecologia com apoio de análises 

moleculares – ecologia molecular (ALLAN, 2010).  

A verificação de divergências nas sequências de DNA através da técnica de 

sequenciamento tem gerado dados importantes sobre a origem e o grau de variação 

dos seres vivos, isso gera uma discussão sobre manejo genético e conservação. 

Outra contribuição significativa da utilização de marcadores moleculares é a 

distinção entre espécies que estão sendo exploradas como se fossem apenas uma. 

Esses marcadores destacam-se ainda na identificação de espécies críticas, que 

anteriormente eram pertencentes a espécies taxonomicamente definidas, 

principalmente quando são espécies de forte alvo comercial (MARQUES, 2002).  

Em um trabalho envolvendo o sequenciamento do gene RNA 16S e do gene 

cytb do DNAmt de Macrodon ancylodon (pescada-gó),Santos et al. (2003) definiram 

que a espécie em questão tratava-se de duas espécies diferentes, embora fossem 

exploradas como apenas uma. Gusmão et al. (2000) propuseram que a população 

de Penaeus subtilis (camarão)que analisaram com aloenzimas e o gene citocromo 

oxidase I tratava-se de duas espécie geneticamente distintas.  
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A utilização de marcadores moleculares como RAPD, RFLP e algumas 

regiões polimórficas do DNA mitocondrial para avaliar diversidade genética de 

espécie de crustáceos decápodos braquiuros na costa brasileira, como por exemplo 

o Ucides cordatus, tem sido reportado na literatura (OLIVEIRA-NETO et al., 2007; 

BRITTO et al., 2011; VIANNA, 2013). Tais trabalhos apresentam em comum a 

ausência de estruturação genética da espécie em questão.  

A intensidade do fluxo gênico de uma espécie que se distribua em uma ou 

mais bacias hidrográficas está diretamente relacionada com o grau de estruturação 

genética,o que possibilita uma verificação de conexão ou isolamento das populações 

ao longo de sua história distributiva. Uma maneira de estimar o nível de estruturação 

genética de uma espécie ou a divergência gerada pelo fluxo gênico pode ser através 

dos índices estatísticos de Fst (Wright 1978) (MARQUES, 2003).  

Apesar da evidente importância das análises de estruturações genéticas da 

espécie de C. guanhumi, há poucos estudos sobre a estrutura genética populacional 

e filogeográfica da espécie. Entre os principais estudos com C. guanhumi podemos 

destacar Oliveira-Neto et al. (2008); Pie et al. (2008); Heilveil et al. (2013). Em cujos 

trabalhos foram abordados a filogeografia com base em marcadores microssatélites 

e mitocondrial, a organização da região controle do DNA mitocondrial e a 

caracterização da diversidade na espécie com marcadores microssatélites, 

respectivamente.  

 

2. 7 DNA mitocondrial como marcador molecular 

Mitocôndrias são organelas responsáveis por produzir energia (ATP) nas 

células eucariontes, principal fonte de energia celular (HEDGE, 2001). O DNA 

mitocondrial é uma diminuta molécula circular, com 16 a 20 quilobase (Kb), 

apresenta 13 genes de RNA mensageiros, 2 de RNA ribossômicos, 22 de RNA de 

transferência, totalizando 37 genes com acréscimo de uma região que em 

vertebrados e equinodermos é conhecida como “D- loop” (Displacement-loop) e em 

invertebrados é destacada como uma região rica adenina e timina (AT - rich), 

conhecida também como região hipervariável que apresenta cerca de 0,8 quilobases 

(kb), exercem controle sobre a síntese de RNA e DNA, apresenta função regulatória 

na dinâmica da molécula e apresenta até 10 vezes mais mutações em suas 

sequências do que nas sequências do DNA nuclear(AVISE, 1987). Além da 
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presença de regiões não codificantes, há alguns genes que codificam as proteínas 

utilizadas na fosforilação oxidadativa ou no transporte de elétrons (HARTL, 2010).  

O DNAmt,diferentemente do DNA nuclear, é desprovido de histonas, sua 

porcentagem de guanina e citosina (GC) são díspar do DNA nuclear, assim é 

possível a separação de ambos DNAs por centrifugação em gradiente de densidade 

(PIERCE, 2004).  

Estudos através de sequenciamento revelaram que há porções mais variáveis 

e informativas no genoma do DNAmt, essas regiões não codificantes também 

conhecidas por região controle é um segmento hipervariável (Hipervariable 

Segment, HVS) HVS1 e HVS 2 que abriga inúmeras mutações (STONEKING,2007). 

Para Diniz et al. (2005) há dois domínios periféricos com elevada taxa de 

substituição e elevado valor de polimorfismo. A maioria dos estudos de genética 

populacional em animais focam, pelo grau de informação do parentesco materno, e 

por raramente, quase nunca, sofrer recombinação. As mitocôndrias dos animais 

contém inúmeras enzimas úteis para o metabolismo, embora sejam codificadas por 

genes nucleares e transportadas até as mitocôndrias (HARTL, 2010).  

Entre as principais características que tornam o DNAmt  um marcador 

molecular interessante estão a sua abundância de cópias, taxa de evolução rápida, 

sua natureza uniparental,e rara ou inexistente herança recombinante (STONEKING, 

2007). Para Avise (1987) entre as características que se sobressaem e os tornam 

relevantes para análises filogeográficas,estudos evolutivos e populacionais estão o 

fato de ser facilmente isolável, ter uma estrutura genética mais simples pela 

ausência de DNA repetitivos, íntrons e elementos transponíveis, e por possibilitar a 

inferência de relações filogenéticas com critérios razoáveis de parcimônia.  

O DNA mitocondrial possui tamanho variável de acordo com a espécie 

podendo apresentar de 350 pares de base (pb) em Lepdópteros (TAYLOR, 1993); 

800 pares de bases em lagostas (Japanese spiny)(YAMAUCHI, 2002);1,6 quilobase 

(kb) em siris (Callinectes sapidus) (PLACE,2005); 13 quilobases (kb) em 

gorgulhos(Curculionidae: Pissodes) (BOYCE, 1989).  

O fato das taxas de mutações serem mais recorrentes em DNAmt do que em 

DNA nuclear, deve-se a excessivos erros de incorporações nucleotídicas ou 

ineficiência no reparo exercido pela DNA-polimerase, já que a DNA-polimerase 

mitocondrial não executa a função de reparo. Como consequência, nos genes 

mitocondriais codificantes de proteínas a taxa de alterações sinônimas é cinco vezes 
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maior do que as de alterações não sinônimas. Essa rapidez na taxa de substituição 

nucleotídica gera uma saturação muito mais rápida entre a divergência de duas 

sequências (HARTL, 2010).  

Pelos motivos descritos acima o DNAmt tem sido cada vez mais frequente em 

estudos de genética populacional de invertebrados semi-terrestres ou aquáticos, 

como a lagosta Panulirus argus (DINIZ et al., 2005) e Portunus trituberculatus (GUO 

et al., 2011).  
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3. CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO DOMÍNIO HIPERVARIÁVEL DA 

REGIÃO CONTROLE DO DNA MITOCONDRIAL E AVALIAÇÃO DE SEU 

POTENCIAL COMO MARCADOR POPULACIONAL EM CARDISOMA GUANHUMI 

 

RESUMO 

O DNA mitocondrial (DNAmt) é um importante marcador molecularbastante 

explorado em estudos populacionais. Possui forma circular e uma região controle 

ricas em A/T, região não codificadora de proteínas, com altas taxas mutacionais 

(substituição de bases) e evolutivas. A pesquisa realizada analisou a região controle 

do DNAmt da espécie Cardisoma guanhumi(Crustáceo: Decápodo: Brachyura), com 

objetivo de explorar seu potencial como marcador genético para detecção de 

processos evolutivos populacionais. Neste trabalho foram utilizados 30 sequências 

de 850 pb do C. guanhumi coletados em 2 localidades ao longo da costa brasileira, 

do estado da Bahia (Ilhéus) e Alagoas (Santo Antônio). Das análises foram 

revelados 3 pares de sequências homólogas e 27 haplótipos únicos, caracterizando 

uma alta diversidade haplotípica (Hd = 0,99) e diversidade nucleotídica Pi ( = 0,029). 

Os resultados confirmaram o elevado grau de polimorfismo da região controle do 

DNAmt,ratificando sua eficiência para estudos de diversidade intrapopulacional, e 

evidenciando a ausência de estruturação genética entre as duas populações 

estudadas.  

 

Palavras-chave: Cardisoma guanhumi, diversidade populacional, região controle do 

DNA mitocondrial.  
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3 MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE HYPERVARIABLE DOMAIN OF 

THE MITOCHONDRIAL CONTROL REGION AND ITS POTENTIAL AS A 

POPULATIONAL MARKER IN CARDISOMA GUANHUMI 

 

ABSTRACT 

The mitochondrial DNA (DNAmt) is an important molecular marker, being largely 

explored in population studies. It presents a circular form in its control region rich in 

A/T, non protein-coding with high mutational rate (base substitution) and evolution. 

The research analyzed the DNAmt control region of the species Cardisoma 

guanhumi (Crustacea: Decapoda: Brachyura), with the objective of explore its 

potential as a genetic marker for detection of population evolutionary processes. 

Therefore, in this study, we used 30 sequences of 850 bp of C. guanhumi collected 

at 2 locations along the Brazilian coast, in the state of Bahia (Ilheus) and Alagoas 

(Santo Antonio). The analysis were revealed 3 pairs of sequences and 27 unique 

haplotypes, characterizing a high haplotype diversity (Hd = 0,99) and nucleotide 

diversity ( = 0,029). The results show that the degree of polymorphism of the control 

region of DNAmt studies are appropriate for intra-population diversity.  

 

Keyword: Cardisoma guanhumi, population diversity, control region of DNAmt.  
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INTRODUÇÃO  

 

Os tipos de heranças genéticas variam em DNA nuclear (DNAn) e DNA 

mitocondrial (DNAmt), estes últimos usados como marcadores moleculares em 

estudos de reconstrução filogenética e em estudos de estrutura genética (BUENO-

SILVA,2012). O DNA mitocondrial (DNAmt) é um dos principais marcadores 

moleculares utilizados em estudos filogenéticos e em genética populacional de 

organismos aquáticos e terrestres, é extranuclear,o DNAmt apresenta genoma 

pequeno e contém uma região hipervariável, não codificante, conhecida como região 

controle (FARIAS et al., 2003; OLIVEIRA-NETO et al., 2008).  

A região controle destaca-se por não possuir ferramentas de reparo, o que 

gera acúmulos de mutações, tornando-se o principal motivo de sua hiper 

variabilidade. Em invertebrados, encontram-se dois domínios periféricos com altos 

níveis de substituições e altas taxas de polimorfismos quando comparados ao 

domínio central (DINIZ et al., 2005).  

A elevada variabilidade genética da região controle do DNAmt confere  

grande capacidade de evolução a este genoma além de altas taxas de mutação 

(substituição de bases), e raros eventos de recombinação. Estas características são 

enfatizadas por muitos pesquisadores como essenciais para escolha de um 

marcador molecular (MORTIZ et al.,1987; FARIAS et al., 2003; BUENO-

SILVA,2012).  

A região controle é muito eficaz tanto para revelar a estrutura genética 

intraespecífica e a diversidade genética, como para verificar o efeito de bottleneck 

(efeito gargalo) e dos movimentos migratórios das espécies (ROSEL; BLOCK, 1996; 

PIE et al., 2008).  

O uso da região controle doDNAmt como marcador molecular em pesquisas, 

tem se destacado quando se objetiva conhecer a estrutura genética, a variabilidade 

intraespecífica, a filogeografia e a evolução da espécie estudada devido seu grau de 

polimorfismo, e pela sua importante função na replicação e expressão do DNAmt. 

Estudos demonstram tal eficiência em diversificados invertebrados como o 

Paphnutius ruficeps (LIU; LIANG, 2012), Portunus trituberculatus (GUO et al.,2011), 

Ortasquila oratória (LUI et al.,2009), Panulirusargus (DINIZ et al.,2005) e 

vertebrados como a ave Bubo blokistoni (OMOTE et al.,2012).  
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A obtenção de informações da estrutura genética de uma espécie possibilita o 

desenvolvimento de estratégias de manejo, gerenciamento e conservação da 

mesma (GUO et al., 2012). A investigação da estrutura genética intraespecífica em 

Brachyura, através do DNAmt, foi bem sucedida em estudos abrangendo não 

somente a região controle, mas também marcadores RFLPs, 16S rDNA, COI (LI et 

al., 2007; LIU et al., 2009; XU et al., 2009; CHO et al., 2009; GUO et al., 2012).  

Cardisoma guanhumi, é um crustáceo apreciado na culinária e de relevante 

valor na economia brasileira, com ampla distribuição geográfica (BURGGREN; 

MCMAHON,1988), no Brasil ele encontra-se no Estado do Amapá, com intervalo de 

distribuição entre este e o Ceará, seguindo com ampla distribuição da costa do 

Ceará à Santa Catarina (LIMA et al.,2009). O C. guanhumi apresenta habitat semi-

terrestre, sendo dependentes da água para reprodução, desenvolvimento e 

crescimento (BOTELHO et al.,2009). Com base na necessidade de informações 

sobre a estrutura genética do C. guanhumi, objetivou-se caracterizar a região 

controle do DNAmt desta espécie e explorar sua eficácia como marcador genético 

para detecção de processos evolutivos populacionais e estruturação genética.  
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MATERIAL E METÓDOS 

 

Coleta de amostras e extração de DNA 

Caranguejos C. guanhumi foram coletados de manguezais nos estados de 

Alagoas e Bahia (Tabela 1, Figura 1). As amostras de tecido muscular oriundas de 

patas (pereiópodes) foram coletadas e armazenadas em etanol 100% e mantidas a -

20°C para análises posteriores. O DNA genômico foi extraído do tecido muscular, 

digerido com proteinase K e a extração realizada segundo protocolo com fenol-

clorofórmio-álcool-isoamílico (SAMBROOK et al., 2001) onde a ressuspensão do 

DNA ocorreu em Tris-EDTA-tampão (TE) (pH 7,5). O DNA de elevado peso 

molecular foi quantificado por eletroforese em gel (0,8 % de gel de agarose).  

 

Tabela 1 - Localidade e os dados de referência para as amostras de DNA genômico extraído de 

Cardisoma guanhumi.  

Espécie (Nome comum) Distribuição N* Sítio de coleta 
Estado 

(País) 

Cardisoma guanhumi 

(guaiamum) 

America do sul 

(Costa do oceano 

atlântico) 

15 
Manguezal de Santo Antônio 

(09o24’54. 22”S; 35o30’13. 31”W) 

Alagoas 

(Brasil) 

15 
Manguezal de Ilhéus (14o48’27. 

19”S; 39o02’00. 13”W) 

Bahia 

(Brasil) 

N*:Número de indivíduos.  
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Figura 1 - Localização das amostras de C. guanhumi coletadas na Costa brasileira. Nos Estados de 

Alagoas e Bahia.  

Amplificação do DNA e sequenciamento 

A maior parte da região do DNAmt  rica em AT foi amplificado por um par de 

primers DLUSSAF  e ILEUCAR (Tabela 2, Figura 2), obtido a partir do genoma do 

DNAmt do C. guanhumi (OLIVEIRA-NETO et al., 2007). As reações de amplificação 

foram realizadas em volumes de 25 uL contendo aprox. 100 ng de DNA molde, 2,5 

uL de tampão de PCR 10x, 1,5 mM de MgCl2, 200 uM de cada dNTP, 0,5 µM de 

cada iniciador, e 0,625 U de Taq DNA polimerase (New England Bio Labs). A PCR 

consistiu em 30 ciclos de 95 ° C durante 30 segundos, 56 º C durante 30 segundos, 

e 68 ° C durante 60 segundos, com uma desnaturação inicial de 95 ° C durante 30 

segundos, e uma extensão final das 68 º C durante 5 Minutos utilizando um Veriti 96-

well Thermal Cycler (Applied Biosytems). As amplificações foram realizadas 

juntamente com um controle negativo no qual todos os componentes, exceto o DNA 

molde foram adicionados. Amplicons foram verificados quanto ao tamanho e 

qualidade ideais por eletroforese em gel com coloração SyberSafeTM.  

Os produtos de PCR foram purificados com colunas de purificação de PCR 

Invitek ® a fim de remover o excesso de primers e de nucleotídeos, e concentrar os 

fragmentos amplificados por PCR. Os produtos de amplificação purificados foram 

utilizados como DNA molde nas reações de sequenciamento. O processo de 

sequenciamento foi realizado utilizando o ABI Prism Big DyeTM Ready Mix (Applied 

Biosystems)  e primers DLUSSAF e ILEUCAR, separadamente, em um Veriti 96-well 

Thermal Cycler (Applied Biosytems). Os produtos do sequenciamento foram 

purificados utilizando isopropanol para remover os terminadores fluorescentes que 

não reagiram. A análise dos produtos de sequenciamento foi realizada no ABI 3500 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Os produtos de PCR foram sequenciados 

em ambas as direções: forward e reverse, as sequencias ambíguas e de difícil 

interpretação foram excluídas. Todas as sequências de nucleotídeos foram 

submetidas ao banco de dados GenBank (National Center for Biotechnology 

Information).  
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Tabela 2 - Iniciadores oligonucleotídeos utilizados para amplificação por PCR e sequenciamento da 

região controle do DNAmt  do Cardisoma guanhumi.  

Primers Sequências 
Tm* 

(oC) 

Região 

Flanqueadora 
Referência 

DLUSSA-F 5’-GTA TAA CCG CGA ATG CTG GCA C-3’ 58,8° DNAmt 12S Oliveira-Neto et 

al. 2007 ILEUCA-R 5’-CCT TTT AAA TCA GGC ACT ATA-3’ 47,6° DNAmt RC 

*Temperatura de melting.  

 

 

Figura 2 - Posição dos iniciadores para a amplificação da região de controle do DNAmt no Cardisoma 

guanhumi. Diagrama mostra também a posição dos genes em suas respectivas cadeias de DNA. 

RNA ribossomal subunidade pequena Indica12S, Ile, RNA de transferência isoleucina, Gln, RNA de 

transferência de glicina, Met, RNA de transferência de metionina, e ND2, NADH desidrogenase 

subunidade 2.  

 

Análise de dados das sequências 

As sequências de nucleotídeos forward e reverse de cada indivíduo foram 

inspecionadas manualmente com o auxílio do editor de sequência Chromas v 2. 1. 1 

(Technelysium Pty Ltd. ). As sequências de nucleotídeos homólogas de todas as 

amostras foram alinhadas usando o programa Clustal X (THOMPSON et al., 1997) 

no editor BioEdit  (HALL, 1999). Os alinhamentos foram checados e refinados, 

quando necessário.  

A ocorrência de saturação de substituição que pode gerar erros e imprecisões 

na reconstrução filogenética foi investigada por meio da comparação da metade do 

índice de saturação teórica esperada ao assumir a saturação completa (ISS. c, valor 

crítico) com o índice de saturação observada (ISS) (XIA et al., 2003). Índices de 

saturação substituição e entropia (Hx) e uma medida da quantidade de variabilidade 

através de sequências de haplótipos (SCHNEIDER; STEPHENS, 1990), foram 

calculados com o programa Dambe v 5. 0 (XIA; XIE,2001).  

Haplótipos únicos foram identificados utilizando DNASP 5. 10 (LIBRADO; 

ROZAS, 2009). Índices de diversidade genética foram estimados pelo cálculo da 

composição média de nucleotídeos. O número de transições, transversões, sítios 
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polimórficos, de diversidade haplotípicas (Hd) e diversidade nucleotídicas (π) (NEI, 

1987), e o número médio de diferenças de par a par (M), também foram verificados 

utilizando o mesmo software.  

As sequências de DNAmt do C. guanhumi alinhadas foram importadas para 

MEGA v 6. 0 (TAMURA et al., 2013) para a estimativa da divergência entre 

haplótipos e grupos de amostragem sob o modelo de 2 parâmetros de Kimura 

(KIMURA,1980). Sítios com lacunas de alinhamento e dados com gaps foram 

omitidos das análises. A (NJ) análise neighbor-joining com base na matriz de 

distâncias Kimura 2-parâmetros foi também realizada para examinar as relações 

entre os indivíduos.  

Para avaliar os níveis de significância e a consistência dos nós (topologia em 

árvore) derivada da análise filogenética, 1000 replicações de bootstrap do conjunto 

de dados originais foram realizados (FELSENSTEIN, 1985).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O tamanho do fragmento amplificado na região controle foi de 850 pares de 

bases (pb) (Figura3). Este fragmento foi alinhado com sequências disponíveis no 

NCBI (http://blast. ncbi. nlm. nih. gov) por meio da ferramenta BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool). Todas as sequências recuperadas no NCBI foram 

sequências da região controle de Cardisoma guanhumi, confirmando a correta 

origem das sequências estudadas.  

 

 

Figure 3 – Foto documentação da região controle do DNAmt do Cardisoma guanhumi obtidos por 

meio de eletroforese de gel de agarose a 1%. Sendo18 indivíduos e ladder 2000pb nas extremidades.  

 
A composição de nucleotídeos do domínio hipervariável da região controle de 

C. guanhumi foi rica em A/T (A+T, 75,67%; C+G, 24,33%), característica peculiar da 

região controle do DNAmt, o que já fora confirmado em outros estudos com 

invertebrados como insetos (68%–75%; Lunt et al. 1996) e crustáceos (68%–79%; 

Grabowski& Stuck 1999; Mcmillen-Jackson & Bert, 2004; Valverde et al. 1994). A 

composição média de nucleotídeos na região controle do C. guanhumi foi: A 

(44,27%) > T (31,40%) > C (15,98%) > G (8,35%).  

Um total de 30 sequências da região controle foi analisado. Destas, 27 eram 

sequências únicas, 3 pares de sequências homólogas na população da Bahia 

(Bahia_2 e Bahia_16, Bahia_9 e Bahia_21, Bahia_12 e Bahia_15). Os locais de 

amostragem (i. e. Alagoas e Bahia) não compartilharam um haplótipo comum. As 

sequências da região controle contiveram 104 sítios variáveis, 588 sítios 

conservados e 8 intervalos (gaps) entre os 700 sítios de alinhamento examinados 

(Tabela 3). O padrão de substituição de nucleotídeos corroborou trabalhos 

anteriormente realizados (DINIZ et al., 2005; OLIVEIRA-NETO, 2007), onde o 
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número de transições foi maior do que o número de transversões. Os sítios variáveis 

incluíram 32 pares de transições (si, 14 A↔G e18 T↔C mudanças) e 25 pares de 

transversões (sv, 14 T↔A, 2 T↔G, 6 C↔A, 3 C↔G mudanças). Tais resultados 

foram similares aos realizados por outros pesquisadores de invertebrados (DINIZ et 

al., 2005; CASSONE; BOULDING, 2006). Estudos das taxas de substituição no 

DNAmt indicam que  as mutações do tipo transição são mais frequentes em estudos 

de invertebrados (MORITZ et al., 1987).  
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  1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    Sitios * 

1 5 6 7 8 0 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7

Haplótipos 1 4 2 8 0 6 4 5 6 3 4 5 7 5 6 3 5 7 8 9 7 8 5 9 0 1 4 5 7 0 4 6 7 8 9 5 1 2 4 6 7 3 4 8 0 1 2 5 7 8 0 6

Al_1 C T C T G T G A A A A A G A A A C C G A T G C A A T G A G A T A G T T A G G A T A C A G A A A C A G T T

Al_2 . . . . . C . G . . . . . . . . A . . . . A . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . A . .

Al_3 . . T . . C . . . . . . . . G . . . . G . A . . . . A . T . . . . C . . . . . C . . . . . . . . . A . .

Al_4 . . . . . . . . . . . . A . . . . . . G . A . . . . A . . . . . . . . . . A G C G . . . . . . . . A . .

Al_6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G . A . . . . A . . . . . . . . . . . . C . . . . . . . . . A . .

Al_9 . . T . . . . . . G . . . . . . . . . G . A . . . . A . T . . . . . . . . A . C . . . . . . . . . A . .

Al_10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G . A . G . . A . . . . . . . . G . A . C . . . . . . G . . A . G

Al_11 . . . . . . . . G . . . A . . . . . . G C A . G . . A . . G . . . . . . . A . C . . . . . . G . . A . C

Al_12 . . T . . C . . . . . . . . . . A . . . . A . . . C A . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . A . .

Al_13 . . . . . C . . . . . . . . . . A . . . . A . . . C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . .

Al_14 . C . . . C . . . . . G . . . . A . . . . A . . . C A . . . . . A . C . . . . . . . . . . . . . . A . .

Al_15 . . . . . C . . . . . . . . . . A . . . C A . . . C A . . . C . . C . . . . . . . . . A . . . . . A . .

Al_16 . . . . . C . . . . . . . . . . A . . . . A . . . C A . . . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . A . .

Al_17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C A . . . . A . . . . . . . . . . A . . . T . A . . . T . A . .

Al_18 T . . . . C . . . . . . . . . . A . . . . A . . G C A . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . .

Ba_1 . . . . . . A . . . . . . . . . . . . G . A . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . A . .

Ba_2 . . . . . . . . . . . . A . . . . . . G . A . . . . A . . . . . . . . . . A G C . . . . . . . . . A . .

Ba_3 . . . . A C . . . . . . A . . . . . . . C A . . . . A . . . . T A . C . . A . . . . . . . G . . . A . .

Ba_4 . . . . . . . . . . . . . T . . A . T . . A . . . C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . A . .

Ba_6 . . . . . . . G . . . . A . . . A . T . . A T . . C A . T . . . . . . . A . . . . . . A . . . . . A . .

Ba_8 . . . . . C . . . . . . . . . . A . . . . A . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . . . A . .

Ba_9 . . T . T . . . . . . . . . . . G . . . . A . . . C A . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . . . A C .

Ba_10 . . . C . . . G . . . . . . . . A . . . . A . . . C . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . . T . A . .

Ba_11 . . . . . C . . . . . . . . . . A T . . . A . . . C A G . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . T A C .

Ba_12 . . . . . C . G . . . . . . . . A . . . . A . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . A . .

Ba_13 . . . . . C . . . . G . . . . T A . . . . A . . . C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba_25 . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . A . . . C A . . . . . . . . . . . . . . . . . G . . . . A C .

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 8 8 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 0 0 1 1 1 2 2 7 7 7 8

Haplótipos 7 8 0 4 1 2 7 9 0 1 6 7 8 9 4 9 1 1 4 5 0 2 3 4 0 3 4 5 0 1 3 8 2 3 3 4 5 2 4 5 0 2 4 3 8 9 3 8 5 7 8 0

Al_1 T C A C G T G C T C A A A A A G C A A T G A T T G G T C C C A C T A C T T T A A G G T C C A C C A T T A

Al_2 C . . . A . . A C T . . . . . A . . . C . G . A . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . T . . . . .

Al_3 . . . T . . . . . T . . G . . . . . . . . . C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al_4 . . . . . . . . . . . . G . . . . . G . A . C A . . . . . . . . . . . A C . . . A . . . . . . . . . . .

Al_6 . . . . . . . . C . . . G . . . . . . . . . . A . A . . . . . . . . . . . . G . A . . . . . . . . . . .

Al_9 . . . . . . A . . . . . . . . . . G . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . A . A . . . . . . . .

Al_10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . C . . . . . C . . . . . G C . .

Al_11 C . . . . . . . C T . . G . . . . . . . . . . A . . . T . . . . . . . . . C . . . . C . . . . . G . . .

Al_12 . . G . A . . A C T . . G . . . . . . . . G . A . . . . . . . . . G . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al_13 . . . . A . . A C T . . G . . A . . . . . G . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al_14 . . . . A . . A C T . . G . . A . . G . . G . A . . . . . . . T . . . . . . . . A . . . . . . . . . . .

Al_15 . . . . A . . A C T . . . . . A . . . . . . . A . . . . T . G . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . .

Al_16 . . . T A . . A C T . . . . . A . . . C . C . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . .

Al_17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . C A . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . .

Al_18 . . . . A . . A C T . . . . . A T . . C . C . A . . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . T . . . .

Ba_1 . . . . . . . . . . G . G . . . . . . . . . . A . . C . . . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba_2 . . . . . . . . . . . . G . . . . . . . A . C A . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . .

Ba_3 . . . . A . . . C T . . . . G . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . C . . . . A . . . . G . . . . . .

Ba_4 . T G . A . . A C T . . G . . A . . . C . G G A . . . . . . . . . G T . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba_6 . . . . A . . A C T . G G . . . . . . C . C . A . . . . . T . . . . . . . . . . . . . . T . . . . . C .

Ba_8 . . . . A . . G C T . . G . . A . . . . . . . A . . . . T . . . . . . . . . . G . C . . . . . . . . . .

Ba_9 . . . . A . . A C T . . . . . A . . . . . C . A . . . . T . . . C G . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba_10 . T G . A . . A C T . . G G . A . . . . . . . A . . . . . . . . . G T . . . . . . . . . . . . . . . . T

Ba_11 . . . . A C A G C T . . G . . A . . . . . G . A . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .

Ba_12 C . . . A . . A C T . . . . . A . . . C . G . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . . . . .

Ba_13 . T G . A . . A C T . . G . . A . . . . . G C A . . . . . . . . . G T . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ba_25 C T G . A . . A C T . . . . . A . . . . A G G A A . C . . . . . . G T . . . . . . . . . . . . . . . . .

* polimórficos

    Sitios * 

    Sitios * 

Tabela 3 - Sítios variáveis (104 pb) no domínio hipervariável da região controle do DNAmt  para todos 

os haplótipos únicos do Cardisoma guanhumi. 
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As taxas de substituições apresentaram níveis mais altos em direção às 

extremidades do domínio hipervariável da região controle (Figura 4). A maior parte 

da substituição de base ocorreu na extremidade 5' da região controle. Este é o 

domínio de maior variabilidade na sequência em muitas espécies de invertebrados 

(DINIZ et al., 2005). Corroborando trabalhos anteriormente realizados, onde a região 

controle do DNAmt foi utilizada como um sensível marcador molecular devido a alta 

taxa de mutação em um curto espaço de tempo ( CHU et al., 2003).  

 

 

Figure 4 - Distribuição da variabilidade nas sequências (parcelas de entropia) em toda a região 

controle do DNAmt Cardisoma guanhumi. As barras representam o número de medida dos sítios 

variável em uma janela deslizante de 2 pb.  

 

Tanto as transições como as transversões estão correlacionadas com as 

distâncias genéticas (P<0,05), e pelo menos 96% da variação de transições e de 

46% da variação de transversões podem ser explicadas por uma regressão linear. O 

resultado da análise de saturação de substituição mostrou uma ISS (0,0431) muito 

menor que o seu valor critico (ISS. C= 0,7427) que também é significativa, indicando 

que as sequências são úteis e ideais na reconstrução filogenética, por indicarem 

uma baixa saturação e uma história evolutiva com elevada confiabilidade para 

obtenção dos dados moleculares e evolutivos (XIA et al., 2003). O nível de 

saturação baixo ou ausente foi verificado em estudos anteriores (DINIZ et al., 2005; 
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ORREGO, 2012) 

 

 

Figura 5 - Índice de saturação para o domínio hipervariável da região controle DNAmt em Cardisoma 

guanhumi. Transições e transversões das seqüências de domínio hipervariáveis foram corrigidas em 

função das distâncias genéticas do Kimura-2-parâmetros.  

 

As estimativas de diversidade haplotípica (Hd) e diversidade nucleotídica () 

das amostras foram comparados entre as populações (Tabela 4), embora pequenos 

tamanhos amostrais possam afetar o desempenho das estimativas (WEINS; 

SERVEDIO,1998). Tanto os valores da diversidade haplotípica como diversidade 

nucleotídica foram considerados moderadamente altos, bem como suas respectivas 

médias de 0,993 e 2,9%. Resultados semelhantes foram verificados em estudos 

genéticos populacionais intraespecíficos com crustáceos (CASSONE; BOULDING, 

2006; GUO et al., 2012). Os dados de diversidade encontrados foram compatíveis 

com dados previamente encontrados em organismos marinhos (SAUNDERS et al., 

1986; FRATINI; VENNINI, 2002; DINIZ et al., 2005; DRUMM; KREISER, 2012) o que 

pode ser explicado, em partes, pela migração e pela sua forma de desenvolvimento 

reprodutivo, apresentando um forte potencial de dispersão larval até mesmo em sua 

fase adulta (LAVERY et al., 1996). Algumas espécies mesmo possuindo fase larval 

pelágica apresentam acentuada diversidade genética, ainda que se encontrem em 

distâncias consideradas pequenas (SAUNDERS et al., 1986;BURTON, 1986). 

Pressões ambientais e barreiras de fluxo gênico juntamente com as diferenciações 

das correntes marítimas podem influenciar na evolução das espécies marinhas 
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(SAUNDERS et al., 1986). Os principais fatores que podem interferir no fluxo gênico 

para animais marinhos é a diminuta fase larval pelágica (SCHETELMA, 1986), as 

correntes marítimas (WILLIS; OLIVER, 1990), os padrões de dispersões 

(MCCONAUGHA, 1992), seleções dos indivíduos imigrantes de populações 

adversas (KOEHN et al., 1980). A fase larval do C. guanhumi é de 54 a 65 dias 

(ABRUNHOSA et al., 2000), período que favorece uma dispersão eficiente ao longo 

da costa brasileira, o padrão básico de correntes oceânicas é conhecido como “giro 

de corrente”, cada oceano apresenta um giro, centrado principalmente nas regiões 

subtropicais em ambos hemisférios (LUMPINKIN; GARZOLI,2005), tais giros 

costumam aumentar a homogeneidade, colocando em contato as correntes dos 

oceanos, e consequentemente influenciam na dispersão dos organismos aquáticos.  

A corrente sul equatorial bifurca-se a aproximadamente 10º Sul, dando origem 

a duas correntes, corrente norte do Brasil e corrente do Brasil (SILVEIRA et al., 

2000), tornando-se um fator preponderante para a diversidade genética encontrada 

nas populações estudadas. Resultados semelhantes foram verificados nas 

populações de C. guanhumi e de Ucides cordatus foram analisadas ao longo da 

costa do Brasil, onde um alto nível de variabilidade genética foi verificado 

(OLIVEIRA-NETO et al., 2007; OLIVEIRA-NETO et al., 2008) confirmando a 

interferência da dispersão larval no fluxo gênico, e confirmando o alto polimorfismo 

encontrado na região controle do DNAmt do C. guanhumi, como o verificado em 

estudos anteriores com outros invertebrados (CHU et al., 2003;LIU et al., 2009; GUO 

et al., 2012) sendo este um marcador eficiente para verificar a divergência a nível 

intrapopulacional.  

 

Tabela 4 - Principais características das sequências de nucleotídeos e medidas de diversidade 

genética com base no domínio hipervariável da região controle DNAmt de locais de amostras do 

Cardisoma guanhumi.  

População A+T (%) Haplótipos (Seqs) 
Diversidade 

haplotípica (Hd) 

Diversidade 

nucleotídica () 

Alagoas 75,6 15 (15) 1,000 0,028 

Bahia 75,7 12 (15) 0,971 0,029 

Alagoas+Bahia 75,6 27 (30) 0,993 0,029 

 

As distâncias genéticas (Kimura 2-parameter) entre as populações são dadas 

na Tabela 5. Os valores mais elevados foram encontrados entre os nós a partir da 
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Bahia (Bahia_13 e Bahia_6) e Alagoas (Alagoas_10). O índice de menor magnitude 

foi encontrado entre os grupos de amostras da Bahia (Bahia_12) e Alagoas 

(Alagoas_2).  

A análise filogenética permitiu selecionar sítios variáveis, não incluindo 

inserções e deleções. A distância genética, baseadas na divergência de 

nucleotídeos e haplótipos únicos em todos os grupos de amostragem, revelaram 

valores de divergência que variam de 0,15 % (Distância entre haplótipos de 

Alagoas_2 e Bahia_12) a 4,81 % (Distância entre haplótipos de Alagoas_10 e 

Bahia_6; Alagoas_10 e Bahia_13) e com um valor médio de 2,7 % de distancia entre 

os haplótipos únicos
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Tabela 5 - Distância genética entre os haplótipos da região controle do DNAmt do Cardisoma guanhumi das populações de Alagoas e Bahia.  

Haplótipos Al_1 Al_2 Al_3 Al_4 Al_6 Al_9 Al_10 Al_11 Al_12 Al_13 Al_14 Al_15 Al_16 Al_17 Al_18 Ba_1 Ba_2 Ba_3 Ba_4 Ba_6 Ba_8 Ba_9 Ba_10 Ba_11 Ba_12 Ba_13 

Alagoas_1 
                          

Alagoas_2 2,66 
                         

Alagoas_3 2,21 3,43 
                        

Alagoas_4 2,51 4,05 2,36 
                       

Alagoas_6 1,61 2,38 1,76 1,76 
                      

Alagoas_9 2,06 3,89 1,91 2,51 1,91 
                     

Alagoas_10 2,36 4,20 2,81 2,51 2,21 2,36 
                    

Alagoas_11 3,28 4,21 3,13 3,13 2,52 3,28 1,91 
                   

Alagoas_12 2,51 1,91 2,36 3,27 2,36 2,81 3,43 0,34 
                  

Alagoas_13 2,06 1,17 2,21 3,12 1,91 2,96 3,27 3,27 2,81 
                 

Alagoas_14 3,12 1,91 3,27 3,58 2,66 4,04 4,30 4,36 1,76 1,02 
                

Alagoas_15 2,81 2,22 2,97 4,20 2,97 3,73 4,05 4,05 2,07 1,32 2,36 
               

Alagoas_16 2,66 1,46 2,81 3,73 2,81 3,26 3,57 3,89 1,46 1,02 2,06 1,61 
              

Alagoas_17 1,76 2,97 2,52 1,91 1,91 2,36 2,67 3,28 2,82 2,66 3,43 2,82 2,66 
             

Alagoas_18 2,81 2,06 3,57 4,50 3,27 4,03 4,35 4,67 2,06 1,46 2,51 2,05 1,31 3,42 
            

Bahia_1 1,61 3,12 2,06 2,36 1,47 2,21 2,52 3,13 2,66 2,21 3,28 2,97 3,11 1,91 3,58 
           

Bahia_2 1,91 3,43 1,76 0,05 1,17 1,91 2,21 2,52 2,66 2,51 3,28 3,58 3,11 1,32 3,89 1,76 
          

Bahia_3 2,97 3,27 3,43 3,28 2,82 3,58 3,89 3,59 2,81 2,66 2,81 3,12 2,95 2,67 3,73 3,43 2,82 
         

Bahia_4 3,26 2,06 3,57 4,19 3,11 4,18 4,50 4,50 1,61 1,46 2,51 2,51 2,20 3,42 2,50 2,81 3,57 4,19 
        

Bahia_6 3,57 2,81 3,73 4,34 3,42 4,19 4,81 4,50 2,66 2,21 3,27 3,12 2,36 3,88 2,81 3,72 3,73 4,20 2,80 
       

Bahia_8 0,23 1,91 2,81 3,73 2,51 3,42 3,89 3,89 1,76 1,02 2,06 1,76 1,91 3,27 2,36 2,81 3,12 3,26 2,51 3,11 
      

Bahia_9 2,80 2,51 3,26 4,19 2,96 3,41 4,04 4,35 1,76 1,61 2,66 2,21 2,05 3,11 2,36 3,27 3,58 3,57 2,50 3,27 2,21 
     

Bahia_10 3,11 2,21 3,88 4,20 3,27 4,35 4,67 4,67 2,06 1,91 2,97 2,67 2,81 3,73 3,11 2,96 3,57 4,30 1,61 3,42 2,36 2,81 
    

Bahia_11 3,27 2,52 3,42 4,04 3,12 3,26 4,20 4,20 1,96 1,31 2,36 2,67 2,06 3,58 2,81 3,42 3,43 3,58 2,81 3,58 1,91 2,66 3,28 
   

Bahia_12 2,51 0,15 3,27 4,20 2,97 3,73 4,05 4,05 1,76 1,02 2,07 2,07 1,31 3,12 1,90 0,03 3,58 3,45 1,91 2,66 1,76 2,36 2,06 2,36 
  

Bahia_13 2,81 2,21 3,27 4,20 3,27 4,35 4,81 4,67 1,46 1,32 2,36 2,36 2,35 3,73 2,37 0,03 3,58 4,04 1,46 3,58 2,06 2,66 1,76 2,66 2,06 
 

 

 

 



53 

Um nível significativo de sinal filogenético foi detectado no conjunto de dados 

da região controle (Figura 6). O método de NJ de reconstrução filogenética mostra 

as principais linhagens evolutivas recuperadas com haplótipos de C. guanhumi. Em 

geral, as amostras de diferentes locais não foram distinguidas por grupos 

estreitamente relacionados, ou por distintos clados.  

 

 

Figura 6- Árvore filogenética mostrando as relações evolutivas entre haplótipos únicos base no 

domínio hipervariável da região controle DNAmt  através do método Neighbor-joining.  
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Em conclusão, a extremidade 5' da região controle do C. guanhumi 

apresentou sítios altamente polimórficos, uma característica comum na maioria dos 

decápodos (GRABOWSKI; COLADO, 1999; Chu et al. 2003; GRABOWSKI et al., 

2004; MCMILLEN-JACKSON; BERT,2003). Os dados gerados por este estudo 

indicam também que a hipótese de panmixia para população de C. guanhumi deve 

ser considerada. Apesar de bastante explorada comercialmente a espécie em 

estudo ainda evidencia elevados níveis de variabilidade genética. Sendo a região 

controle do DNAmt um excelente marcador para avaliar o nível de polimorfismo e 

diversidade intrapopulacional, bem como verificar a presença ou ausência da 

estruturação genética entre as populações. Os resultados são vitais para a 

elaboração de projetos de conservação e manejo da espécie.  

 No entanto, estudos adicionais necessitam ser realizados com o mesmo 

domínio da região controle, com tamanho amostral maior, e amostragem mais ampla 

em toda a distribuição desta espécie de caranguejo, incluindo amostras de outras 

regiões como o Caribe e implementados por análises com outros marcadores como 

o gene COI e marcadores nucleares, também altamente variáveis como 

microssatélites.  
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4. ESTUDO DA VARIAÇÃO GENÉTICA NO DNA MITOCONDRIAL DA ESPÉCIE 

CARDISOMA GUANHUMI NO ATLÂNTICO CENTRO-OESTE 

 

RESUMO 

O Cardisoma guanhumi, caranguejo azul terrestre, é amplamente distribuído em 

todas as regiões estuarinas tropicais e subtropicais do Atlântico Centro-Oeste 

(ACO), é uma espécie de pesca, importante comercialmente. Neste estudo, padrões 

da estrutura genética populacional e a demografia histórica desta espécie foram 

avaliadas com uma sequência parcial 12S rRNA concatenada com sequência da 

região controle (RC) para reunir informações e analisar a conectividade entre essas 

populações dentro do ACO, para futuras estratégias de conservação e tomada de 

decisões em gestão de pesca. A análise das sequências do DNA mitocondrial 

(DNAmt) revelou 234 sítios polimórficos, que definiu 93 haplótipos únicos dentro de 

cinco localidades. Não houve haplótipos dominantes, mas sim uma distribuição de 

haplótipos recorrentes de baixa frequência com um grande número de singletons. 

Uma árvore neighbor-joining e uma rede de haplótipos median-joining revelaram 

dois grupos bem distintos, correspondendo a indivíduos de estuários localizados ao 

longo da costa brasileira e do mar do Caribe. Análises de variância molecular 

(AMOVA) e estatística FST apoiaram a hipótese de que amostras da população 

destas duas regiões geográficas eram geneticamente distintas, indicando que o fluxo 

gênico pode estar restrito a cada região, apesar do elevado poder de dispersão. A 

ruptura filogeográfica foi ainda demonstrada pelas análises Bayesiana e IBD 

atribuída por um teste de Mantel. Além disso, os testes da teoria da neutralidade e 

análise de distribuição de mismatch indicam uma história demográfica complexa 

para as populações C. guanhumi no Atlântico Centro-Oeste, que corresponde ao 

efeito gargalo e a um subsequente crescimento da população. O que significa uma 

ruptura genética acentuada entre as populações do Caribe e do Brasil, podendo 

estar associado a biogeografia , onde uma barreira marinha impede o fluxo gênico, o 

que gera preocupações sobre a conservação e o status taxonômico do C. guanhumi. 

Para entender a subdivisão da estruturação populacional, as populações de C. 

guanhumi das duas regiões devem ser consideradas como diferentes unidades de 

manejo, para fins de conservação e gestões mais eficazes.  

Palavras-chave: estrutura populacional; filogeografia; Brachyura; sequenciamento; 

diversidade genética; região controle do DNAmt.  
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4. CHANGE IN STUDY ON GENETIC MITOCHONDRIAL DNA SPECIES 

CARDISOMA GUANHUMI IN CENTRAL WEST ATLANTIC 

 

ABSTRACT 

The blue land crab Cardisoma guanhumi is widely distributed throughout tropical and 

subtropical estuarine regions in the Western Central Atlantic (WCA) and is also a 

commercially important fishery species to the region. In this investigation patterns of 

population genetic structure and historical demographics of the species were 

assessed with their partial 12S rRNA and CR concatenated sequences to gather 

further information to examine the connectivity among these populations within the 

WCA for future conservation strategies and decision-making of fishery management. 

The analysis of DNAmt sequences revealed 234 polymorphic nucleotide sites, which 

have defined 93 distinct haplotypes within five localities. No dominant DNAmt 

haplotypes were found but instead a distribution of a few low-frequency recurrent 

haplotypes with a large number of singletons. A neighbour-joining tree and a median-

joining haplotype network revealed two very distinct clusters, corresponding to 

individuals from estuaries located along the Caribbean Sea and Brazilian waters. 

Analyses of molecular variance (AMOVA) and FST statistics supported the hypothesis 

that population samples from these two main geographic regions were genetically 

distinct, indicating that gene flow might be restricted across these regions, despite 

the high potential of dispersal. The presence of these two main phylogeographical 

discontinuities was further demonstrated by the results of the Bayesian assignment 

analysis and the IBD assessed by a Mantel Test. In addition, tests of neutral 

evolution and analysis of mismatch distribution indicate a complex demographic 

history of C. guanhumi populations in the Western Central Atlantic, which 

corresponds to bottleneck and subsequent population growth. Overall, a sharp 

genetic break between Caribbean and Brazilian populations, which appears to be 

associated with a marine biogeographic boundary to gene flow,raised concerns over 

the conservation and taxonomic status of the Blue land crab. The population 

structure implied that a clear subdivision exists in C. guanhumi regional populations, 

and should be considered as different management units for further effective 

conservation and management purposes.  

 

Keywords: Population structure; phylogeography; brachyuran crabs; sequencing; 

genetic diversity; control region of DNAmt.  
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INTRODUÇÃO 

 

O caranguejo-azul Cardisoma guanhumi Latreille 1825 (Decápoda: Brachyura: 

Gecarcinídae), é uma espécie semi-terrestre, amplamente distribuída nas regiões 

estuarinas tropicais e subtropicais do Atlântico Centro - oeste, pelo sudoeste da 

Flórida, América Central, Bermudas, Golfo do México e partes das Ilhas do Caribe, 

no Brasil (Ceará até Santa Catarina) (BURGGREN; MCMAHON, 1988; BRANCO, 1991; HILL, 

2001; TAVARES, 2003; HOSTETLER; MAZZOTTI; TAYLOR, 2003). Também há registro da 

ocorrência do C. guanhumi no litoral do Amapá, porém com uma lacuna de 

distribuição entre este e o Estado do Ceará (LIMA, et al.,  2009).  

A espécie é intensamente explorada como um recurso alimentar em muitos 

países ao longo da costa Central do Atlântico e América do Sul, especialmente Porto 

Rico, Bahamas, Honduras, Colômbia, Venezuela e Nordeste do Brasil (NOVOA, 

2000; RODRÍGUEZ-FOURQUET; SABAT, 2009; RICO; MEDINA, 2010; CARMONA-SUÁRE, 

2011; FIRMO et al., 2012), o que contribuiu para o excesso da pesca, tornando-se 

insustentável, em toda sua área de distribuição. Como consequência, houve declínio 

desta espécie em muitos países (AMARAL; JABLONSKI, 2005; GOVENDER; RODRÍGUEZ-

FOURQUET, 2008; RODRÍGUEZ-FOURQUET; SABAT, 2009; HURTADO, et al., 2013) devido a 

níveis elevados de captura, ou seja, a exploração excessiva e degradação do habitat 

em curso a espécie está listada pelo Governo Federal como sobreexplotada ou 

ameaçada de sobreexplotação no Brasil (IBAMA, 2004) e considerada 

biologicamente vulnerável pela Fish and Wildlife Conservation Comissão na Flórida - 

EUA (TALLAHASSE, 2002). Esse status da pesca atual revelou a necessidade do 

desenvolvimento e implementação de estratégias de gestões eficazes para a 

conservação de suas populações selvagens.  

O conhecimento dos padrões geográficos populacionais dentro da distribuição 

C. guanhumi não só ajuda a obter uma compreensão mais profunda do processo 

evolutivo, mas também é de suma importância para a gestão e conservação da 

espécie. Uma compreensão de sua estrutura genética populacional também é 

fundamental para estabelecer prioridades de pesca sustentável de políticas e planos 

de gestão, bem como para a definição de medidas de conservação eficazes para 

manter os estoques de caranguejo selvagens com altos níveis de produtividade 

(BERT, et al., 2002; Ridley, 2006; HEILVEIL; LAPILUSA; TURNER, 2013; GOU et, al., 2012).  
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A estrutura genética de organismos bentônicos com fase larval planctônica é 

predominantemente determinada pela probabilidade de troca larval entre as 

populações e, portanto, influenciada pela habilidade de dispersão dos indivíduos e 

suas larvas. Fluxo de larvas potenciais (troca de genes) entre duas populações 

putativas, por sua vez, pode ser movida por fatores biológicos (e. g. período larval, 

taxa de crescimento) e fatores ecológicos (e. g. processos oceanográficos físicos, 

barreiras de dispersão oceânica) (WEERSING; TOONEN, 2009; RODRÍGUEZ-REY; SOLÉ-

CAVA; LAZOSKI, 2013; PULUMBI, 2003; SHANKS; GRANTHAM; CARR, 2003; HANNAN, 2014).  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Sítios de coletas e extração de DNA  

Um total de 97 espécimes de Cardisoma guanhumi foram coletados de cinco 

áreas de manguezais ao longo do Atlântico Centro-Oeste: em Vieques (18 ° 09 '39. 6 

"N, 65 ° 23' 21,3" W, Porto Rico, N = 24); Flórida (25 ° 22 '58,7 "N, 81 ° 11' 47,4" W, 

EUA, N = 21); Alagoas (09 º 24 '51. 32 "S, 35 º 29' 51,42" W, Brasil, N = 15); Bahia 

(14o 48 '27. 19 "S, 39 ° 02' 00. 13" W, Brasil, N = 15); Sergipe (10 ° 58 '33,8 "S, 37 ° 

03' 13,9" W, Brasil, N = 22) (Figura 1). Amostras de tecido muscular foram retiradas 

de uma parte da pata (pereiopodes) de cada indivíduo, armazenados em etanol 

100% e enviados para o laboratório para análise molecular.  

O DNA genômico total foi extraído do tecido muscular, digerido com 

proteinase K e a extração realizada segundo protocolo com fenol-clorofórmio-álcool-

isoamílico (SAMBROOK; RUSSELL, 2001), e posteriormente ressuspensos em Tris-

EDTA-tampão (TE) (pH 7,5). O DNA de elevado peso molecular foi quantificado por 

eletroforese em gel (0,8 % de gel de agarose).  

 

 

Figura 1 - Locais de coletas das amostras de Cardisoma guanhumi ao longo do Atlâncico centro-

oeste.  
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Amplificação do DNA mitocondrial e sequenciamento 

A maior parte região do DNAmt  rica em AT foi amplificada por um par de 

primers, DLUSSAF (5'-GTA TAA CCG CGA ATG CTG GCA C-3 ') e ILEUCAR (5'-

CCT TTT AAA TCA GGC ACT ATA-3 '), concebido a partir do genoma do DNAmt do 

C. guanhumi  (OLIVEIRA-NETO et al. 2007) (Tabela 2, Figura 2). As reações de 

amplificação foram realizadas em volumes de 25 uL contendo aprox. 100 ng de DNA 

molde, 2,5 uL de tampão de PCR 10x, 1,5 mM de MgCl2, 200 uM de cada dNTP, 0,5 

µM de cada iniciador, e 0,625 U de Taq DNA polimerase (New England Bio Labs). A 

PCR consistiu em 30 ciclos de 95 ° C durante 30 segundos, 56 º C durante 30 

segundos, e 68 ° C durante 60 segundos, com uma desnaturação inicial de 95 ° C 

durante 30 segundos, e uma extensão final das 68 º C durante 5 Minutos utilizando 

um Veriti 96-well Thermal Cycler (Applied Biosytems). Todas as amplificações foram 

realizadas com um adicional do controle negativo no qual todos os componentes, 

exceto o DNA molde foram adicionados. Amplicons foram verificados para o 

tamanho e qualidade correta por eletroforese em gel com coloração SyberSafeTM 

Os produtos de PCR foram purificados com colunas de purificação de PCR 

Invitek ® a fim de remover o excesso de primers e de nucleotídeos, e concentrar os 

fragmentos amplificados por PCR. Os produtos amplificados da purificação foram 

utilizados como DNA molde nas reações de sequenciamento. O Sequenciamento foi 

realizado utilizando o ABI Prism Big DyeTM Ready Mix (Applied Biosystems) e 

primers DLUSSAF e ILEUCAR, separadamente, em um Veriti 96-well Thermal 

Cycler (Applied Biosystems). Os produtos do sequenciamento foram purificados 

utilizando isopropanol para remover os terminadores fluorescentes que não 

reagiram. A análise dos produtos de sequenciamento foi realizada no ABI 3500 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Os produtos de PCR foram sequenciados 

em ambas as direções: forward e reverse, as sequências ambíguas e de difícil 

interpretação foram excluídas. Todas as sequências de nucleotídeos foram 

submetidas ao banco de dados GenBank (National Center for Biotechnology 

Information).  

 

Análise de dados das sequências 

As sequências de nucleotídeos forward e reverse de cada indivíduo foram 

inspecionadas manualmente com o auxílio do editor de sequência Chromas v 2. 1. 1 

(Technelysium Pty Ltd. ). As sequências de nucleotídeos homólogas de todas as 



68 

amostras foram alinhadas usando o programa Clustal X (THOMPSON, et al., 1997) 

no editor BioEdit  (HALL, 1999). Os alinhamentos foram checados e refinados, 

quando necessário.  

A ocorrência de saturação de substituição que pode gerar erros e imprecisões 

na reconstrução filogenética foi investigada por meio da comparação da metade do 

índice de saturação teórica esperada ao assumir a saturação completa (ISS. c, valor 

crítico) com o índice de saturação observada (ISS) (XIA, et al., 2003). Índices de 

saturação substituição e entropia (Hx), uma medida da quantidade de variabilidade 

através de sequências de haplótipos (SCHNEIDER; EXCOFFIER, 1999), foram 

calculados com o Dambe programa v 5. 0 (XIA; XIE, 2001).  

Haplótipos únicos foram identificados utilizando DNASP 5,10 (LIBRADO; 

ROSAS, 2009). Índices de diversidade genética foram estimados pelo cálculo da 

composição média de nucleotídeos, número de transições, transversões, sítios 

polimórficos, de diversidade haplotípicas (H) e diversidade nucleotídicas(π) (NEI, 

1987), e o número médio de diferenças de pares (M), todos utilizando o mesmo 

software.  

As sequências de DNAmt do C. guanhumi alinhadas foram importadas para 

MEGA v 6. 0 (TAMURA et al., 2013) para a estimativa da divergência entre 

haplótipos e grupos de amostragem sob o modelo de 2 parâmetros Kimura 

(KIMURA, 1980). Sítios com lacunas de alinhamento e dados em falta foram 

omitidos das análises. A (NJ) análise neighbor-joining com base na matriz de 

distâncias Kimura 2-parâmetros foi também realizada para examinar as relações 

entre os indivíduos. Para avaliar os níveis de significância e a consistência dos nós 

(topologia em árvore) derivada da análise filogenética, 1000 replicações de bootstrap 

do conjunto de dados originais foram realizados (FELSENSTEIN, 1985).  

Redes de haplótipos foram geradas para inferir as relações genealógicas 

entre os haplótipos usando o algoritmo de median-joining (BANDELT; FORSTER; ROHL, 

1999), implementado em REDE v. 4. 6. 1 (http:/www. fluxus-engineering. com).  

Estruturação de variação geográfica do DNAmt foi analisado por uma análise 

de variância molecular AMOVA (EXCOFIER; SMOUSE; QUATTRO, 1992)e os valores de 

FST entre as população  foram calculados em ARLEQUIN v 3. 5 (EXCOFFIER; 

LISCHER, 2010) usando o método de Weir & Cockerham (WEIR; COCKERHAM, 1984). 

Índices de fixação significativamente diferentes de zero foram identificados, por 
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comparação, com os resultados de 10. 000 permutações de dados (RAYMOND; 

ROUSSET, 1995).  

Os padrões demográficos das populações, em primeiro lugar foram avaliados 

em DNASP, testando neutralidade seletiva para cada população e para todos os 

indivíduos usando o D de Tajima (TAJIMA, 1989) e FS de Fu (YX, 1997), as 

estatísticas foram com base em 10. 000 repetições, e em segundo lugar, foram 

obtidas as distribuições esperadas e observadas do número de pairwise entre 

haplótipos e da distribuições de Mismatch, sob o modelo de expansão súbita 

(SLATKIN, 1993; ROGERS; HARPENDING, 1992). O índice de irregularidade de 

Harpending (HARPENDING, 1994) foi utilizado para testar o ajuste entre as 

distribuições observadas e esperadas, ea soma dos desvios quadrados (SSD) do 

teste de goodness-of-fit com ajustes de 10. 000 replicas, e assim implementado no 

Arlequin.  

A hipótese de isolamento por distância foi examinada por um teste de Mantel 

(MANTEL, 1967; SLATKIN, 1993). As distâncias geográficas foram calculadas por 

meio de mapas, distância linear ao longo da costa entre cada dois pontos de 

amostragem e implementado no Arlequim para a verificação dos valores de acordo 

com o teste de Mantel. Para verificar o número de grupos genéticos (K), foi utilizado 

o programa BAPS (TANG, 2009).  
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RESULTADOS 

 

Diversidade das sequências 

A análise da região controle do DNA mitocondrial do C. guanhumi produziu 97 

sequências de aproximadamente 700 pb cada, que incluiu 234 sítios polimórficos, 

dos quais 158 eram filogeneticamente informativos e 76 singletons ( Tabela 1). As 

sequências de DNA foram verificadas na base de dados do NCBI (http://blast. ncbi. 

nlm. nih. gov/) para confirmar a homologia das espécies de origem. 93 haplótipos 

únicos foram detectados dentro das localidades. Nenhum haplótipos dominante foi 

encontrado no DNAmt, mas uma distribuição de alguns haplótipos recorrentes de 

baixa frequência, com um grande número de singletons. Haplótipos semelhantes só 

foram detectados em manguezais brasileiros (Sergipe e Bahia).  

A relação transversão / transição foi 0,1648, e com frequências de base iguais 

a:fA = 0,443, fT = 0,313, fC = 0,161, e fG = 0,083. Índices de diversidade genética 

(média ± desvio padrão), a diversidade de haplótipos (Hd), e diversidade de 

nucleotídeos ()  são apresentados na Tabela 1. A média da diversidade de 

haplótipos de nucleotídeos nas populações brasileiras foram 0,980 e 0,02, e nas 

populações do Caribe foram 1,00 e 0,05, respectivamente. O resultado da análise de 

saturação de substituição apresentou ISS (0,09) muito menor do que o valor crítico 

de ISS (ISSC = 0,80), indicando que as sequências são úteis e eficientes para 

reconstrução filogenética (XIA, 2003). As taxas de substituições apresentaram níveis 

mais altos em direção às extremidades do domínio hipervariável da região controle, 

as bases iniciais sequenciadas da região 12 S foram trechos com comprimento de 

50 sítios, com regiões invariáveis, dentre elas os sítios: 170 à 201, 410 à 440, 460 à 

501 que encontraram-se totalmente conservadas (Figura 2).  

 A maior parte da substituição de base ocorreu na extremidade 5' da região 

controle. Tanto as transições como as transversões estão correlacionadas com as 

distâncias genéticas (P<0,05), e pelo menos 98% da variação de transições e de 

94% da variação de transversões podem ser explicadas por uma regressão linear 

(Figura 3).  

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/
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Figura 2 - Distribuição das sequências variáveis (entropia) ao longo da região controle do DNA do 

Cardisoma guanhumi.  

 

 

 

Figura 3 - Saturação do domínio hipervariável da região controle do DNAmt do C. guanhumi.  
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Tabela 1 - Locais de coleta, tamanho da amostra (N) e estatísticas de resumo de variabilidade 

genética para as populações C. guanhumi ao longo do Atlântico Centro-Oeste.  

Local Código Região N Nh Np Tv/Ts Pi Hd ± SD ± SD 

Alagoas ALA 
Costa 

do Brasil 
15 15 72 0. 1515 

18. 428 ± 
8. 663 

1. 000 ± 
0. 0243 

0. 0266 ± 
0. 0140  

Bahia BAH 
Costa 

do Brasil 
15 15 71 0. 2031 

19. 171 ± 
8. 999 

0. 971 ± 
0. 0327 

0. 0277 ± 
0. 0146  

Sergipe SER 
Costa 

do Brasil 
22 21 90 0. 1124 

19. 082 ± 
8. 787 

0. 996 ± 
0. 0153 

0. 0276 ± 
0. 0142 

Flórida FLO 
Mar do 
Caribe 

21 21 140 0. 1667 
28. 090 ± 
12. 809 

1. 000 ± 
0. 0147 

0. 0406 ± 
0. 0207  

Porto 
Rico 

POR 
Mar do 
Caribe 

24 24 158 0. 1905 
43. 801± 
19. 686 

1. 000 ± 
0. 0120 

0. 0633 ± 
0. 0317  

Nh, número de haplótipos; Np, número de sítios polimórficos; Tv/Ts, Taxa de transversão/transição; 

Pi, número médio de diferença  pairwise; Hd, diversidade haplotípica; , diversidade nucleotídica; e o 
desvio padrão (SD).  

 
As análises filogenéticas e de rede 

A árvore de neighbor-joining foi construída com base em distâncias Kimura 2-

Parâmetros de 97 indivíduos com seus pares de bases 12S rRNA parciais e com 

suas sequências da RC concatenadas. Na árvore, foram observados dois grupos 

bem distintos, correspondentes a (Figura 4) costa brasileira e ao Mar do Caribe e 

apenas 5 indivíduos porto-riquenhos foram agrupados dentro do cluster brasileiro.  

A rede de haplótipos foi baseada namedian-joining,redes de sequências do 

DNAmt do C. guanhumi mostrou as relações genealógicas entre 93 haplótipos com 

base no último número de substituições. A rede consistia em duas sub-redes 

consecutivamente ligadas, correspondentes às duas regiões estudadas com a maior 

parte dos haplótipos ligados por diversos passos de mutação (Figura 5). Nenhum 

haplótipo dominante foi observado dentro desta rede também. Os dois grupos foram 

notáveis representando a maior parte de todos os indivíduos brasileiros e do mar do 

Caribe, respectivamente.  
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Figura 4 - Árvore de distância Neighbor-joining mostrando as relações evolutivas entre 97 indivíduos 

coletados de cinco localidades.  
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Figura 5 - Rede Median- joining com os 97 indivíduos de C. guanhumi no Atlântico Centro-Oeste. 

Cada círculo representa um haplótipo único, com a área a ser proporcional à frequência do haplótipo 

nas cinco populações. Cada haplótipo é de cor de acordo com a legenda. Os círculos vermelhos 

indicam haplótipos intermediários.  

 

Análise da Estrutura populacional 

A AMOVA das sequências do DNAmt do C. guanhumi baseado na 

frequências de haplótipos revelou que 51,26 % da variação genética ocorreu dentro 

das populações enquanto que 48, 74% da variação genética ocorreu entre as 

populações (Tabela 2). O índice médio de fixação (FST = 0,488, P = 0,00), o que 

indica existência de estrutura genética nas populações de C. guanhumi.  

 

Tabela 2 - Análise da variação molecular (AMOVA) de sequências de DNAmt do C. guanhumi.  

Fonte de variação df 
Soma dos 
quadrados 

Componentes 
de variançia 

Porcentagem 
de variação 

FST 

(P-value) 

Entre populações 4 1097. 095 13. 529 Va 48. 74 
0. 488 

(P = 0. 00) 

Dentre populações 92 1309. 117 14. 229 Vb 51. 26 
 
 

Total 
96 2406. 212 27. 758   

 

Outra evidência de estruturação genética populacional dentro das cinco 

localidades foi revelada pela análise FST (Tabela 3). De acordo com os valores de 
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FST derivados das frequências dos haplótipos que mostraram diferenciação 

genética entre as amostras coletadas a partir do Mar do Caribe e da costa brasileira. 

Nenhuma diferenciação significativa foi observada entre ALA, BAH, e SER em P 

<0,05. No entanto, uma comparação entre BAH e ALA revelou uma ligeira 

diferenciação em P <0,10. Amostras de FLO e POR também foram 

significativamente diferentes (P <0,01).  

Além disso, todas as possíveis comparações dos pares de haplótipos 

(pairwise) eram altas entre as localidades do Caribe e do Brasil, e estatisticamente 

significativa. Foram encontradas as maiores diferenças genéticas entre a FLO e 

SER (Da: 48,19, P <0,01).  

 

Tabela 3 - Média corrigida da diferença pairwise corrigida (acima na diagonal) e Fst (abaixo da 

diagonal) entre as populações baseadas nas sequencias de 12S + RC do DNAmt do C. guanhumi.  

Localidades Alagoas Bahia Florida Porto Rico Sergipe 

Alagoas - 0. 5378 47. 9405** 29. 2992** 0. 0736 

Bahia 0,0278* - 47. 2802** 28. 8834** 0. 1489 

Flórida 0,6649** 0,6590** - 2. 7508** 48. 1907** 

Porto Rico 0,4586** 0,4531** 0,0690** - 29. 4809** 

Sergipe 0,0043 0,0078 0,6725** 0,4791** - 

** SignificanciaP< 0. 01; * Significancia P< 0. 10 

 

No BAPS foi detectado três haplogrupos (HG), um dos quais era restrito a 

costa brasileira (HG1), com menor presença no Caribe (Porto Rico), e dois 

haplogrupos (HG2 e HG3) restritas ao Caribe exclusivamente (Figura 6). Dentro 

costa brasileira, ALA, BAH e SER foram representados exclusivamente por um dos 

haplogrupos (HG 1 = 100%), enquanto FLO foi representada por HG2 (95,2%) e 

HG3 (4,8%) e POR, no Caribe, foi representado por todos os três haplogrupos (HG1 

= 20,85; HG3 = 29,2%), mas principalmente por HG2 (50%). Todos os indivíduos 

foram corretamente atribuídos aos seus respectivos haplogrupos (P> 0,05).  
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Figura 6 - Análise Bayesiana das sequências 12S + RC dos cinco locais amostradas. Cada barra 

vertical representa um indivíduo e a probabilidade de que pertença a um dos três haplogrupos 

detectados (P = 1).  

 

Por um teste de Mantel foi encontrada uma correlação significativa entre a 

existência de dos valores FST e das distâncias geográficas entre localidades (teste 

de Mantel, p <0,05, Figura 7).  

 

 

Figura 7 - Isolamento por distância (IBD) utilizado teste de Mantel (10. 000 permutações) para todas 

as populações C. guanhumi baseados em Fst como a distância genética (R2 = 0,987, P <0,05). Cada 

ponto representa o Fstde uma população em relaçãoà distância geográfica das populações.  

 

Testes de neutralidade e estimativas de expansão da população 

Os resultados dos índices D de Tajima e Fs de Fu na Tabela 4 estão 

representados para cada indivíduo da população. D de Tajima mede a disparidade 

entre o número de locais de segregação e da distância genética par a par, o que 

resultou em valores negativos para cada localidade, exceto Porto Rico. No entanto, 

D estatística de Tajima mostrou valores não significativamente diferentes de zero 

(P> 0,05). Fs de Fu, que é utilizado especificamente para detectar expansão da 
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população e é mais sensível à presença de haplótipos únicos nas amostras, 

mostraram valores não significativos em quatro populações (ALA, FLO, POR, SER), 

mas com uma média não significativo com valor negativo (Fs = -4,55789, P> 0,10).  

 

Tabela 4 - Estatística do teste de Neutralidade e dos parâmetros demográficos estimados baseados 

nas sequencias de 12S + RC do DNAmt do C. guanhumi.  

Populações Alagoas  Bahia  Flórida  Porto Rico  Sergipe  Média 

 D de Tajima 
(P-value) 

-0. 73010 
(0. 21800) 

-0. 53083 
(0. 31700) 

-1. 13865 
(0. 10800) 

0. 14094 
(0. 62100) 

-0. 91345 
(0. 16800) 

-0. 63442 
(0. 28640) 

Fs de Fu(P-value) -4. 59719 
(0. 01300) 

-0. 12846 
(0. 45600) 

-6. 12142 
(0. 00700) 

-5. 40002 
(0. 02400) 

-6. 54237 
(0. 01000) 

-4. 55789 
(0. 10200) 

 13. 88281 18. 82812 25. 78320 28. 33203 15. 07617 20. 38047 

SSD (P-value) 0. 03089 
(0. 02000) 

0. 02758 
(0. 05000) 

0. 00878 
(0. 13000) 

0. 01667 
(0. 08000) 

0. 02560 
(0. 02000) 

0. 02190 
(0. 06000) 

Raggedness (P-

value) 
0. 01342 

(0. 85000) 
0. 05705 

(0. 01000) 
0. 00980 

(0. 69000) 
0. 00893 

(0. 59000) 
0. 01006 

(0. 61000) 
0. 01985 

(0. 55000) 

, unidade de tempo de mutação; SSD, soma dos desvio dos quadrados; Raggedness, Harpending (1994) 

raggedness index 

 

Distribuição de Mismatch para as cinco localidades amostradas de C. 

guanhumi foram verificadas (Figura 6), os resultados mostraram que a distribuição 

foi multimodal e irregular para todas as populações. Os valores estatísticos de 

raggedness apontaram que medidas suaves de distribuição de mismatch (47) foram 

não significantivas, exceto para Bahia. Apesar dos valores significantes do SSD para 

ALA, BAH e SER, a média do SSD não foi significativamente diferente de zero.  
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Figura 8 - Distribuição de mismatch entre os haplótipos de C. guanhumi das cinco localidades 

amostradas.  
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DISCUSSÃO 

 

A análise da sequência concatenada de 12S rRNA e da RC revelou uma 

variação genética considerável em todas as localidades amostradas. Foram 

observados altos valores de diversidade haplotípica e de diversidade de 

nucleotídeos (Tabela 1), semelhante ao resultado anteriormente obtido ao se 

estudar a mesma espécie distribuídas ao longo da costa brasileira usando a região 

controle do DNA mitocondrial (DNAmt) como marcador (OLIVEIRA-NETO, 2008). A alta 

variabilidade genética em C. guanhumi também está de acordo com os dados de 

outros organismos marinhos, particularmente de outras espécies de crustáceos 

marinhos que possuem larvas planctônicas utilizando os mesmos marcadores 

mitocondriais (MCMILLEN-JACKSON; BERT, 2004; NARO-MACIEL et al, 2011; WEERSING; 

TOONEN, 2009). O elevado valor da diversidade haplotípica e nucleotídica pode ser 

atribuído à natureza complexa e variável de distribuição da população de C. 

guanhumi no Atlântico Centro-Oeste (NEI, 1987; AVISE, 2004; GRANT; BOWEN, 

1998) e também a uma combinação de alta taxa de mutação no fragmento de 

estudo, assim como do grande tamanho da população da espécie (AVISE; NEIGEL; 

ARNOLD, 1984). Este resultado indica, até certo ponto, que a diversidade genética do 

caranguejo C. guanhumi é caracterizada por um alto nível de variabilidade genética 

homogeneamente distribuído dentro do mar do Caribe e da costa brasileira, como 

anteriormente observado em outras espécies de caranguejos (MCMILLEN-JACKSON; 

BERT, 2004; CASSONE; BOULDING, 2006).  

Os padrões observados nesta espécie são particularmente comparáveis aos 

obtidos por outros crustáceos (e. g. P. argus), em um estudo realizado com o mesmo 

fragmento de DNAmt (DINIZ et al., 2005). Estas duas espécies, C. guanhumi e P. 

argus compartilham áreas geográficas semelhantes, do sul do EUA ao sul do Brasil. 

Ambas as espécies enfrentam obstáculos para o fluxo de gênico nas regiões em 

estudo (e. g. Atlântico Centro-Oeste). A capacidade de dispersão das suas larvas 

provavelmente seja diminuída pela bacia do Amazonas e Orinoco e pela Corrente 

Norte do Brasil (CNB), tornando-se efetivas barreiras geográficas.  

A topologia da árvore NJ consiste em mais uma indicação de um padrão 

distinto de estrutura filogeográfico entre os 93 haplótipos (Figura 4), indicando que a 

estrutura da população é provavelmente devido ao restrito fluxo de genes. A 

distância genética entre os dois grupos distintos indica a presença de uma ou mais 
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barreiras que se impõem à dispersão, ou seja, que impede a migração entre os 

indivíduos destas duas áreas geográficas. No entanto, a ocorrência de cinco 

haplótipos porto-riquenhos no cluster brasileiro sugere que a migração e o fluxo 

gênico pode ter sido possível em alguns casos (recentemente ou em um passado 

evolutivo) entre a ilha caribenha de Porto Rico e os estuários brasileiros, mas não o 

suficiente para garantir a homogeneização completa do DNAmt entre as regiões.  

A rede construída (Figura 5) mostrou uma profunda divisão em dois 

haplogrupos sem haplótipos dominantes, porém em uma distribuição de baixa 

frequência, alguns haplótipos foram recorrentes com um grande número de 

singletons. Um grupo foi restrito aos estuários da costa brasileira que estão 

estreitamente relacionadas formando um único grupo e o outro grupo foi restrito ao 

Caribe. Esta acentuada separação genética pode ser atribuída às diferenças na 

sequência e consequentemente nas divergências entre os haplótipos das duas 

regiões geográficas. A análise dos dados de sequência do DNAmt também revelou 

que as amostras populacionais dentro da costa brasileira são quase homogênea. A 

rede MJ dos 93 haplótipos observados não revelou padrões geográficos claro dentro 

da região do Caribe (Figuras 4 e 5). Altos níveis de homogeneidade populacional 

também foram relatados em espécies de invertebrados com fase larval planctônica 

ao longo da costa atlântica (e.g. Farfantepenaeus brasiliensis e Litopenaeus schmitti; 

Ucides cordatus; Cardisoma guanhumi (GUSMÃO; LAZOSKI; SOLE-CAVA, 2006; 

OLIVEIRA-NETO, 2007; OLIVEIRA-NETO, 2008).  

Além disso, a hipótese de divergência populacional entre populações da costa 

brasileira e do Mar do Caribe também estão de acordo com os resultados de análise 

de diferenciação da população. O teste de AMOVA do DNAmt do C. guanhumi 

revelou que 48,74% da variação genética ocorreu entre as populações (Tabela 2), o 

que pode sugerir uma estrutura genética regional forte e estável nessa espécie. 

Valores de Fst estimados entre as populações (Tabela 3) das localidades brasileiras 

(ALA, SER, BAH) não apresentaram níveis restritos de fluxo gênico e, portanto, 

sugere-se trocas larvais entre as localidades (com possíveis interferências entre 

elas). Embora essa ausência de diferenciação populacional também seja encontrada 

em outras espécies (CASSONE; BOULDING, 2006) e Callinectes sapidus (MCMILLEN-

JACKSON; BERT, 2004), certamente não é regra para todos os crustáceos estuarinos.  

Apesar do seu estágio larval ser relativamente curto (54 a 65 dias) 

(ABRUNHOSA et al., 2000) a capacidade de mistura que há com os giros dos 



81 

oceanos, mais especificamente na costa brasileira é responsávelpor uma 

diversidade quase homogênea no litoral brasileiro. A fase larval pelágica é suscetível 

à dispersão pelas correntes de água e assim aumentam o fluxo de genes (TAKITA, 

1974). Esse padrão também pode ser reflexo de acontecimentos passados, tanto 

geológicos como climáticos (e. g. placa de movimento tectônico ou episódios 

glaciais) (Lourie e Vincent, 2004) (LOURIE; VICENT, 2004). Estas inferências podem 

explicar as semelhanças genéticas entre os estuários ao longo da costa brasileira 

(NEI, 1987) para visualizar estas condições é suficiente a capacidade migração 

sucessiva entre os indivíduos de estuários adjacentes.  

A presença destes dois principais ramos filogeográficos foi demonstrada 

ainda pelos resultados das análises de atribuição Bayesiana (Figura 4), de acordo 

com a qual os indivíduos pertencentes ao haplogrupo II e III estavam ausentes ao 

longo da costa brasileira. O isolamento dos indivíduos do haplogroupo I na costa 

brasileira pode resultar do fluxo gênico preferencial no âmbito do litoral brasileiro.  

Os resultados do teste de Mantel indicam isolamento por distância, o que 

sustenta a hipótese de que as diferenças genéticas foram causadas por dispersão 

limitada entre o Caribe e a costa brasileira (Figura 5). Para as espécies estuarinas 

semi-terrestres que apresentam fase pelágica larval, várias causas podem estar 

envolvidos na determinação de uma estruturação genética populacional: correntes 

locais dos oceanos; presença de barreiras físicas, tais como ilhas; características da 

história de vida; história recente, bem como o controle direto sobre a dispersão em 

fases juvenis e adulta, sucesso no acasalamento ou sucesso no processo de 

imigração (BURTON, 1983); efeito da variação temporal e sazonal nos processos 

oceanográficos. No entanto, Infelizmente, os dados sobre os mecanismos de 

dispersão larval do C. guanhumi são incompletos, tornando-se necessários mais 

estudos sobre a biologia das espécies, bem como sobre as correntes e giros locais. 

Portanto com base em nossos resultados, um modelo simples de isolamento por 

distância pode explicar a estrutura genética populacional de C. guanhumi na região 

do Atlântico tropical Central ocidental. Assim a diferenciação genética da população 

(estimada em Fst) relaciona-se diretamente com as distâncias geográficas presente 

entre as populações (Figura 5 e Tabela 3).  

Neste estudo, foi realizado o teste D de Tajima, uma inferência da teoria da 

evolução neutra, ou teoria da neutralidade, e também inferiu-se o teste Fs de Fu que 

é uma análise que indica a distribuição de mismatch para examinar as expansões 
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demográficas históricas do C. guanhumi, tais testes possuem um papel importante 

na determinação dos padrões de variabilidade genética (YAMAGUCHI; NAKAJIMA; 

TANIGUCHI, 2010; XIAO, 2009). Os valores negativos encontrados para D de Tajima e 

para Fs de Fu, não foram significativos (Tabela 4), e sua distribuição de mismatch 

relaciona-se com a sua frequência nucleotídica (Figura 6) sinalizando uma história 

demográfica complexa destas populações de C. guanhumi do Atlântico Centro-

Oeste, que corresponde ao efeito gargalo e subsequente crescimento destas 

populações (LIAO et al. 2010).  

No geral, os dados apresentados neste estudo, com base em sequências de 

genes da RC do DNAmt  identificou alta diversidade genética e diferenciação 

genética significativa em C. guanhumi do Atlântico Centro-Oeste. Uma ruptura 

genética acentuada entre as populações do Caribe e do Brasil, o que provavelmente 

esteja associado com uma barreira marinha que inviabilize o fluxo gênico, essa 

condição também levantou preocupações com a conservação e o status taxonômico 

do C. guanhumi, pois tal estruturação populacional sugere uma subdivisão clara na 

espécie deC. guanhumi, automaticamente devem ser considerados como diferentes 

unidades de manejo para fins de conservação e gestões eficientes (GUSMÃO;  

LAZOSKI; SOLE-CAVA, 2005; LIU, 2007). Portanto, as estratégias de gestão devem ser 

tomadas para proteger a espécie e evitar a perda da rica variação genética das 

populações naturais, bem como o número total de indivíduos. No entanto, neste 

estudo, examinamos apenas uma parte (12S rRNA parciais concatenadas com 

sequencias da RC) do genoma do DNAmt. O uso de múltiplos marcadores genéticos 

pode aumentar o poder de resolução de estudos genéticos ea inclusão de diferentes 

indivíduos de cada estuário devem confirmar o padrão de estrutura populacional 

genética revelada neste estudo (AVISE, 2004). No entanto, estudos com 

marcadores nucleares (e. g. marcadores microssatélites de DNA) (HEILVEIL; 

LAPILUSA; TURNER, 2013) são necessários para ampliar e corroborar com os 

resultados da estruturação genética da população e em especial possibilitar um 

maior conhecimento da estrutura populacional nesta espécie de caranguejo.  
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CONCLUSÃO 

 

Considerando a espécie C. guanhumi estudada, assim como o marcador 

molecular utilizado (região controle do DNAmt) pode-se observar que o marcador em 

questão  apresentou elevado polimorfismo, foi viável para o estudo de diversidade 

genética intrapopulacional, para aferir dados filogeográficos e para obter dados da 

distribuição histórica demográfica dos indivíduos.  

Adicionalmente, as populações do caranguejo guaiamum no Brasil não 

apresentaram estruturação genética, mas mostraram suave diversidade entre elas, o 

mesmo sendo observado para as populações Caribenhas quando comparadas entre 

si (Flórida x Porto Rico). No entanto, uma significativa estruturação genética foi 

detectada entre os estoques brasileiros (Alagoas, Sergipe e Bahia) e caribenhos 

(Flórida x Porto Rico), sugerindo que estes devem ser tratados como 2 

agrupamentos genéticos bem distintos, e provavelmente sob diferentes normas 

regulatórias para a captura destes Crustáceos Decápodos Braquiúros.  

A marcante diferenciação genética entre as populações do Brasil e Caribe 

sugere a presença de duas subdivisões. No entanto, regiões mais conservadas do 

DNAmt, bem como outros marcadores moleculares devem ser investigadas para 

confirmação desta hipótese.  
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