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1 - INTRODUÇÃO 
 

 O jacaré-açú (Melanosuchus niger), única espécie do gênero, é o maior membro da 

família Aligatoridae e pode alcançar até seis metros de comprimento (Medem, 1983), sendo 

considerado o maior predador da América continental (Ross & Magnusson, 1989). Tem sua 

distribuição basicamente limitada à bacia amazônica, incluindo Bolívia, Brasil, Colômbia, 

Equador, Peru e algumas áreas da Guiana e Guiana Francesa (Ross, 1998).  

 O comportamento bastante complexo segue o padrão dos crocodilianos, compreendendo, 

entre outras coisas, locomoção, forrageamento, termorregulação, dominância hierárquica, 

territorialidade, interações interespecíficas e comportamento social (Verdade & Santiago, 

1993). Além disso, as fêmeas investem seu tempo na construção do ninho e na proteção 

contra predadores, e apresentam cuidado parental bastante elaborado, permanecendo ao lado 

dos jovens recém-eclodidos pelo menos até um ano de vida (Cintra, 1989; Coutinho & 

Campos, 2007). 

 Esses animais têm preferência por locais mais fundos, geralmente em rios de águas 

pouco movimentadas, em lagos e pântanos de águas pretas e nas áreas alagáveis da Amazônia 

(Rebêlo & Lugli, 2001). O jacaré-açú, juntamente com o tinga (Caiman crocodilus), seu 

principal competidor, é considerado um animal oportunista e generalista em seus hábitos 

alimentares, pois consome uma ampla variedade de presas e apresenta dietas bem 

diversificadas (Magnusson et al., 1987; Da Silveira et al., 1997).  

 

 1.1 - Sistema reprodutivo 
 
 Apesar de haver muitos estudos realizados sobre a biologia de M. niger, os 

conhecimentos sobre seu sistema reprodutivo ainda são deficientes. Sabe-se que ele é bastante 

complexo, e envolve a formação de casais, construção de ninhos e cuidado parental com o 

ninho e a prole, porém alguns dados como a ocorrência de paternidade múltipla, ainda não 

estão claros. Acredita-se que seja semelhante ao modelo geral dos répteis, uma vez que os 

padrões encontrados em outros crocodilianos levam a crer que o comportamento reprodutivo 

é reflexo de uma competitividade por recursos, tais como distribuição de alimento, locais de 

reprodução e parceiros em potencial. Estes recursos afetam diretamente os dois sexos, sendo 

que alguns tipos de distribuição desses recursos dão a um dos sexos a oportunidade de possuir 

múltiplos acasalamentos (Pough et al., 2003). 

 Como regra geral, as hierarquias de domínio são comuns na maioria das espécies que 

possuem machos grandes e agressivos, e controlam o acesso a companheiros e recursos 
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(Lang, 1989). Nesse caso a preferência da fêmea é pelo macho dominante, porém 

freqüentemente pode ocorrer o acasalamento com machos subordinados (Garrick & Lang, 

1977), essa possibilidade é chamada poliandria na qual uma fêmea acasala-se com dois ou 

mais machos (Del Hoyo et al., 1992) podendo gerar uma ninhada com múltipla paternidade. 

 O comportamento poliândrico leva a realização de um maior número de cópulas, porém 

mais parceiros não deveriam significar sucesso reprodutivo, já que a quantidade de esperma 

inseminada por um único macho é suficiente para fecundar todos os seus óvulos (Madsen et 

al., 1992). Entretanto, para vários autores a poliandria é vantajosa por proporcionar maior 

potencial reprodutivo, uma vez que a competição dos espermatozóides no interior do trato 

reprodutivo da fêmea culmina com a seleção dos melhores e, portanto com o aumento da 

aptidão dos filhotes (Madsen et al., 1992; Parker, 1970). Falta determinar, porém, se o 

acasalamento poligâmico é uma estratégia ancestral comum ao grupo dos crocodilianos ou se 

tem surgido independentemente nos diversos táxons (McVay et al., 2008). 

  

 1.2 - Marcador molecular 
  
 Para obter informações detalhadas sobre tais sistemas de acasalamento, podemos fazer 

uso de marcadores genéticos de alta resolução, como os microssatélites (Litt & Luty, 1989). 

Eles consistem de pequenas seqüências com um a quatro nucleotídeos de comprimento, 

repetidas em tandem, altamente variáveis no número de repetições, que flanqueiam 

seqüências conservadas (Avise, 1994). Essas seqüências repetidas povoam densamente o 

genoma dos eucariotos, umas complexas e outras mais simples (Hamada et al., 1982) e 

compõe a classe mais polimórfica de marcadores moleculares disponível hoje.   

 Estudos realizados com esses marcadores são amplamente aplicados em programas de 

conservação e, por serem muito variáveis, são úteis em análises de estrutura de população e de 

forças evolutivas que estejam agindo atualmente (Crandall et al., 2000). Eles permitem 

também, verificar quantos e quais machos estão gerando descendência em uma população, se 

fêmeas acasalam ou não constantemente com os mesmos machos, qual a área de procriação 

desses machos territorialistas, se certos machos dominam a procriação e qual o grau de 

proximidade dos indivíduos nas populações (Avise, 1996; Sugg et al., 1996), tudo isso 

relacionado ao sistema reprodutivo da espécie estudada. Além disso, por fornecerem os níveis 

de polimorfismo e a co-dominância dos marcadores, levantam informações para análises em 

nível populacional e individual que podem ser usadas como subsídios para estudos mais 

aprofundados. 
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  Em análises de parentesco esses marcadores apresentam vantagem em relação a outros 

por fornecerem informações sobre lócus individuais, freqüências alélicas e por exibirem altos 

níveis de diversidade genética e polimorfismo (Parker et al., 1980), permitindo inclusive, a 

utilização de primers desenvolvidos originalmente para uma determinada espécie em outras 

relacionadas a esta.  

 Apesar das amplas possibilidades de aplicação, essas ferramentas têm sido pouco 

utilizadas em crocodilianos, com a notável exceção dos jacarés americanos: Alligator 

mississippiensis (Davis et al., 2002), Caiman latirostris (Verdade et al., 2002) e Caiman 

yacare (Godshalk, 2002), muito menos ainda em estudos que envolvem paternidade.  

 

 1.3 - Teste de paternidade em crocodilianos 
 
 Recentemente, Mcvay et al. (2008) testaram a evidência da paternidade múltipla em 

Crocodylus moreletii de duas localidades de Belize (América Central) através de nove loci 

microssatélites. Os autores observaram a presença de múltipla paternidade em metade dos 

ninhos analisados, taxa essa superior ao encontrado por Davis et al. (2001) para Alligator 

mississippiensis. Um questionamento interessante levantado pelo autor é se a paternidade 

múltipla é resultado de vários acasalamentos dentro de um único período ou se há o 

armazenamento de esperma pela fêmea, estratégia descoberta a pouco tempo em Alligator 

mississippiensis. 

 Amavet et al. (2008) analisaram paternidade múltipla em quatro ninhos de Caiman 

latirostris de Santa Fé (Argentina). Para isso eles utilizaram 7 loci microsatélites 

desenvolvidos por Zucoloto et al. (2002), dentre eles clau 6 e clau 8, e um loco microssatélite 

desenvolvido por Glenn et al. (1998), originalmente para Aligator mississipiensis, o Amiu 20. 

Todos os três microssatélites anteriormente citados também foram usados em nosso trabalho. 

Encontrou-se mais de um pai em pelo menos dois ninhos, então os autores relataram que esse 

fenômeno pode ser o resultado de uma maior variação das condições ambientais, incluindo 

inundações e secas mais freqüentes que afetam as populações das áreas estudadas. Eles 

reforçam a idéia de que a compreensão de sistemas de acasalamento é importante para a 

manutenção de populações viáveis e exploradas como o C. latirostris. Além disso, o 

conhecimento proporcionado pelo trabalho ajudará na indicação de machos e fêmeas 

necessárias para a re-introdução no meio selvagem, a fim de maximizar o tamanho efetivo 

populacional. 



 4

 Em jacaré-açú a paternidade múltipla ainda não havia sido testada, porém Benoit et al. 

(2006) realizaram um estudo que investigou o polimorfismo de microssatélites em sete 

populações, localizadas na Guiana Francesa, Equador e Brasil. Para isso testou o 

funcionamento de sete pares de primers originalmente desenvolvidos para Caiman latirostris 

(Zucoloto et al., 2002) e 28 pares de primers desenvolvidos para A. mississipiensis (Glenn et 

al., 1998; Davis et al., 2002), o resultado mostrou que oito pares amplificaram com sucesso e 

foram polimórficos. Tais primers foram utilizados no presente estudo para se obter dados 

mais específicos, como a capacidade de discriminar paternidade.  

  

2 - HIPÓTESE 
 

Ho = Não há paternidade múltipla em M. niger uma vez que a reprodução realiza-se na 

proporção de um macho para cada fêmea, o que caracteriza um padrão reprodutivo 

monogâmico. 

 

H1 = Ocorre paternidade múltipla em M. niger uma vez que a reprodução realiza-se na 

proporção de mais de um macho para cada fêmea, apresentando um padrão reprodutivo 

do tipo poligâmico.  

 
3 - OBJETIVOS 
 

 3.1- Objetivo Geral 
 

 Analisar geneticamente o padrão reprodutivo do jacaré-açú (Melanosuchus niger) 

utilizando marcadores moleculares microssatélites. 

  
 3.2- Objetivos específicos 
 

 Determinar se os loci utilizados podem ser marcadores robustos para descriminar a 

presença ou ausência de paternidade múltipla em Melanosuchus niger. 

 

 Verificar a ocorrência ou ausência de paternidade múltipla em M. niger. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

 4.1- Amostragem 
 
 O banco de dados consistiu em amostras retiradas de seis ninhos provenientes da Estação 

Ecológica de Anavilhanas (02"00' 03'02' S e 60°27' para 61'07' W), que está localizada na 

bacia do Rio Negro entre as cidades de Manaus e Novo Airão, Amazonas, Brasil, são eles: 

ninho 4 com seis filhotes (4a, 7Ba, 7Bb, 4Bc, 4Bd e 4e); ninho 5 com cinco filhotes (5A, 5B, 

5C, 5D, 5E); ninho 6 com cinco filhotes (6A, 6B, 6C, 6D e 6E); ninho 7 com seis filhotes 

(7Aa, 7Ab, 7c, 7d, 7Be e 7F); ninho 9 com cinco filhotes (9A, 9B, 9C, 9D e 9E) e ninho 10 

com sete filhotes (10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F e 10G).  

 O material foi coletado através da retirada da escama caudal dos filhotes recém 

eclodidos, cedidas pelo professor Dr. Ronis da Silveira, da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), e conservadas em tubos contendo álcool 95%.  

  

 4.2- Obtenção dos dados genéticos 
 
 O isolamento do material genético (DNA) foi feito através do método de extração com 

clorofórmio (Sambrook et al., 1989), com algumas modificações, e sua qualidade foi testada 

através da técnica de eletroforese em gel de agarose. O produto da extração foi submetido a 

um processo de amplificação através da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), realizada 

em um termociclador Thermo (PXE 0.2 – Thermal Cycler). A temperatura inicial de 

desnaturação foi de 93º C por 1 min, com um ciclo, seguida por 25 ciclos à 94º C por 30 seg, 

5_º por 30 seg (temperatura específica de anelamento do primer) e 68º C por 1 min. Em 

seguida 20 ciclos à 94 ºC por 30 seg, 53 ºC por 30seg e 68 ºC por 1 min, seguidos de um ciclo 

à 72º C com uma extensão final por 30 segundos e temperatura final de 4º C. 

 O resultado da PCR foi usado na próxima etapa, a genotipagem, na qual o produto foi 

desnaturado por aquecimento e submetido imediatamente ao contato com gelo, para ser 

analisado posteriormente no seqüenciador automático ABI 3730xl com utilização de software 

específico para genotipagem (GeneMapper). Um exemplo do produto da genotipagem, usado 

para análise de paternidade, pode ser observado na figura 1. 
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Figura 1. Composição alélica dos filhotes do ninho 10 (10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F e 10G, de cima 
para baixo) correspondente ao lócus Amiu 20. Este loco foi um dos que possibilitou a dedução direta 
da paternidade múltipla nesse ninho, com cinco alelos, sendo que o indivíduo 10C era homozigoto. 
 

 Os oito pares de primers que foram utilizados neste trabalho, haviam sido testados 

quanto ao nível de polimorfismo por Benoit et al. (2006). Dois deles (clau 6 e clau 8) foram 

desenvolvidos originalmente para C. latirostris por Zucoloto et al. (2002) e os outros seis, 

amiu 8 (Glenn et al., 1998), amiu 11, amiu 13, amiu 14, amiu 16 e amiu 20 (Davis et al., 

2002), foram desenvolvidos para A. mississipiensis. 

  

 4.3- Análises 
 
 Para verificar a eficiência dos marcadores em identificar paternidade múltipla, foi 

calculada a probabilidade de identidade genética (I), em todos os loci (IC) e em cada lócus (I) 

(Paetkau et al., 1995). Esse parâmetro significa a probabilidade de se encontrar para um lócus, 
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dois indivíduos com genótipos iguais dentro de uma população, e é ele quem nos permite 

analisar o poder de discriminação dos loci, sendo que quanto mais baixos são seus valores, 

maior é o potencial desses microssatélites para discriminar paternidade (Selvin, 1980). 

Determinou-se, também, a probabilidade de exclusão de paternidade (Q) para cada lócus e em 

todos os loci combinados (QC) usando-se o método de Weir (1996). Valores de exclusão de 

paternidade mais próximos de 1 trazem maior confiabilidade para se excluir corretamente um 

indivíduo em uma análise de paternidade. 

 Para verificar a presença ou ausência de paternidade múltipla nós aplicamos primeiro o 

método de simples contagem de alelos (Myers & Zamudio, 2004), que consistiu em contar os 

alelos encontrados em cada ninho (FitzSimmons, 1998; Valenzuela, 2000) e inferir os 

genótipos dos parentais pela presença de homozigotos no ninho e usando padrões 

mendelianos de herança.  

  Análises mais refinadas foram realizadas através do programa Colony (Wang, 2004), no 

qual foi calculada a estimativa de máxima verossimilhança de clusters familiares presentes 

nos ninhos estudados. Isso foi possível mesmo sem o conhecimento do genótipo dos pais, pois 

esse programa depende tão somente das freqüências alélicas e do compartilhamento de alelos 

entre os indivíduos de cada ninhada. Essas análises são realizadas através da utilização de 

todos os loci de forma simultânea, e a partir de um cálculo probabilístico de 

compartilhamento de alelos o programa cria clusters familiares compostos por irmãos 

verdadeiros ou, no caso de clusters diferentes, por meio-irmãos.  

 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  Foram genotipados os seis ninhos, contendo em média seis ovos por ninho, para cada 

um dos oito primers testados (clau 6, clau 8, amiu 8, amiu 11, amiu 13, amiu 14, amiu 16 e 

amiu 20). O loco amiu 8 para o ninho 7 não entrou nas análises pois somente parte dos 

indivíduos desse ninho foram genotipados. Os microssatélites, clau 8, amiu 13 e amiu 14 

evidenciaram um padrão de genotipagem confuso e foram excluídos de nossas análises, uma 

vez que não era possível afirmar, com um nível de certeza satisfatório, quais eram os reais 

alelos de cada indivíduo. Dos primers que restaram, somente o amiu 14 não foi capaz de 

discriminar paternidade múltipla nos ninhos estudados.  

 Também foram trabalhados um total de 17 indivíduos adultos provenientes de 

Anavilhanas e obtidas suas freqüências alélicas, visando à obtenção da propabilidade de os 

marcadores microssatélites serem robustos o suficiente para discriminar a paternidade 
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múltipla nas análises de relacionamento (Tabela 1). Para isso obtivemos os seguintes índices: 

Probabilidade de Exclusão de paternidade (Q), Probabilidade Conjunta de Exclusão (QC), 

Probabilidade de Identidade genética (I), Probabilidade conjunta de Identidade genética (CI). 

 
Tabela 1. Índices de robustez para os loci de microssatélites obtidos de 17 indivíduos da região de 
Anavilhanas. 

Loci No. de alelos Probabilidade de 
Exclusão de (Q) 

Probabilidade de 
Identidade (I) 

Clau 6 7 0.6266 0.0065 
Amiu 8 6 0.1010 0.2904 
Amiu 11 2 0.1975 0.4074 
Amiu 16 6 0.5319 0.1110 
Amiu 20 5 0.3979 0.1958 
Todos  QC=0.924067079 IC=0.0000166138  

 

Os resultados destes índices evidenciaram que todos os marcadores em conjunto 

possuem uma boa probabilidade de exclusão (QC) e de identidade (IC), podendo desta forma, 

serem usados para a discriminação de contribuições extra-par para ninhos de M. niger.  

 De acordo com o método de simples contagem dos alelos, a paternidade múltipla foi 

detectada por quatro loci microssatélites (clau 6, amiu 8, amiu 16 e amiu 20), em três dos seis 

ninhos analisados (N4, N6 e N10), totalizando seis casos. Em dois desses casos (N10/clau6 e 

N4/amiu 20), nenhum alelo parental pôde ser deduzido, devido à ausência de pelo menos um 

homozigoto na ninhada. Apesar disso, como foram encontrados cinco alelos diferentes em 

ambos, a monogamia foi rejeitada, já que o total de alelos esperados para uma ninhada é 

quatro, caso os pais sejam heterozigotos (os parentais podem doar somente um alelo cada). 

Em outros dois casos (N4/amiu8 e N10/ amiu20), pela presença de um único tipo de 

homozigoto no ninho, somente um dos alelos parentais pôde ser deduzido. Desse modo, 

quatro alelos no ninho 4 e cinco no ninho 10 foram determinantes de paternidade múltipla. Já 

nos casos: N6/amiu8 com três alelos e N10/amiu16 com quatro alelos, pelo menos dois 

filhotes, provenientes do mesmo ninho, foram homozigotos para dois alelos diferentes. Assim, 

todo o genótipo parental pôde ser deduzido e mais de dois alelos no ninho foram suficientes 

para rejeitar a monogamia. Essas considerações foram baseadas nos dados apresentados na 

tabela 2. 

Todos os loci que se mostraram suficientemente polimórficos para determinar paternidade 

múltipla indicaram a existência de alelos extras; mais do que seria possível caso o sistema 
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reprodutivo fosse monogâmico. Ou seja, podemos afirmar que tanto o ninho 6, confirmado 

por um único loco, quanto os ninhos 4 e 10, confirmados por mais de um loco gênico, tiveram 

contribuição gamética de dois ou mais machos (tabela 2). 

Tabela 2. Quantidade de alelos parentais inferidos\número de alelos encontrados para cada loco, nos 
ninhos de M. niger. Os alelos parentais foram inferidos através da presença de filhotes homozigotos 
para alelos diferentes e os resultados em verde indicam a presença de paternidade múltipla. 
 

 

  

 

 

 

  

 

  

   

Os resultados, baseados nas análises usando o programa Colony, confirmaram a presença 

de paternidade múltipla nos ninhos através da análise do número de clausters familiares 

presentes em cada ninhada. Os resultados dos clusters familiares obtidos foram os seguintes: 

Ninho 4= 3 clusters familiares; ninho 5= 2 clusters familiares; ninho 6= 3 clusters familiares; 

ninho 7= 3 clusters familiares; ninho 9= 2 clusters familiares; ninho 10= 5 clusters familiares. 

 Os resultados desta análise simultânea foram bastante semelhantes aos resultados 

observados pela simples contagem de alelos, entretanto, foi sugerido a existência de uma 

contribuição extra-par para todos os ninhos estudados. Já para a simples contagem, somente 

dois ninhos não apresentaram contribuição extra-par (N5 e N9). Esta diferença entre os dois 

métodos de análise esta relacionada com a limitação da simples contagem individual para 

cada loci, em relação a uma análise multiloci simultânea como desta análise de maxima-

verossimilhana do programa Colony, que considera os loci relacionados uns aos outros para 

cada indivíduo analisado. 

Nossos resultados são bastante interessantes do ponto de vista dos mecanismos e 

estratégias de manutenção da variabilidade genética das espécies. De um modo geral, a 

poliandria pode fornecer benefícios genéticos por melhorar a chance de que as fêmeas 

adquiram bons genes ou reforcem a diversidade genética de seus descendentes (Yasui, 1998). 

Com a poliandria, fêmeas podem assegurar a viabilidade de seus descendentes copulando 

sucessivamente com machos de maior viabilidade (Watson, 1991). Para que esta estratégia 

01\05 02\04 01\02 01\03 00\05 N10 

00\03 01\02 00\02 02\02 01\02 N9 

01\02 01\02 01\02 X 02\02 N7 

01\02 01\02 01\02 02\03 01\02 N6 

01\03 01\03 01\02 01\02 00\03 N5 

00\05 00\03 01\02 01\04 01\03 N4 

amiu  20 amiu  16 amiu  11 amiu  8 clau 6 ninho\loci 
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seja eficaz, fêmeas devem poder avaliar com precisão a qualidade do macho e selecionar 

fertilizações de certos machos.  

 Quanto maior a freqüência de paternidade múltipla observada em uma espécie (como a 

do presente estudo), melhor é a condição da população em manter ou incrementar a 

variabilidade genética inter e intrapopulacional (Chesser & Baker, 1996; Sugg & Chesser, 

1994). Quando falamos de alta variabilidade genética também estamos falando de populações 

melhor adaptadas a suportar variações ambientais. Se o ambiente muda ou se, por alguma 

outra razão, há mudança no fenótipo ótimo, os animais só poderão se adaptar as novas 

condições se houver variabilidade genética suficiente para tal. Assim, a presença de 

paternidade múltipla em M. niger pode estar sendo importante para manter a variabilidade 

genética da espécie em níveis satisfatórios, uma vez que deveria ser esperada baixa 

variabilidade em suas populações como conseqüência de uma contribuição restrita de machos, 

resultado da relação de dominância e territorialidade. 

 A presença de paternidade múltipla também tem conseqüências importantes no aumento 

do tamanho efetivo populacional (Chesser & Baker, 1996; Sugg & Chesser, 1994), podendo 

ajudar na indicação de machos e fêmeas necessárias para a re-introdução no meio selvagem, a 

fim de maximizar os resultados do manejo de espécies. O conhecimento do tipo de padrão 

reprodutivo e a proporção sexual adequada são importantes para traçar estratégias de manejo e 

conservação, especialmente quando determinadas populações possuem um número reduzido 

de indivíduos. 

 O presente projeto é ainda um estudo pioneiro da análise de parentesco de filhotes em M. 

niger. Análises com um maior número de ninhos provenientes de mais localidades estão em 

andamento com um maior número de loci e deverão dar um panorama mais preciso do 

sistema de reprodução em M. niger.  
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