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RESUMO 

 

Com a queda no crescimento da pesca extrativista, a aquicultura é uma atividade 

econômica do Brasil com grande potencial e vem crescendo bastante nos últimos anos. A 

região Amazônica possui abundância em recursos hídricos, fundiários e de mercado 

consumidor. A matrinxã (Brycon amazonicus) é uma espécie com boa aceitação de 

mercado ocupando a décima primeira colocação das espécies mais cultivadas do país. O 

conhecimento da variabilidade genética é o primeiro passo para descobrir genes que 

conferem resistência a doenças e mudanças ambientais, por exemplo. Assim, o objetivo 

foi conhecer a variabilidade genética do plantel de matrinxã oriunda do Lago Catalão e 

cultivada em cativeiro na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas. 

Foi feita a extração do DNA genômico a partir da nadadeira caudal conforme o protocolo 

Doyle e Doyle (1987), com modificações. A quantificação foi realizada em gel de agarose 

0,8% em eletroforese horizontal, e o DNA foi diluído à concentração de 20 ng/µL. Fez-se 

a digestão do DNA com as enzimas de restrição EcoRI e MseI, ligação dos adaptadores 

e seleção de primers. Na amplificação pré-seletiva foram utilizados os primers EcoRI + 

A/MseI + C, e na seletiva foram testadas oito combinações onde sete apresentaram 

polimorfismos observado em gel de poliacrilamida a 6% revelada com nitrato de prata. 

Duas combinações foram testadas (EcoRI + ATC/MseI + CAT e EcoRI + ACA/MseI + 

CAT) resultando em leitura de 101 bandas com 90 polimórficas, e correlação cofenética 

de 88,68%. No dendrograma gerado há variabilidade genética entre os indivíduos 

analisados, entretanto é necessária a observação dessa variabilidade com mais 

combinações de primers para a seleção de futuras matrizes visando iniciar um Programa 

de Melhoramento dessa espécie. 
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1. INTRODUÇÃO 

As taxas de consumo de peixes na Amazônia são consideradas as maiores do 

mundo, visto que em certas áreas do baixo rio Solimões e alto Amazonas é a principal 

fonte de proteína para os humanos residentes, Cerdeira et al. (1997) e Batista et al. 

(2004) estimaram que a média da taxa de consumo são de 22 Kg/pessoa/ano. Em 2011 o 

Ministério da Pesca e Agricultura relatou um total de 1 milhão e 240 mil toneladas de 

pescado por ano. Já em 2014, segundo a FAO (Food and Agriculture Organization - 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), a produção de pescado 

para consumo humano foi de 136,2 milhões de toneladas, com a aquicultura 

representando cerca de 49% dessa produção. 

Com grande capacidade hídrica e íctica o Brasil apresenta grande potencial para 

atividades aquícolas. Na Amazônia essa capacidade aumenta principalmente pelo clima, 

que favorece o crescimento dos peixes, e pela abundância do mercado consumidor. A 

manutenção adequada em ambientes de cativeiro é crucial para a economia, apesar de 

diversos fatores serem considerados causadores do declínio da diversidade de peixes em 

ambientes (PEREIRA-FILHO et al., 1991). 

A principal espécie cultivada no país é a tilápia (Oreochomis niloticu), já a 

matrinxã (Brycon amazonicus) é a décima primeira espécie mais cultivada, a mesma 

apresenta elevado potencial para piscicultura regional, em sistema semi-intensivo ou 

intensivo (ZANIBONI-FILHO et al., 2006), apresentando hábito diurno, é uma espécie 

migradora e durante a vazante forma cardumes para desovar no encontro dos rios de 

águas e pretas (LIMA; ARAÚJO-LIMA, 2004), com fecundidade variando entre 36.706 e 

309.287 ovócitos (ZANIBONI, 1985). 

Conhecer a variabilidade genética, em piscicultura, mostra-se fundamental uma 

vez que essa ferramenta possibilita um melhoramento fenotípico favorável à atividade. A 

variabilidade confere aos peixes resistências às mudanças ambientais e doenças além de 

inferir em características que sejam favoráveis à produção da espécie de acordo com 

Falconer (1987) e Moreira (2001). Do contrário, a redução da variabilidade genética 

implica na diminuição do potencial de melhoramento genético (MELO et al., 2006). 

Para acessar essa informação foram utilizados marcadores moleculares, sendo 

esta sequência de nucleotídeos que detectam polimorfismo gênico. Há ampla 

disponibilidade de marcadores que são agrupados quanto ao conteúdo codominante, 

como microssatélites, e dominantes, como AFLP (Polimorfismo de Comprimento de 

Fragmentos Amplificados), que foi a técnica utilizada nesse trabalho, pois oferece uma 

metodologia mais acessível, além de ser uma boa ferramenta de determinação de 



diversidade. O presente trabalho procurou estimar por meio da técnica AFLP a 

variabilidade genética de exemplares de matrinxã do plantel da Fazenda Experimental da 

UFAM, oriundo do Lago do Catalão. 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A crescente demanda por carne de pescado sugere um melhoramento de 

características zootécnicas das espécies para atender a demanda do mercado. A carne 

do peixe tem grande importância para a alimentação humana, para isso a piscicultura 

mostra-se uma alternativa para aliviar a pressão da pesca extrativista sob os estoques 

das espécies naturais. Alguns estudos de biologia molecular têm sido utilizados na ideia 

de conservar características como crescimento rápido, resistência a doenças, resistência 

a mudanças climáticas entre outras, tem sido procuradas e para no processo de 

melhoramento e hibridação. 

Ao longo dos anos o melhoramento genético tem obtido consideráveis resultados na 

produção dos fenótipos. Espécies como tilápia, carpa e salmonídeos, algum sucesso tem 

sido alcançado (HULATA, 2001). 

2.1 A ESPÉCIE Brycon amazonicus 

 

A família Characidae, na América do Sul, abrange cerca de 963 espécies, 30 

subfamílias e 250 gêneros, sendo a família com maior riqueza na Amazônia e sua 

maioria é de pequeno porte e abundante (FERREIRA et al., 1996; MIRANDE, 2010). Com 

rápido crescimento, bom desempenho reprodutivo e boa resistência a doenças, a 

subfamília Bryconidae destaca-se em termos econômicos (CASTAGNOLLI, 1992), além 

de seu valor comercial e aceitação de mercado, porém suas caracterizações genéticas 

são raras. Apesar da ampla variedade de espécies do gênero Brycon apenas nove 

espécies apresentam descrição cromossômica (MARIGUELA et al., 2010). 

 A espécie em estudo tem como hábito alimentar a onivoria, apresenta desova total 

no período da enchente (SANTOS et al., 2006). Está entre as espécies mais 

comercializadas e mostra-se fundamental para a pesca artesanal. Segundo o IBAMA 

(2007) ocupa a segunda colocação das espécies de cultivo nas pisciculturas do 

Amazonas. A matrinxã é uma das espécies que se encontra na lista de defeso, que 

compreende o período de novembro a dezembro. 

 

2.2 Cenário Aquícola 

 

A procura do mercado por produtos provenientes de pescado intensifica a pesca 

extrativista, o que tem levado consideravelmente estoques pesqueiros ao seu limite. De 

acordo com a FAO (2011) a pesca mundial atingiu 168 milhões de toneladas em 2010, 



porém apenas a partir de 1990 a aquicultura começou a ganhar espaço na economia 

brasileira e desde então houve crescimento no setor. A aquicultura mostra-se como 

alternativa à prática extrativista que tem ultrapassado seus limites, virando uma escolha 

ao empreendedor de acordo com o GREENPEACE (S/D). 

A expansão da aquicultura está diretamente ligada com recursos naturais do país, 

uma vez que o Brasil possui uma ampla costa marítima, grande concentração de água 

doce, a Amazônia possui a maior bacia fluvial do mundo, e clima tropical. Os desafios 

apontados pela aquicultura é a regulação dos empreendimentos, crédito para 

investimentos nessa atividade e monitoramento ambiental. 

Uma questão atual são as evidências de que, possivelmente, ocorrerão mudanças 

climáticas globais devido aos efeitos estufas, o que afetaria diretamente o cenário da 

agricultura e aquicultura, uma vez que a temperatura e o balanço hídrico, por exemplo, 

são fatores fundamentais no setor primário. Estudos de variabilidade genética são 

básicos para a piscicultura uma vez que por meio destes pode-se mensurar os possíveis 

melhores cruzamentos. 

2.3 Estudo De Genética Em Peixes 

 

A variedade de genótipos e alelos em certos grupos é a variedade genética 

(FRANKHAM et al., 2004). O polimorfismo, diversidade alélica e heterozigosidade média 

são analisados através da sequência do DNA. Falconer (1987) e Moreira (2001) 

relataram que a variabilidade genética confere aos peixes resistência às mudanças 

ambientais e resistência a doenças, podendo ainda afetar o crescimento, portanto sua 

redução gera uma diminuição do potencial de melhoramento genético (MELO et al., 

2006). Muitos trabalhos já evidenciaram diferenças significativas entre populações 

selvagens e de cultivo, Alarcón et al. (2004) compararam a diversidade genética entre 

populações selvagens e cultivadas do peixe marinho Sparus aurata e diagnosticou uma 

diminuição na variabilidade das populações cultivadas. 

Uma questão atual quanto ao futuro do planeta está em volta das mudanças 

climáticas, sendo que estas afetam, de alguma forma, todos os organismos vivos. Por 

tanto, estudos de variabilidade genética mostram-se importantes, uma vez que através de 

características genotípicas como tolerância a determinadas ou variação de temperatura 

são características importantes na problemática, e essas pesquisas são a base para 

seguintes. 

A matrinxã é o segundo peixe mais cultivado no Amazonas e o décimo primeiro no 

país, e apesar do seu potencial de cultivo e sua resistência a patógenos em ambiente 

cultivado, pouco se sabe sobre estudos genéticos dessa espécie. Silva (2014), afirmou 



que marcadores AFLP pode ser considerada uma técnica segura e confiável para 

acessar a variabilidade genética da matrinxã. 

De acordo com Hilsdorf (2000), para a escolha de uma espécie para um programa 

de melhoramento genético, alguns critérios iniciais devem ser propostos: 

(I) Crescimento – A espécie deve possuir potencial crescimento. 

(II) Informação sobre a reprodução e larvicultura da espécie. 

(III) Conhecimento sobre a distribuição da variabilidade genética da espécie na 

natureza. 

(IV) Se há variabilidade o suficiente para compor um plantel inicial para 

processo de seleção? 

(V) A espécie possui aceitação no mercado para competir com outras 

espécies já estabelecidas economicamente? 

(VI) A produção dessa espécie é economicamente vantajosa? 

2.4 Marcadores Moleculares 

 

Marcadores moleculares são sequências de nucleotídeos, amplamente utilizados 

para estudo de genética populacional, que detectam polimorfismo gênico, sinalizam 

genes de resistência a doenças e pragas entre outros (RAFALSKI; TINGEY, 1993). Há 

inúmeros marcadores moleculares e estão agrupados em dois grupos, quanto o conteúdo 

de informações codominantes, como microssatélites e dominantes como o AFLP. 

O marcador AFLP é descrito em três etapas: digestão do DNA com enzimas de 

restrição, ligação de adaptadores aos fragmentos digeridos e amplificação com primers 

específicos. Estudos comprovam que o AFLP pode ser utilizado para análise de 

parentesco (KRAUSS, 1999; QUESTIAU et al.,1999; MADDEN et al., 2004), descrição da 

variabilidade genética (SACHIDANANDAM et al., 2001; DAGHER-KHARRAT et al., 

2007), e também em mapeamento genético e grupos de ligações (ALBERTSON et al., 

1999), além da aplicação em mapeamento genético e grupos de ligação (KEARSEY e 

FARQUHAR, 1998; KOCHER et al., 1998; COIMBRA et al., 2003; WANG et al., 2007). 

Silva (2014) destacou três combinações de primers como mais eficientes sendo 

EcoRI + ACA/MseI + CAT, EcoRI + ACA/MseI + CTC, EcoRI + ACA/MseI + CCA, pois 

obtiveram amplificação em sete de oito combinações, portanto, eficientes para realizar 

estudo de variabilidade genética da matrinxã. 



3. METODOLOGIA 

3.1 Aquisição Das Amostras 

 

As amostras para análise foram coletadas na Fazenda Experimental da 

Universidade Federal do Amazonas, no Km 38 da BR-174, foi retirado um pedaço da 

nadadeira caudal, e colocado em álcool 98%, para conservação do material. Ao todo 

foram coletadas 30 amostras de nadadeiras caudais de peixes oriundos do Lago do 

Catalão, com três anos de idade. Todos os exemplares foram chipados para posterior 

identificação e comparação dos indivíduos analisados. 

 

 3.2 Extração Do DNA 
 

O DNA genômico total foi extraído a usando o protocolo CTAB 2% Doyle e Doyle 

(1987), com modificações. 

3.3 Quantificação Do DNA 

 

Para obtenção da concentração do DNA, foi utilizado 2 µL do DNA genômico de 

cada amostra mais 3 µL de tampão de amostra (5X). Esses DNAs foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose 0,8% e comparados com High DNA Ladder (Invitrogen) 

de concentração conhecida. O gel foi corado com 0,5 µg/mL de brometo de etídio. A 

leitura da quantificação do DNA foi realizada pela intensidade de fluorescência num 

fotodocumentador de imagem (Biotech Image Master VDS modelo FTI-500, da 

Amersham Pharmacia Biotech) com luz ultravioleta. 

 3.4 Marcador Molecular AFLP 

 

A amplificação do marcador AFLP utilizado foi de acordo com o protocolo de Vos et 

al. (1995), com modificações. A combinação das enzimas EcoRI/MseI foram utilizadas na 

digestão do DNA genômico. As reações de digestão foram realizadas com 500 ng de 

DNA genômico (50 ng/µL), 5,0 µL do tampão “One Phor All” 10X 

(Amersham/Biosciences), 0,5 µL de albumina de soro bovino (BSA 100X – New 

England/BioLabs®Inc.) (10 µg/µL), 0,5 µL da enzima MseI (TTAA) (10 U/µL, New 

England/BioLabs®Inc.) e 0,25 µL da enzima EcoRI (GAATTC) (20 U/µL, New 

England/BioLabs®Inc.) em volume final completado para 50 µL com água Milli-Q 

autoclavada. As reações de digestão ficaram a 37 ºC por três horas e inativadas a 70 ºC 

por 15 minutos em termociclador MyGenie™ 96 Thermal Block/BíONEER. 



Para o preparo do adaptador EcoRI foi utilizado 5,6 µL (5 pmol/µL) do adaptador 

“EcoRI oligo1” (5’ – CTC GTA GAC TGC GTA CC – 3’), 4,8 µL “EcoRI oligo2” (5’ – AAT 

TGG TAC GCA GTC TAC – 3’), 6,0 µL do tampão OPA 10X (Amersham/Biosciences) e 

103,60 µL de água Milli-Q autoclavada. No preparo do adaptador MseI utilizamos 64 µL 

(50 pmol/µL) do adaptador “MseI oligo1” (5’ – GAC GAT GAG TCC TGA G – 3’), 56 µL 

(50 pmol/µL) do adaptador “MseI oligo2” (5’ – TAC TCA GGA CTC AT – 3’), 7 µL do 

tampão OPA 10X (Amersham/Biosciences) e 13 µL de água Milli-Q autoclavada. O perfil 

da reação para preparo dos adaptadores ficou 65 ºC por 10 minutos, 37 ºC por 10 

minutos e mais 25 ºC por 10 minutos, que foi realizada em termociclador MyGenie™ 96 

Thermal Block/BíONEER, depois a reação ficou a – 20 ºC. 

Os adaptadores foram ligados aos fragmentos de DNA em uma reação contendo 1 

µL do tampão da T4 DNA Ligase (10X, da Promega), 1 µL dos adaptadores da enzima 

EcoRI, 1 µL dos adaptadores da enzima MseI, 0,33 µL de T4 DNA Ligase (3 U/µL, 

Promega), 6,7 µL de água Milli-Q autoclavada e 50 µL da reação de digestão descrita 

acima. As reações de ligação ficaram numa temperatura a 23 ºC durante três horas em 

termociclador MyGenie™ 96 Thermal Block/BíONEER. As amostras ficaram 

armazenadas a – 20 ºC. 

Os fragmentos de DNA foram amplificados em duas reações. Na primeira, 

denominada de pré-amplificação, foram utilizados os oligonucleotídeos EcoRI + A (5’ – 

GAC TGC GTA CCA ATT CA – 3’) combinados com MseI + C (5’ – GAT GAG TCC TGA 

GTA AC – 3’), enquanto na segunda, denominada de amplificação seletiva, foram 

utilizados oligonucleotídeos para EcoRI com três nucleotídeos adicionais em seu terminal 

3’ (EcoRI + ATC e EcoRI + ACA) em combinação com o oligonucleotídeo MseI (MseI + 

CAT). Ambas as reações foram efetuadas em termociclador MyGenie™ 96 Thermal 

Block/BíONEER. 

As reações de pré-amplificação foram compostas por 2,5 µL da amostra de DNA 

digerido e ligado aos adaptadores conforme descrito acima, 0,25 µL do oligonucleotídeo 

da enzima de corte raro (EcoRI + A) (50 ng/µL), 0,25 µL do oligonucleotídeo da enzima 

de corte freqüente (MseI + C) (50 ng/µL), 0,4 µL de dNTPs (10 mM), 2 µL do tampão 5X 

da Promega, 0,6 µL MgCl2 (25 mM), 0,3 µL de Taq DNA polimerase (5 U/µL - Promega) e 

3,7 µL de água Milli-Q autoclavada. O programa de pré-amplificação foi realizado com o 

seguinte perfil: 26 ciclos de amplificação após desnaturação inicial a 94 ºC por dois 

minutos. Cada ciclo foi constituído de um minuto a 94 ºC (desnaturação), um minuto a 56 

ºC (anelamento) e um minuto a 72 ºC (extensão). O ciclo final foi seguido de cinco 

minutos a 72 ºC. A reação foi realizada em termociclador MyGenie™ 96 Thermal 

Block/BíONEER. Os produtos da pré-amplificação foram diluídos acrescentando-se 40 µL 

de água Milli-Q autoclavada e mantidos a – 20 ºC. 



As seqüências dos oligonucleotídeos utilizados na amplificação seletiva foram 

(EcoRI + ATC, EcoRI + ACA e MseI + CAT). Nas reações de amplificação foi utilizado 1,5 

µL do produto da pré-amplificação diluído, 1 µL do oligonucleotídeo (EcoRI + ATC/EcoRI 

+ ACA) (25 ng/µL), 1,2 µL do oligonucleotídeo MseI + CAT (25 ng/µL), 0,4 µL de dNTP 

(10 mM), 4 µL do tampão 5X da Promega, 1,2 µL de MgCl2 (25 mM), 0,2 µL de Taq DNA 

polimerase (5 U/µL - Promega) e 10,5 µL de água Milli-Q autoclavada. O programa de 

amplificação seletiva foi de desnaturação inicial a 94 ºC durante dois minutos, 12 ciclos 

compostos de 30 segundos a 94 ºC, 30 segundos a 65 ºC e um minuto a 72 ºC seguidos 

de 23 ciclos compostos de 30 segundos a 94 ºC, 30 segundos a 56 ºC e um minuto a 72 

ºC. O ciclo final de extensão foi de dois minutos a 72 ºC. A reação foi realizada em 

termociclador MyGenie™ 96 Thermal Block/BíONEER e depois mantidas a – 20 ºC. 

Após a amplificação seletiva, as amostras foram submetidas à eletroforese em gel 

de poliacrilamida [acrilamida/bisacrilamida (19:1) 6%, uréia 7,5 M, tampão 1X TEB] de 0,5 

mm de espessura. O sistema eletroforético vertical utilizado foi da "Sequi-Gen GT 

Sequencing Cell" (Bio-Rad) de 38 x 50 cm e pente para 65 amostras. 

Às amostras foi adicionado 8 µL de tampão formamida (formamida 98%, EDTA 10 

mM pH 8,0, azul de bromofenol 0,002% (p/v) e xileno cianol 0,002% (p/v)) e 

desnaturadas a 95 ºC por cinco minutos em termociclador MyGenie™ 96 Thermal 

Block/BíONEER. O gel foi submetido a uma eletroforese inicial ("pré-corrida") sob 

potência constante de 50 W por uma hora, a 50 ºC e 2.500 V. Na parte superior da cuba 

foi utilizado TEB 1X e, na parte inferior, TEB 1X/acetato de sódio 3 M. Uma vez 

aplicadas, as amostras foram submetidas à eletroforese sob as mesmas condições da 

pré-corrida durante três horas. Para revelação dos géis foi utilizado o método de 

coloração com nitrato de prata seguindo o protocolo proposto por Creste et al. (2001). 

3.5 Análise De Similaridade Genética Por Meio De AFLP 

 

A análise de UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic Average ou 

média aritmética entre pares não ponderados) é um método fenético com modelo de 

agrupamento hierárquico e a análise da variabilidade genética realiza-se com os 

agrupamentos das linhagens segundo os princípios adotados em taxonomia numérica. 

Nesse método, árvores são elaboradas a partir de matrizes de distância e grupos 

de táxons são sucessivamente agrupados conforme o nível de similaridade propiciando a 

elaboração de dendrogramas. Para essa análise, foi utilizado o coeficiente de 

similaridade de Jaccard. 

Esse coeficiente desconsidera concordâncias negativas e permite calcular 

similaridade com base em variáveis binárias (0 (zero) para ausência e 1 (um) para 



presença de bandas) (SNEATH; SOKAL, 1973). As similaridades genéticas entre todos 

os isolados tomados dois a dois foram calculadas pelo coeficiente de Jaccard: 

    J (x,y) = a/(n-d) 

Onde x e y representam isolados, “a” representa o número de fragmentos em 

comum entre dois isolados, “n” o número total de fragmentos avaliados e “d” o número de 

fragmentos ausentes nos dois isolados. Os cálculos de similaridades e construção do 

dendrograma foram efetuados com auxílio do programa de computador PAST (HAMMER 

et al., 2001). 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletadas 36 amostras da nadadeira caudal, extraindo-se o DNA genômico 

total conforme o protocolo de Doyle e Doyle (1987), com modificações. As extrações de 

DNA apresentaram-se muito concentradas (Figura 1), foram realizadas diluições e 29 

amostras ficaram na concentração ideal para uso em AFLP (Figura 2). 

 

Figura 1. Quantificação inicial do DNA genômico 

em gel de agarose 0,8% da espécie Brycon 
amazonicus 

 

Figura 2. Quantificação final do DNA genômico em 
gel de agarose 0,8% da espécie Brycon 
amazonicus 

 

 São escassos os trabalhos que relatam a técnica do AFLP aplicado em matrinxã, 

portanto mostrou-se necessário uma seleção de primers para a amplificação seletiva, 

servindo como indicador das combinações mais adequadas para a aplicação da técnica. 

Foi utilizado um total de oito combinações (Tabela 1) onde sete mostram bons resultados 

para acesso da variabilidade genética (Figura 3). 

Tabela 1.     SELEÇÃO DE PRIMERS 
1 E + AGC M + CTC Ruim 

2 E + ATC M + CTC Boa 

3 E + ACA M + CTC Boa 

4 E +AGT M + CTC Boa 

5 E + AAC M + CTC Boa 

6 E + AGC M + CAT Boa 

7 E + ATC M + CAT Boa 

8 E + ACA M + CAT Boa 



 

Figura 3. Placa em gel de poliacrilamida 6%, com a seleção de primers da espécie Brycon amazonicus. 
Numeração de 1 a 8 – combinação de primers; M – marcador de 50 pares de bases 

 Foram reveladas com nitrato de prata duas combinações das descritas acima: 

EcoRI + ATC/MseI + CAT (Figura 4) e EcoRI + ACA/MseI + CAT (Figura 5), esta última 

combinação também foi testada por Silva (2014) e mostrou-se eficiente no acesso da 

variabilidade genética dos indivíduos de matrinxã, pois apresentaram bandas 

polimórficas. 

 

Figura 4. Placa com gel de poliacrilamida a 6% da 
combinação EcoRI + ATC/MseI + CAT para Brycon 
amazonicus 

 

Figura 5. Placa com gel de poliacrilamida a 6% da 
combinação EcoRI + ACA/MseI + CAT para Brycon 
amazonicus 

  

 

 



Foram observadas 101 bandas, com 90 bandas polimórficas. Foi aplicado o teste de 

Jaccard para verificar a similaridade genética entre os indivíduos, gerando um 

dendrograma (Figura 6), onde se observa o polimorfismo entre eles. 

No dendrograma da figura 6 o indivíduo 28 apresentou carga genética mais diferente 

entre os 29 analisados. Os indivíduos mais semelhantes foram 3 e 9 com 80%, 6 e 7 com 

79,66% e 1 e 2 com 78,57%. Foram gerados dois grupos: Grupo I representado pelo 

indivíduo 28, e o Grupo II pelos demais indivíduos distribuídos em subgrupos: II.a – 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 27; II.b – 19, 20, 22, 23, 24 e 29; II.c – 

35; II.d – 30 e 33; e II.e – 26. 

 Dentro dos subgrupos II.a e II.b existe variabilidade genética, entretanto os 

subgrupos II.c e II.d apresentaram somente um indivíduo; o subgrupo II.d apresentou 

dois, com similaridade de 57,97%. Porém, para que o resultado seja robusto para indicar 

matrizes a fim de iniciar um programa de melhoramento é necessário ampliar a busca por 

mais bandas polimórficas. A realização de mais combinações de primers será realizada 

no próximo trabalho. 

 

Figura 6. Análise da similaridade genética de Brycon amazonicus proveniente do Lago do Catalão e 
mantidas em cativeiro na Fazenda Experimental da UFAM acessado com duas combinações de primers 

 

 

 Wang et al. (2000) conseguiram informações robustas utilizando marcadores 

AFLP em carpas. Observaram 299 bandas sendo 198 polimórficas com apenas três 

combinações de primers, bem como caracterizaram geneticamente os lotes Gynogen 

(M), Majalaya e Sinyonya. 



 Essa análise apresentou correlação cofenética de 88,68%, apesar desse índice, o 

número de bandas polimórficas não possibilitou afirmar a variabilidade genética desse 

plantel. Algumas amostras que foram coletadas por conta de problema climático 

morreram e foram descartadas dessa análise. Esse Projeto foi renovado e novas 

combinações serão analisadas nos indivíduos vivos e novos serão investigados. 



5 CONCLUSÃO 

 

 Utilizando a técnica molecular AFLP foi possível acessar a variabilidade genética 

em matrinxã com apenas duas combinações de primers. 
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