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Resumo 

O objetivo do presente estudo foi caracterizar a estrutura genética populacional de duas 

espécies de araras: Ara chloropterus e Ara macao. Foram analisadas amostras de sangue e penas de 

diferentes regiões no Brasil, de uma localidade na Bolívia e outra no Peru. Foram realizadas análises 

com DNA mitocondrial (região controladora e citocromo oxidase I) e nuclear (microssatélites) das 

duas espécies. Para A. chloropterus foram obtidos 2166 pares de base do DNA mitocondrial de 89 

amostras e dados de seis locos de microssatélites de 95 amostras. A rede de haplótipos e a árvore de 

neighbor-joining construídas com dados mitocondriais e os índices de FST obtidos com os dois 

marcadores revelaram fraca estruturação genética. Isso pode ser devido a alto fluxo gênico 

apresentado ou retenção de polimorfismo ancestral. Portanto, a espécie parece se organizar em 

metapopulações (baixa estruturação genética e alto fluxo gênico). Nesse caso, seria interessante 

conservar indivíduos de diversas localidades e seus corredores. Para A. macao foram obtidos 2094 

pares de base do DNA mitocondrial de 68 amostras e dados de sete locos de microssatélites de 64 

amostras. A rede de haplótipos e a árvore de neighbor-joining construídas com dados mitocondriais e 

os índices de FST obtidos com os dois marcadores indicam ausência de diferenciação genética entre as 

localidades estudadas. A análise demográfica dessa espécie indica expansão populacional há pouco 

mais de 50.000 anos atrás e declínio populacional desde o último período máximo de glaciação. Estes 

resultados sugerem que essa espécie é constituída de uma única grande população que poderia ser 

considerada como uma única unidade de manejo caso outras diferenças (ex.: adaptações ecológicas 

locais) não sejam encontradas. Ambas as espécies estudadas apresentam alta diversidade genética, 

possivelmente devido a um intenso fluxo gênico dentro de cada uma. 
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Abstract 

The present study aimed to characterize the population genetic structure of two macaw 

species: Ara chloropterus and Ara macao. Samples from various localities in Brazil, one in Bolivia 

and another in Peru were analyzed. Mitochondrial (control region and cytochrome oxidase I) and 

nuclear (microsatellites) DNA were analyzed. For A. chloropterus 89 individuals had 2166 bp of 

mitochondrial DNA sequenced and 95 individuals were genotyped for six polymorphic microsatellite 

loci.  Network and the neighbor-joining tree constructed based on mitochondrial data and FST values 

obtained with both molecular markers revealed weak genetic structure. This can be due to high gene 

flow or retained ancestral polymorphism. Thus, A. chloropterus seems to be organized in 

metapopulations (low genetic structure and high gene flow). Under this scenario, it would be 

desirable to preserve individuals from various locations and there corridors. For A. macao we 

obtained 2094 bp of mitochondrial DNA for 68 individuals and data on seven microsatellites for 64 

individuals. The haplotype network and the neighbor-joining tree constructed based on mitochondrial 

data and FST values obtained with both molecular markers revealed no genetic differentiation among 

localities. The demographic analysis of this species indicated a population expansion 50,000 years 

ago and a population decline since the last glaciation maximum. These results suggest that this 

species is organized as a large population that could be considered as a single management unit for 

conservation purposes if other differences are not found (eg. local ecological adaptations). Both 

species have high genetic diversity, possibly due to extensive gene flow within each one. 
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Introdução Geral 

1 - Psitacídeos 

  Os psitacídeos (ordem Psittaciformes) são representados pelos papagaios, araras, periquitos, 

maracanãs e afins. São facilmente reconhecidos pela morfologia de seus bicos curvados e 

arredondados, por suas plumagens geralmente bastante coloridas (Forshaw, 1989; Collar, 1997). A 

ordem Psittaciformes é uma das mais antigas pertencente à classe Aves (Cooper e Penny, 1997) e 

atualmente é organizada em três famílias (Strigopidae, Cacatuidae e Psittacidae; Schweizer e col., 

2010). A Família Psittacidae se subdivide em cinco subfamílias (Arinae, Loriinae, Micropsittinae, 

Psittacinae e Platycercinae) (Schweizer e col., 2010; Wright e col. 2008). A subfamília Arinae agrupa 

todas as espécies neotropicais (Schweizer e col., 2010; Christidis e Boles, 2008; Tokita e col., 2007; 

de Kloet e de Kloet, 2005; Sick, 1997;Forshaw, 1989; Smith, 1975).  

 

2 - Psitacídeos no Brasil 

Segundo Sick (1997), o Brasil possui 74 espécies de psitacídeos, algumas têm distribuição 

bastante restrita, como é o caso de Anodorhynchus leari na caatinga do estado da Bahia. Outras 

apresentam uma ampla distribuição, ocorrendo em grande parte do país, como Ara chloropterus e 

Amazona amazonica.  

A maioria das espécies é socialmente monogâmica e o casal permanece unido por toda a vida 

(Sick, 1997). O período reprodutivo varia de acordo com a espécie e com as condições climáticas, 

porém, em geral, ocorre de julho a março. Utilizam principalmente ocos em árvores para construção 

do ninho, porém algumas espécies também utilizam cavidades em paredões rochosos, como Ara 

chloropterus e Anodorhynchus leari. Myiopsitta monachus é o único psitacídeo que constrói ninhos 

com gravetos. O número de ovos varia de um a cinco dependendo da espécie e o período de 

incubação pode variar de 30 (espécies maiores) a 18 dias (espécies menores). O casal divide as 

tarefas de cuidado com os filhotes, permanecendo no ninho na maior parte do tempo (Collar, 1997; 

Forshaw, 1989). 

Os psitacídeos têm sofrido com a perda de habitat e com a captura para o comércio ilegal. 

Segundo a BirdLife International (2010) 74 espécies de psitacídeos estão ameaçadas de extinção em 

diferentes graus. Duas espécies foram extintas depois da chegada dos europeus no Brasil 

(Anodorhynchus glaucus e Cyanopsitta spixii), uma encontra-se em perigo de extinção (Pyrrhura 

griseipectus), oito estão ameaçadas, cinco são vulneráveis e oito quase ameaçadas (BirdLife 
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International, 2010). As causas desse problema são a destruição de habitats e as capturas ilegais da 

natureza para o comércio de animais silvestres. Assim, é necessária a vigilância e a proteção de seus 

habitats. Dentre as demais espécies, 53 estão na categoria least concern, mas estão perdendo seus 

habitats por perturbações humanas (Forshaw, 1989; Collar, 1997; BirdLife International, 2010). 

Nesse caso estão as araras vermelhas, que são alvo do presente trabalho e serão descritas a seguir. 

 

Ara chloropterus (Figura 1A) 

Conhecida como arara-vermelha-grande, mede cerca de 90 cm e pesa entre 1250 e 1700 

gramas. Habita floresta de baixada úmida, mas também penetra em floresta decídua tropical e mata 

de galeria em savanas. Possui ampla distribuição: leste do Panamá, Colômbia, Venezuela, Guianas, 

Brasil, Paraguai, leste e oeste do Equador, leste do Peru e noroeste da Bolívia. Sua distribuição se 

sobrepõe em vários pontos com a de Ara macao (Collar, 1997; Sick, 1997). Alimenta-se de frutos, 

flores e sementes. Seus ninhos são construídos em ocos de árvores (geralmente a espécie de maior 

porte da região) ou em cavidades em paredões rochosos (Antas, 2009; Juniper e Parr, 1998; Collar, 

1997; Abramson e col, 1995; Forshaw, 1989). Segundo a BirdLife International (2010), essa espécie 

tem uma ampla distribuição. O tamanho da população global não é conhecido, mas é considerada 

freqüente, apesar da evidência de um declínio populacional devido à perda de habitat e retirada da 

natureza para ser utilizada como animal de estimação. Apesar de não ser uma espécie considerada 

ameaçada, consta do Apêndice II do Convention for the International Trade of Endangered Species 

(CITES) e como least concern na International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

 

Ara macao (Figura 1B)  

Esta espécie consta como ornamento no primeiro mapa do Brasil, datado de 1502 (Sick, 

1997). Ela é conhecida como arara-canga, mede entre 84 e 95 cm, pesa entre 950 e 1150 gramas, é 

morfologicamente muito semelhante a Ara chloropterus. Habita a copa de florestas úmidas, florestas 

de margens de rios e clareiras com árvores altas. Possui duas sub-espécies: A. m. cyanoptera (do 

sudoeste do México à Nicarágua, é a maior das duas sub-espécies e possui as pontas das asas 

amarelas e azuis, e não verdes) e A. m. macao (com ampla distribuição: Costa Rica, Panamá, norte e 

leste da Colômbia, Venezuela, Guiana, Brasil, sul a leste do Equador, leste do Peru e noroeste da 

Bolívia) (Abramson e col., 1995; Collar, 1997; Sick, 1997). Sua dieta e características de nidificação 

são semelhantes às de A. chloropterus (Juniper e Parr, 1998; Collar, 1997; Abramson e col., 1995; 

Forshaw, 1989). Segundo a BirdiLife International (2010), esta espécie é descrita como comum. 

Apesar da perda de habitat e retirada de filhotes da natureza, acredita-se que esta espécie não se 
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aproxima da porcentagem mínima de declínio populacional (mais de 30% de declínio em 10 anos ou 

três gerações) para ser incluída na lista vermelha da IUCN, sendo considerada como least concern. 

Porém como todos os psitacídeos consta do Apêndice II do CITES. 

 

 

Figura 1: Ara chloropterus (A) e Ara macao (B) e suas distribuições geográficas atuais. Figuras 

modificadas de Collar (1997) e Abramson e col. (1995). 

 

No estudo de filogenia molecular de Oliveira-Marques (2006), baseado em 5053 pares de 

base (pb) do genoma mitocondrial [região controladora, DNA ribossomal (rDNA) 12S, rDNA 16S, 

sub-unidade 2 da NADH desidrogenase e citocromo b] com  todas as espécies atuais do gênero Ara, 

A. chloropterus e A. macao foram recuperadas como irmãs, com 4% de divergência genética e com 

separação há aproximadamente três milhões de anos atrás. Até o momento, a estrutura genética 

populacional de ambas as espécies foi pouco estudada, sendo que tanto Faria (2000) como Gebhardt 

(2007) não encontraram estruturação genética em nenhuma das espécies. Para confirmar se no Brasil 

também não há estruturação genética entre as regiões, seria necessário aumentar o número de 

indivíduos e de marcadores, tal informação é importante para auxiliar os planos de manejo e de 

conservação das espécies. 

 

3 - Áreas amostradas 

 As duas espécies estudadas possuem ampla distribuição geográfica, portanto, no presente 

estudo, para obter uma boa representatividade dessas espécies, foram realizadas coletas de amostras 

em diferentes localidades do Brasil. No caso de Ara macao, foram coletadas amostras na Amazônia 
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brasileira, nos estados do Pará, Amazonas, Rondônia e Acre. No caso de Ara chloropterus, foram 

amostrados indivíduos dos diferentes biomas onde ocorre: Cerrado no Piauí, Pantanal no Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul, Amazônia nas mesmas localidades de Ara macao e Mata Atlântica em 

São Paulo. 

 

4 - Estudos de estrutura populacional para conservação de espécies 

Quando uma espécie se divide em subpopulações isoladas pode haver perda de 

heterozigosidade e também pode resultar em freqüências alélicas diferentes das encontradas na 

espécie como um todo devido à fixação de alelos diferentes pela ação da deriva genética. Essa 

diminuição pode ser quantificada pelo índice F de Wright (1931), o qual utiliza dados de freqüências 

alélicas obtidas de distintas localidades geográficas para quantificar a subdivisão de populações, e em 

equilíbrio, permite estimar o fluxo gênico. Este índice mede a diferença entre a média de 

heterozigosidade entre as subpopulações e a potencial freqüência de heterozigotos se não existisse a 

subdivisão (Hartl e Clark, 1997). A verificação da existência de estruturação genética nas populações 

naturais e a estimativa do fluxo gênico entre as subpopulações pode ser realizada a partir da análise 

de variância das freqüências gênicas entre as diferentes localidades (FST). No caso de haver 

estruturação populacional, as unidades de manejo a serem consideradas devem ser as subpopulações 

diferenciadas geneticamente (Solé-Cava, 2001) e no caso de não haver diferenciação genética, deve-

se estudar a melhor maneira de conservar a espécie.  

 

5 - Genética molecular aplicada à conservação 

Inicialmente, utilizavam-se enzimas para avaliar a variabilidade genética, atualmente, as 

metodologias de biologia molecular permitem recuperar informações diretamente do DNA. Isso é 

mais vantajoso, pois é possível detectar uma maior variabilidade, o DNA pode ser recuperado de 

tecidos mortos (como pele de museu e fósseis) e de células encontradas em amostras não invasivas 

(como pêlos e penas). A genética molecular pode ser usada como instrumento de investigação em 

diversas áreas, como por exemplo, para estudar a biologia reprodutiva e as estruturas familiar e 

populacional, para estimar níveis de migração e dispersão nas populações e para determinar a origem 

de indivíduos sem procedência conhecida, o que é muito importante para a fiscalização de animais 

retirados da natureza (Avise, 1994). Dois marcadores moleculares comumente utilizados nessas 

abordagens estão brevemente descritos a seguir. 
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5.1 - DNA mitocondrial 

O genoma mitocondrial (DNAmt) animal é muito utilizado em estudos populacionais devido 

à facilidade de manipulação e de purificação em laboratório, à presença de várias cópias, à herança 

principalmente materna, à raridade de eventos de recombinação e à taxa de evolução mais rápida que 

a do genoma nuclear (Quinn, 1997). O DNAmt animal é uma molécula circular que contém genes 

para dois RNAs ribossomais (rRNA), 22 RNAs transportadores (tRNA) e 13 proteínas, além da 

Região Controladora (RC) (Houde e col., 1997). Acredita-se que a RC regula a replicação da fita H e 

a transcrição de todos os genes do DNAmt (Bensch e Härlid, 2000; Desjardins e Morais, 1990). 

Embora o DNAmt seja relativamente bem conservado, sua ordem gênica tem mostrado variação 

entre diferentes grupos de aves, inclusive com a presença de RC duplicada (Desjardins e Morais, 

1990; Eberhard e col., 2001). A ordem dos genes ao redor da RC foi caracterizada em representantes 

da maioria dos gêneros de psitacídeos neotropicais (Tavares, 2005). Os representantes do gênero Ara 

possuem apenas uma RC, ou seja, esses táxons apresentam a ordem gênica típica de aves.  

A relativamente alta variabilidade encontrada na RC ocorre devido a substituições de 

nucleotídeos, à presença de curtas deleções e inserções e a variação no número de repetições em 

tandem. A RC pode ser dividida em três domínios: Domínio I – rico em AC, é a região adjacente ao 

tRNA
Glu  

na ordem gênica típica; possui seqüências associadas com o término da replicação da fita H 

(TAS) e freqüentemente inclui repetições de número variável (VNTRs); Domínio II – rico em CT, é 

o domínio mais conservado e o Domínio III – rico em AT e muito pobre em G, é a região próxima ao 

tRNA
Phe 

na ordem gênica típica. É o domínio freqüentemente mais variável devido à sua alta taxa de 

substituições de nucleotídeos, inserções, deleções e unidades repetitivas. Contém seqüências 

conservadas de importância funcional (os promotores de transcrição das fitas leve e pesada), origem 

de replicação da fita H e curtas seqüências de blocos conservados (Baker e Marshal, 1997). 

As seqüências da RC são muito utilizadas em estudos de estrutura populacional. Por exemplo, 

um estudo com seqüenciamento da RC do veado dos pampas (Ozotoceros bezoarticus) revelou que 

as suas populações estavam estruturadas (Gonzalez e col., 1998). Outro exemplo é o caso da foca 

havaiana Monachus schauinslei, cujas cinco populações existentes não apresentam evidência de 

expansão populacional. O seqüenciamento da RC e a análise de minissatélites revelaram um 

baixíssimo nível de variabilidade dentro de cada população com uma alta diferenciação entre elas 

(Kretzmann e col., 1997). E outros trabalhos mais recentes têm utilizado a RC como marcador em 

estudos populacionais (Chabot e Allen, 2009; Muñoz-Fuentes e col., 2005; Tomasik e Joseph, 2005; 

Brown e col., 2004). 
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 Três genes (COI, II e III) codificam subunidades da enzima citocromo c oxidase, que é 

importante no mecanismo respiratório da mitocôndria, pois faz parte do complexo IV da cadeia 

transportadora de elétrons (Ballard e Whirlock, 2004). As sequências desses genes tem sido muito 

usadas em estudos de genética populacional, filogenia, evolução, sistemática e de conservação. Um 

exemplo é o caso do lagarto da espécie Tympanocryptis pinguicolla, cujo estudo incluindo o COI 

mostrou que não era interessante a translocação de indivíduos de um determinado local para outro 

por constituírem duas populações isoladas geneticamente (Melville e col., 2007). Há ainda, vários 

outros exemplos de estudos (Venarsky e col., 2009; Lapègue e col., 2006; Guryev e col., 2001; 

Holland e col. 2004). 

 

5.2 - Microssatélites 

Os microssatélites são compostos de sequências (de 2 a 9 pb) repetidas em tandem de número 

altamente variável. Em geral, os microssatélites que são selecionados para análises populacionais 

possuem de 100 a 250 pb para permitir sua fácil amplificação por PCR. Eles estão distribuídos no 

genoma de distintos organismos e são relativamente frequentes. Porém, em aves ocorrem em 

freqüência menor em comparação com outros organismos (Hearne e col., 1992; Primmer e col., 

1997; International Chicken Genome Squencing Consortium, 2004).  

Em geral, os microssatélites apresentam alto grau de variabilidade intra e interpopulacional, 

os primers desenvolvidos para uma espécie podem ser usados em espécies filogeneticamente 

próximas, permitem trabalhar com pequena quantidade de DNA por serem amplificados por PCR, os 

alelos de um indivíduo heterozigoto são geralmente de fácil visualização e são multialélicos numa 

população (Bruford e col., 1992). Os microssatélites têm sido utilizados, entre outros trabalhos, para 

estudos de estrutura de populações (Brown e col., 2004; Muñoz-Fuentes e col., 2005) e para estimar 

o grau de parentesco (Burland e col., 2001). Há alguns primers de microssatélites desenvolvidos para 

psitacídeos, como por exemplo: Psittacus erithacus (Taylor e Parkin, 2007); Amazona guildingii 

(Russello e col., 2001 e 2005) e Ara ararauna (Caparroz e col. 2003). 
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Objetivos 

O objetivo geral do presente estudo é caracterizar a estrutura genética populacional de duas 

espécies de araras (Ara chloropterus e Ara macao) no Brasil. Para alcançar esse objetivo: 

1) Realizamos análises filogeográficas e de genética de populações das duas espécies; 

2) Avaliamos a variabilidade genética de indivíduos silvestres das duas espécies; 

3) Comparamos o grau de estruturação genética entre elas.  
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Conclusões Finais 

- Nas viagens de campo foi possível confirmar que as araras vermelhas são generalistas na sua 

alimentação e na escolha da espécie arbórea para nidificação. Dado importante para qualquer plano 

de conservação da espécie. 

 

- Também em nossas viagens, podemos observar que o período de chuva e de reprodução das araras 

vermelhas parecem estar relacionados. Isso é importante para estabelecer melhor qual é a época 

reprodutiva dessas espécies nas regiões visitadas. 

 

- Os dois marcadores moleculares (DNA mitocondrial e microssatélites) revelaram fraca estruturação 

genética em Ara chloropterus, indicando que esta espécie deve estar organizada em metapopulações. 

 

- A região do Parque Estadual Morro do Diabo (SP), onde A. chloropterus é considerada ameaçada 

de extinção necessita de mais estudos (observações de campo e moleculares) para entender melhor a 

biologia e a genética dos indivíduos dessa localidade. 

 

- Os dois marcadores moleculares (DNA mitocondrial e microssatélites) revelaram ausência de 

estruturação genética em Ara macao, indicando que esta espécie pode ser considerada uma única 

população. 

 

- Nossos resultados sugerem que as duas espécies estudadas apresentam alta diversidade genética, 

possivelmente devido a um intenso fluxo gênico dentro de cada espécie. Porém, há indícios de 

declínio populacional em Ara macao. 

 

 


