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Manejo de  
populações naturais 

• Delineando unidades de manejo 
• Detectando o declínio da diversidade  
• Estimando o nível de 

endogamia/depressão endogâmica,  
• Predizendo mudanças futuras na 

diversidade genética 
• Mantendo a dinâmica populacional 
• Diagnosticando a hibridização 
• Aconselhando e monitorando 

translocações 
• Diagnosticando e controlando espécies 

invasoras 

Recuperando pequenas populações 
endogâmicas com baixa diversidade genética 

 Recuperando pequenas populações endogâmicas com baixa 
diversidade genética 

 

Como?? 
 
Reintrodução de indivíduos de outras populações (não aparentados) naturais 

ou de cativeiro. 

 

Indivíduos escolhidos de populações naturais: 

 

- População grande não-endogâmica (se disponível)  

- Outra população endogâmica geneticamente diferente. 

 
   

Genética e manejo de populações silvestres 

Genética e manejo de populações silvestres 

Manejo de espécies com uma única população com baixa diversidade genética 

 

Estratégia: 

Estabelecer a população em outros locais (evitando o risco de catástrofe) 

Maximizar a taxa reprodutiva melhorando o ambiente (retirando predadores e 

competidores). 

 

 Exemplo: Pinus wollemi  

 Introduzido em local secreto 

 Manutenção de alguns exemplares ex-situ   

Reintroduções  e translocações 

Genética e manejo de populações silvestres 
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Suplementação de animais para populações debilitadas geneticamente 
Ex: população de Puma da Flórida com baixa diversidade e alta endogamia 

 
Introdução de indivíduos de outras populações próximas foi indicada para 

aumentar o valor adaptativo/fitness. 
 
Nenhuma população muito próxima existia => população mais próxima era do 

Texas de onde trouxeram 6 a 8 fêmeas desta subespécie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depois da translocação: 
 
Três migrantes morreram, mas 25 filhotes foram 
detectados. 
 
Estes filhotes apresentaram-se mais robustos que 
as progênies endogâmicas e também não 
possuíam anormalidades. 

Puma 

Genética e manejo de populações silvestres Reintroduções e 
translocações 
 
As várias tentativas de 
translocações mal planejadas de 
coalas na Austrália resultaram em 
consequências adversas. 
Indivíduos foram reintroduzidos em 
uma série de gargalos (bottleneck) 
gerando populações com baixos 
níveis de diversidade e grande 
depressão endogâmica (anomalias 
recessivas deletérias como a aplasia 
testicular etc)   

Reintrodução: considerações evolutivas, 
genéticas e ecológicas 

Local/hábitat de introdução 

 topografia, vegetação, etc 

Ecologia e comportamento da Espécie 

 necessidades de alimento, hábitat, etc 

Critérios genéticos 

 possibilidade de hibridização, depressão exogâmica, parentesco 

Critérios evolutivos 

 persistência a longo prazo, tamanho mínimo viável, ESU 

Transmissão de doenças 

Monitoramento pós-introdução 

Introdução de uma espécie em uma 

área onde esta nunca existiu 

Rato da Ilha Thevenard 

População entrou em 
extinção devido à introdução 
de roedores exóticos 

Causas: Envenamento, etc 

Introdução: para Ilha 
Serrurier, Austrália, em 1986 

Por causa da competição com espécie exótica, esta foi a única solução encontrada 
para tentar salvar da extinção este marsupial que era endêmico desta ilha. 

Teoricamente, a genética só pode ser utilizada para monitorar o sucesso desta 
reintrodução sobre a manutenção da diversidade.  

Corredores artificiais 

Como fazer translocações  
e/ou promover o fluxo gênico? 

Fragmentação e estruturação populacional 
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Genética e manejo de populações silvestres 

Manejo genético de populações fragmentadas 
 

Estratégias: 
 
Aumentar a área do habitat 
Aumentar o fluxo gênico (por translocação de indivíduos ou gametas) 
Restabelecer populações em habitats onde a espécie foi extinta 
Criar corredores ecológicos  
 
    Problema: custo da translocação de indivíduos 

Diminuição dos custos para translocação: 

Plantas: translocação de sementes e pólen 

Animais: translocação de sêmen (inseminação artificial = baixo sucesso) 

 
 Risco das translocações de indivíduos para áreas onde ainda existem 

indivíduos: romper o padrão histórico de fluxo gênico pré-existente e 
promover a Depressão Exogâmica 

Depressão exogâmica: redução do valor adaptativo/fitness no cruzamento de 
populações isoladas a muito tempo. 

 

Associada a dois fatores distintos de divergência populacional: 

- Adaptações locais 

- Coadaptações gênicas ou complexos gênicos coadaptados 

Translocações devem ser feitas com muito cuidado, em 
populações bem conhecidas biologicamente, 

principalmente dados genéticos e ecológicos!!  

Genética e manejo de populações silvestres 

Depressão exogâmica 

População de Íbex (cabrito selvagem das montanhas Tatra – República Tcheca 

Após grande declínio populacional nas montanhas Tatra, fora translocados 
animais da mesma espécie vindos da Turquia e Sinai (adaptados ao deserto) 
para suplementar a população local. 

 
Resultado: 
 
Nas montanhas geladas, os híbridos 
entravam no cio durante o outono e os 
filhotes nasciam em fevereiro (o mês 
mais frio) => extinção local 

 

A Depressão Exogâmica resulta do processo de formação de barreiras 
reprodutivas que leva no final à formação de novas espécies, mas nesse 
caso, as populações ainda são consideradas pertencer à mesma espécie.   

Callimico goeldii 

Hyperia postica 

Chamaecrista fasciculata 

Edmands, Molecular Ecology (2007) 

Hibridização de origem antrópica 

Genética e manejo de populações silvestres 

Lobo da Etiópia (Canis simensis) hibridiza com o cão doméstico 
Manejo: evitar o contato entre estas espécies e monitorar a população das 
montanhas Bale do sul da Etiópia onde foi identificada a hibridização, que 

aparentemente não está mais acontecendo nesta população.  

Hibridização de origem antrópica 

Genética e manejo de populações silvestres 
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lobo 

coiote 

Hibridização interespecífica 
natural ou antropogênica? 

A população antiga de lobo-
vermelha (extinta) era, 
aparentemente,  resultada 
de hibridização natural entre 
lobos e coiotes e há 
populações de lobos 
(Minnesota e S. Quebec) que 
possuem alguns alelos de 
coiotes.   
 
No entanto, a população 
cativa de lobo-vermelho 
parece ser um novo evento 
de hibridização  e não parece 
haver boas justificativas para 
devolvê-los à natureza. 

E. Imbricata    x       C. caretta 
Tartaruga-de-pente Tartaruga-cabeçuda 

Manejo de  
populações cativas 

Manejo genético de populações em cativeiro 

 

 

 

 

 

Reprodução em cativeiro 
 
Em 1990: 245 espécies de vertebrados ameaçados já estavam 
reproduzindo em cativeiro. 
 
174 mamíferos (34% ameaçados), 32 aves (3%), 44 répteis (20%)  
5 anfíbios (9%) 
 
Aproximadamente 30% das espécies de plantas vasculares têm 
representantes em jardins botânicos de todo o mundo. 
 
Estimativa da IUCN: 2000-3000 espécies de vertebrados terrestres 
podem necessitar de reprodução em cativeiro nos próximos 200 
anos, pois suas populações naturais serão extintas. 

Cativeiro: usos 
• Estudar biologia da espécie/educação ambiental 

• Suplementar populações existentes 

• Fornecer alguma “segurança” contra extinção na 
natureza 

• Preservar indivíduos após extinção na natureza 

– 25 animais: furão de pés-pretos, condor da Califórnia, etc 

– Caramujos Partula  

– Várias plantas 
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Populações de cativeiro são fontes de indivíduos para eventuais 
reintroduções na natureza (zoos, jardins botânicos, 
associações...)  

 

Reintroduções devem tentar estabelecer populações naturais 
autossustentáveis, com alto sucesso reprodutivo no ambiente 
natural  para manutenção de sua diversidade genética. 

 

O sucesso da reintrodução pode ser prejudicado pela 
deterioração genética em cativeiro (perda de diversidade e 
adaptação ao cativeiro). 

  

 

Reintrodução a partir de populações cativas Cativeiro: preocupações genéticas 

Fundadores 

Tamanho e diversidade da população fonte 

Pressão seletiva 

Seleção Artificial: mudanças genéticas e fenotípicas 
levando à adaptação ao cativeiro 

Fluxo gênico 

Interação com a população natural quando 
reintroduzida 

Reprodução 

Estratégias de acasalamento 

 

Cativeiro: preocupações genéticas 

# gerações em cativeiro 
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Adaptação genética ao cativeiro 

 

Populações mantidas por algumas gerações em cativeiro podem 

ter performance reduzida em ambientes naturais. 

Mudanças no regime seletivo no cativeiro: 

Indivíduos serão selecionados pela sua habilidade de reproduzir 

no ambiente do cativeiro, por exemplo, aqueles que toleram 

melhor a presença humana e o pequeno ambiente cativo. 

Predadores e parasitas são controlados, assim como as doenças. 

Carnívoros não serão mais selecionados pela habilidade de 

capturar presas. 

  

Manejo genético no cativeiro 

Exemplo:  A taxa reprodutiva foi 

aumentada  3x em algumas 

populações de roedores mantidas 

por 25 gerações em cativeiro, que 

pode ser uma característica 

deletéria em condições naturais. 

Adaptação genética ao cativeiro 

Todas as espécies mantidas em cativeiros possuem uma tendência à domesticação e 
quanto mais gerações elas estiverem mantidas, maior será a probabilidade de 
adaptação às condições cativas e de perder diversidade genética. 

Manejo genético no cativeiro 

1. Tamanho da população 
fundadora 

2. Taxa de crescimento da 
população pós-fundação 

3. Razão sexual  

 

4. Tamanho de geração 

 

5. Tamanho de famílias 

 

6. Flutuação demográfica 

 

  

Perda de variabilidade 
genética por: 

Medidas de manejo 
para reduzir perda: 

Maximizar o número de fundadores 

 

Maximizar o crescimento, 
principalmente na 1a geração 

Retornar à razão adequada 

 

Maximizar 

 

Igualar o número de prole entre 

casais 

Minimizar as flutuações 

Manejo em cativeiro 
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Estágios no cativeiro e reintrodução 
1. Detecção do declínio das populações naturais e de suas consequências genéticas 

2. Fundação de uma ou mais populações cativas  

3. Expansão das populações cativas até um tamanho seguro 

4. Manejo das populações cativas ao longo das gerações 

5. Escolha de indivíduos para reintrodução 

6. Manejo da população reintroduzida 

Reintrodução de indivíduos de cativeiro onde a 

população natural daquela espécie se extinguiu 

Reintrodução de uma espécie em uma área 

onde não existe mais 

Oryx arábico 

Extinto em 1972 (Arábia 
Saudita, Oman, Jordânia) 

Causas: caça 

Reintrodução: animais de 
cativeiro dos EUA e Oriente-
Médio, começou em 1980 

Situação:  população reintroduzida apresentava 
depressão  endo e exogâmica, mas atualmente parece  

estar se recuperando, apesar de depender de cuidados. 

Reintrodução a partir de cativeiro 

Furão de pés-pretos 
• Já foi muito comum nas 

pradarias da América do 
Norte, mas extinta em 1987 
na natureza. 

 

• Desde 1991, Zoos dos EUA e 
e Canadá liberaram mais de 
1000 animais de cativeiro na 
natureza, derivados de 
cruzamentos dirigidos. 

 

Rallus owstoni  : sucesso? 
 

Em 1960, 80.000 indivíduos habitavam a ilha de Guam (EUA), 
mas a espécie foi extinta na natureza em 1986 por predação 
(serpente introduzida). 
 

Uma população de 21 indivíduos de cativeiro foi usada para 
reintrodução (9 não geraram descendentes). 
 

Avaliação de parentesco foi feita por análises de DNA para 
seleção de casais menos aparentados. 
 

Em 2000 já existiam 384  
   indivíduos na ilha, numa  

área aparentemente livre  
da serpente que foi  
cercada. 

Condor da California: sucesso? 
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Populações naturais desta espécie 
estavam quase extintas e em 1987, 
todos 22 indivíduos remanescentes 
foram capturados e mantidos em 
cativeiro para cruzamentos seletivos. 
Em 1991 recomeçou a reintrodução 
a partir dos filhotes nascidos em 
cativeiro em áreas com condições de 
receber populações da espécie. 

A população de condores aumentou: em maio de 2013 era de 435 
indivíduos, 237 na natureza e 198 no cativeiro. A população 
restabelecida tem uma baixa diversidade genética, sofre com 
depressão endogâmica e os adultos dependem do suprimento de 
carcaças de animais para se alimentar em algumas áreas. 

Condrodistrofia : frequência do alelo recessivo  q= 0,17 
Indivíduos que nascem com a doença (letal), 
considerando cruzamentos ao acaso é igual a 2,2% 
 
A remoção de 77 (gráfico abaixo) dos 146 condores da 
população poderia eliminar o alelo da condrodistrofia da 
espécie, mas isto foi descartado devido aos impactos na 
diversidade que já está comprometida.  

Suplementação de indivíduos de cativeiro em 

uma área onde a população natural daquela 

espécie ainda existia 

Cativeiro – sucesso?  

• Mico-leão-dourado do 
Brasil 

 

• 140 zoos ao redor do 
mundo contribuíram com 
animais para o programa de 
reprodução monitorada e 
liberação na natureza. 

As populações naturais nas matas 

do RJ estão com um maior N e 

menor endogamia (F) após a 

suplementação com indivíduos 

nascidos em cativeiro a partir de 

cruzamentos selecionados entre 

indivíduos não aparentados. 

 

O F reduziu mais de 10X, de 0,25 

para 0,02 em três décadas! 

Jardins Botânicos 
Kew Gardens, Londres 

• Bancos de sementes, meristemas, 250 anos de 
pesquisa e conservação ex-situ de plantas e fungos. 

• http://www.kew.org/ 



28/03/2014 

8 

Banco de sementes em Svalbard, 
Noruega: estocagem em permafrost  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campai
n/svalbard-global-seed-vault.html 

Manejo genético 

• Espécies invasoras 

 

• Genética forense 

 

• Clonagem 

 

 

Manejo de espécies 
invasoras 

O caso do sapo cururu na Austrália 

A genética pode ser utilizada para: 
1. identificar a origem do organismo invasor 
2. caracterizar possível hibridização/introgressão entre 

invasores e nativos 
3. identificar mudanças evolutivas nas populações de 

espécies invasoras e nativas  
4. caracterizar possíveis susceptibilidades das espécies 

invasoras ao controle biológico e avaliar os riscos deste 
controle. 
 

Genética forense ambiental 
 
Bacalhau:  espécie ameaçada com controle de estoque aplicado à pesca   

Gadus morhua 

Estudos forenses em Conservação 
Uso ilegal de espécies ameaçadas 

 
• Comida: 
– Carne de baleia, Caviar, tartarugas... 
 
• Medicina tradicional: 
– Genitália de golfinhos, chifres de rinocerontes, dentes de tigre, vesícula 
biliar de ursos... 
 
• Animais de estimação: 
– Pássaros, Psitacídeos, cobras, peixes ornamentais... 
 
• Peles, couros e penas: 
– Répteis, mamíferos, aves... 
 
• Turismo: 
– Souvenirs (pratos de borboletas, estatuetas de marfim, artesanato de 
corais ou de tartarugas) 



28/03/2014 

9 

Estudos forenses 

Análise de DNA impede a venda ilegal de carne de tartaruga em Porto Rico 
 
1.500 tartarugas mortas/ano em Porto Rico e vendidas em restaurantes. 
 
Análise molecular da carne cozida de todas as maneiras tradicionais foi 
utilizada pela promotoria e pela polícia ambiental para notificar e fechar 
vários mercados e restaurantes. 

Estudos forenses 

Prisão de caçador ilegal: 
 
Em 27 de junho de 1998 um caçador foi 
preso na Tanzânia e analisaram restos de 
sangue na faca que ele portava.  
 
Análises com sequências de Cyt-b do 
DNAmt => sangue era de uma espécie 
de búfalo africano protegido por lei.  
 
O caçador foi preso por crime ambiental 

Estudos forenses 

Venda e consumo de carne de espécies de baleias 
ameaçadas no Japão e Coréia do Sul 

 
Um estudo da década de 1990 (Baker & Palumbi) mostrou que muitas da 
amostras de carne coletadas nos mercados eram de baleias protegidas por 
lei e até criticamente ameaçadas. Estas amostras foram identificadas 
taxonomicamente por análises moleculares. 

Balaenoptera acutorostrata 

A espécie de baleia Mincke (B. acutorostrata), não ameaçada, é a única que a 
“Comissão da Baleia” não pode proibir o consumo. O pretexto do Japão é que 
elas são caçadas para fins científicos (pesquisa letal) e a carne seria consumida 
para não desperdiçar. 

Gray whale 
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“DESEXTINÇÃO” 
uso da clonagem para recuperação de animais 

em extinção ou já extintos 

Frozen zoo  
Banco de Germoplasma  
Criopreservação de embriões 
Tecidos 
Células 
DNA genômico 

Os Zôos congelados fornecerão um registro permanente de importantes 
informações genéticas e possivelmente no futuro, uma ferramenta essencial nos 
esforços de reprodução em cativeiro 

San Diego Zoo e Advanced Cell Technologies 

Clonagem de animais em extinção 

Oliver Ryder, Zôo de San Diego, EUA 

Clonagem de espécies em perigo 

Banteng (Bos javanicus) 

• Primeira “cópia” aparentemente saudável de um animal selvagem 
em perigo de extinção foi feito pela ACT, EUA. 

• Um segundo banteng nasceu com o dobro do peso normal e foi 
sacrificado. 

Bezerro bongo gerado por transferência de embriões 

Desextinção: recuperação de  
espécies extintas 

Algumas espécies tiveram seus últimos exemplares 
mantidos em cativeiro, antes de se extinguir…   

Quagga 

Tilacino 

po’ouli 

Em 2009 foi relatada a clonagem de um indivíduo do Ibex dos Pireneus Capra 
pyrenaica, a partir de células do último espécime sobrevivente que morreu no 
ano 2000 

•  O núcleo de células da pele deste indivíduo 
foi introduzido no ovócito de uma cabra 
doméstica para clonar uma fêmea de Ibex dos 
Pireneus. 

• O animal morreu rapidamente após 
nascimento, mas isto sugere que esta 
clonagem pode ser viável. 

Clonagem de animais já extintos 
Células preservadas 

http://farm1.static.flickr.com/121/308745003_80c1248fa2.jpg?v=0
http://www.cryptomundo.com/wp-content/uploads/thylacine23.jpg
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   Repositório de células iPSCs de mamíferos em extinção para futura clonagem   

iPSCs - Células-tronco 
pluripotentes induzidas 

Clonagem de animais já extintos 
Possível (?) uso da recuperação genômica (com transgenia) 

Transferências de genes do Tilacino para outro marsupial ?  

Tilacino 

Numbat 

Numbat com 

genes de Tilacino 


