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DNA barcoding de Platanichthys platana (Regan, 1917) (Clupeiformes, 

Clupeidae) de diferentes bacias hidrográficas  

 
RESUMO 

A América do Sul apresenta peixes endêmicos de águas doces continentais, mas derivados de 

clados predominantemente e ancestralmente distribuídos em ambientes marinhos, como 

Platanichthys platana. Essa espécie é considerada a sardinha de menor tamanho de Clupeidae 

com sua localidade-tipo no rio de La Plata. Em 2007, houve os primeiros registros de P. 

platana na bacia do alto rio Paraná e em 2012 na planície de inundação do alto rio Paraná. A 

variação do comprimento dos espécimes dessa bacia gerou curiosidade sobre sua identidade e 

origem de introdução. Sequências da região COI dos espécimes foram e utilizadas para 

cálculos de distância genética, construção de árvores gênicas e rede de haplótipos. Os 

resultados obtidos indicam que todos os exemplares analisados pertencem a P. platana. Oito 

haplótipos foram encontrados, alguns exclusivos dos exemplares das bacias litorâneas de 

Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e bacia do rio Negro. As bacias do rio de La Plata, do 

Lago e da planície de inundação do alto rio Paraná compartilharam diferentes haplótipos. O 

padrão filogeográfico apresentado nesse estudo pode ser justificado pela presença de 

populações de P. platana em uma mesma paleoarea, antes do processo geológico que 

configurou as atuais arquiteturas das bacias observadas, pela vicariância. Durante o 

Mesozóico e Cenozóico vários eventos vicariantes ocorreram entre as bacias hidrográficas 

costeiras do Brasil que podem ser atribuídos às regressões e transgressões marinhas por terras 

continentais. Pressupõe-se também que os espécimes da planície de inundação do alto rio 

Paraná tenham sido introduzidos na região a partir de regiões argentinas. 

 

Palavras-chave: Alto rio Paraná. COI. Diversidade genética. Marcador molecular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DNA barcoding of Platanichthys platana (Regan, 1917) (Clupeiformes, 

Clupeidae) from different watersheds 

 

ABSTRACT 

South America has fish endemic to continental fresh waters, but derived from clades 

predominantly and ancestrally distributed in marine environments, such as Platanichthys 

platana. This species is considered the smallest sardine of the Clupeidae with its type locality 

in the La Plata river. In 2007, there were the first records of P. platana in the upper Paraná 

river basin and in 2012 in the upper Paraná river floodplain. The variation in the length of 

specimens from this basin generated curiosity about their identity and origin of introduction. 

Sequences from the COI region of the specimens were used for genetic distance calculations, 

construction of gene trees and haplotype networks. The results obtained indicate that all 

analyzed specimens belong to P. platana. Eight haplotypes were found, some exclusive to the 

coastal basins of Santa Catarina, Rio Grande do Sul and Negro river basin. The basins of the 

La Plata river, the Lago and the upper Paraná river floodplain shared different haplotypes. 

The phylogeographic pattern presented in this study can be justified by the presence of 

populations of P. platana in the same paleoarea, before the geological process that configured 

the current architectures of the observed basins, by vicariance. During the Mesozoic and 

Cenozoic several vicarious events occurred between the coastal watersheds of Brazil that can 

be attributed to marine regressions and transgressions by continental lands. It is also assumed 

that specimens from the upper Paraná river floodplain were introduced to the region from 

Argentine regions. 

 

Keywords: Upper Paraná River. COI. Genetical diversity. Molecular marker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação elaborada e formatada conforme as 

normas da publicação científica Organisms, 

Diversity & Evolution. Disponível em: 

https://www.springer.com/journal/13127/submiss

ion-guidelines 

 



 

 

SUMÁRIO 

1    INTRODUÇÃO................................................................................................................. 10 

2    MATERIAIS E MÉTODOS............................................................................................ 14 

2.1 Obtenção do material biológico......................................................................................... 14 

2.2 Extração do DNA Genômico.............................................................................................. 19 

2.3 Amplificação do DNA..........................................................................................................19 

2.4  Análise de dados..................................................................................................................20 

3     RESULTADOS................................................................................................................ 21 

4     DISCUSSÃO..................................................................................................................... 25 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................... 29 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................. 30 

 

 

 

 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

 A ictiofauna da América do Sul é bastante diversificada e há a estimativa da 

presença de mais de 9.100 espécies de água doce continentais e águas marinhas 

próximas à costa combinadas, totalizando quase um terço de todos os peixes do mundo 

(Reis et al., 2016). Essa riqueza de espécies de peixes de água doce pode ser 

consequência dos repetidos episódios de inundações marinhas, possibilitando as 

transições marinhas para água doce. Estudos relatam que a América do Sul apresenta 

vastas linhagens de peixes que são endêmicas de águas doces continentais, mas são 

derivadas de clados que são predominantemente e ancestralmente distribuídos em 

ambientes marinhos (Bloom & Lovejoy, 2017).  Ademais, a América do Sul sofreu 

vários episódios de transgressões de água do mar seguidos de inundações de água doce 

no Pleistoceno, fazendo com que várias bacias dulcícolas se isolassem e se 

comunicassem, respectivamente (Lima & Ribeiro, 2011). Por exemplo, espécies de 

peixes geneticamente relacionadas em rios e lagoas das regiões costeiras brasileiras 

atualmente isoladas, indicam que estes sistemas hidrográficos tiveram continuidade 

física no passado (Weitzman et al., 1988; Dias et al., 2014). 

 Platanichthys platana (Regan, 1917) é considerada a sardinha de menor 

tamanho de Clupeidae que ocorre no Brasil (Oliveira, 1997). Sua localidade-tipo é o rio 

de La Plata. Essa espécie derivada de um clado marinho e é encontrada em regiões 

costeiras, de água doce e salobra em lagunas, estuários e partes inferiores de rios no 

sudeste da América do Sul, na Argentina, Brasil e Uruguai (Whitehead, 1985; Fialho et 

al., 2000). Morfologicamente, P. platana é caracterizada por apresentar uma faixa 

lateral prateada quando em vida, fontanelas frontais posteriores apenas em exemplares 

adultos, forame temporal evidente, ausência de linha lateral, boca superior, supra maxila 
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pequena ou ausente e corpo alongado (Whitehead, 1985; Cione et al., 1998; Campello 

& Bemvenuti, 2002).  

 Em 2007, houve os primeiros registros atribuídos a P. platana na bacia do alto 

rio Paraná, considerando-a uma espécie alóctone, com introdução desconhecida na 

região (Langeani et al., 2007). Entretanto, somente em 2012 registros designados a esta 

espécie foram reportados na planície de inundação do alto rio Paraná, único 

remanescente livre de barragem do rio Paraná em território brasileiro (Ota et al., 2018). 

Esses registros em águas interiores continentais, assim como a diferença no porte dos 

exemplares adultos, gerou a suspeita de que os exemplares atribuídos a esta espécie na 

planície de inundação do alto rio Paraná não pertencessem a P. platana. Apesar das 

suspeitas, a espécie foi identificada e caracterizada como espécie não nativa da planície 

de inundação do alto rio Paraná, com seu comprimento máximo observado de 32,6 mm 

(Ota et al., 2018), muito inferior quando comparado ao comprimento mínimo de 70,0 

mm reportado na literatura (Whitehead, 1968). Entretanto, coletas feitas em 2019, na 

planície de inundação do alto rio Paraná, apontam indivíduos identificados como P. 

platanacom comprimento de até 107 mm. Dessa forma, há a incerteza de que os 

clupeídeos identificados como P. platana na planície de inundação do alto rio Paraná 

pertençam a outra espécie, ou que essa espécie possa apresentar variação em suas 

características morfológicas ao longo de sua faixa de distribuição. 

 Uma alternativa para resolver a questão da identificação de P. platana é a 

realização de estudos relacionados ao material genético da mitocôndria. O DNA 

mitocondrial é caracterizado pela alta variabilidade intraespecífica, ausência de 

recombinação e facilidade no isolamento e amplificação, devido à grande abundância de 

cópias nas células (Avise, 1987; Simon et al., 1994). Eventos de recombinação são 
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extremamente raros e sua taxa de mutação é de até 10 vezes mais rápida que a do DNA 

nuclear e, por essas razões, tornaram-se populares em estudos evolutivos e filogenéticos 

(Brown et al., 1979). 

 O Citocromo c Oxidase subunidade 1 (COI), é o marcador mitocondrial mais 

utilizado para se identificar e catalogar espécies, discriminar subespécies e estudar a 

evolução de inúmeros animais (Hebert & Gregory, 2005). O COI é um código de barras 

de DNA (barcode) fácil de ser sequenciado para vários táxons usando um número 

pequeno de primers (Pereira et al., 2013), tornando-se uma boa ferramenta na 

identificação de indivíduos em qualquer estágio de vida da mesma espécie ou até 

mesmo de espécies próximas (Hebert et al., 2003).  

 No caso de P. platana, análises filogeográficas são fundamentais para a 

compreensão da evolução da espécie relacionando a sua distribuição com o tempo. A 

filogeografia consiste na análise da distribuição geográfica dentro de uma espécie ou de 

espécies geneticamente próximas, a fim de entender os eventos históricos que ajudaram 

na formação da distribuição geográfica atual dos genes das populações (Avise et al., 

1987). Esse campo aborda os princípios e processos que analisam a distribuição 

geográfica de linhagens genéticas de uma espécie, ou seja, estuda as relações evolutivas 

juntamente com a distribuição geográfica para analisar a biodiversidade dentro ou entre 

espécies próximas (Avise, 2000). Dessa forma, o estudo teve como principal objetivo 

caracterizar geneticamente as populações de P. platana de diferentes bacias 

hidrográficas brasileiras, estabelecendo padrões filogeográficos entre elas, por meio do 

uso do marcador mitocondrial COI. Estudos sobre a filogeografia de P. platana são 

importantes, visto que se espera que os exemplares de rios e lagoas que eram conectadas 

no Pleistoceno sejam geneticamente mais semelhantes entre si em comparação com 
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peixes coletados de diferentes paleodrenagens. Ademais, as análises moleculares visam 

responder às investigações sobre a identidade de P. platana e a possível origem de 

introdução da espécie na bacia do alto rio Paraná.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Obtenção do material biológico 

 Foram analisados 36 exemplares, previamente identificados como P. platana, 28 

coletados na planície de inundação do alto rio Paraná (lagoa das Garças), no Mato 

Grosso do Sul, cinco de bacias litorâneas dos estados do Rio Grande do Sul, dois das 

bacias litorâneas de Santa Catarina e um exemplar da bacia do rio Negro (Uruguai). 

Esses exemplares estão depositados na Coleção Ictiológica da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) e na Coleção Ictiológica do Núcleo de Pesquisas em 

Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (NUP) (Tabela 01). O acesso ao patrimônio 

genético dessas espécies foi autorizado pelo Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 

Genético - SISGEN, de acordo com o cadastro A4F927. O mapa representativo dos 

locais de obtenção dos espécimes está ilustrado na figura 01.  

 

Figura 01. Mapa representando os locais de obtenção de Platanichthys platana em 

diferentes ecorregiões. Amarelo- Planície de inundação do alto rio Paraná (UPE - 
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ecorregião do alto Paraná); Vermelho - Bacia do rio Tietê (UPE - ecorregião do alto 

Paraná); Rosa - Bacias litorâneas SC/ lagoa de Garopaba (SMAE - ecorregião do 

sudeste da Mata Atlântica); Rosa - Bacias litorâneas SC/ lagoa do Sombrio (TME - 

ecorregião Tramandaí-Mampituba); Bordô - Bacias litorâneas RS/ lago Guaíba (LPE - 

ecorregião laguna dos Patos); Bordô - Bacias litorâneas RS/ laguna dos Patos (LPE - 

ecorregião laguna dos Patos); Verde - Bacia do Lago/ laguna Mar Chiquita (MCE – 

ecorregião Mar Chiquita); Lilás - Bacia do rio Negro (LUE - ecorregião do baixo 

Uruguai); e Roxo - Bacia de La Plata/ laguna Salada de Monasterio (LPE - ecorregião 

do baixo Paraná). Os pontos vermelho, verde e roxo foram coletados dos bancos de 

dados. 

Tabela 01. Espécimes de Platanichthys platana analisados, com suas respectivas 

identificações (voucher e acesso Genbank), local de coleta, coordenadas e haplótipos 

observados.  

Nº acesso 

Genbank 
Locais de coleta Coordenadas Haplótipos 

FARG417-08  
Bacia do Lago (laguna Mar 

Chiquita)  
30º34'26.7"S 62º37'59"W H1 

FARG418-08 
Bacia do Lago (laguna Mar 

Chiquita)  
30º34'26.7"S 62º37'59"W H1 

FARG419-08 
Bacia do Lago (laguna Mar 

Chiquita)  
30º34'26.7"S 62º37'59"W H2 

FARG420-08 
Bacia do Lago (laguna Mar 

Chiquita)  
30º34'26.7"S 62º37'59"W H1 

FARG421-08 
Bacia do Lago (laguna Mar 

Chiquita)  
30º34'26.7"S 62º37'59"W H1 

FARG430-08 
Bacia do Lago (laguna Mar 

Chiquita)  
30º34'26.7"S 62º37'59"W H1 
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JN989134.1 
Bacia do ri Tietê 

(Taiaçupeba -SP) 
23º40'01.2"S 46º10'58.8"W H3 

JN989135.1 
Bacia do rio Tietê 

(Taiaçupeba -SP) 
23º40'01.2"S 46º10'58.8"W H3 

JN989136.1 
Bacia do rio Tietê 

(Taiaçupeba -SP) 
23º40'01.2"S 46º10'58.8"W H4 

JN989137.1 
Bacia do rio Tietê 

(Taiaçupeba -SP) 
23º40'01.2"S 46º10'58.8"W H3 

JN989138.1 
Bacia do rio Tietê 

(Taiaçupeba -SP) 
23º40'01.2"S 46º10'58.8"W H3 

JX111818.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H1 

JX111819.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H1 

JX111820.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H1 

JX111821.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H2 

JX111822.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H1 

JX111823.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H1 

JX111825.1 
Bacia de La Plata (laguna 

Salada de Monasterio) 
35º46'45.1"S 57º52'45.1"W H1 

Voucher Locais de coleta Coordenadas Haplótipos 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 
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NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H5 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 
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NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H5 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

NUP-22332 
Planície de inundação do 

alto rio Paraná (MS) 
22º43'27.0"S 53º13'05.5"W H1 

10094 TEC 836ª 
Bacias litorâneas RS (lago 

Guaíba) 
30º2'37.2"S 51º14'9.4"W H6 

11094 TEC 8368 
Bacias litorâneas RS (lago 

Guaíba) 
30º2'37.2"S 51º14'9.4"W H6 

12497 TEC 

1258ª 

Bacias litorâneas RS 

(laguna dos Patos) 
31º34'25.43"S 52º15"53.54"W H6 

13608 TEC 

1717C 

Bacias litorâneas RS 

(laguna dos Patos) 
31º34'25.43"S 52º15"53.54"W H6 

12497 TEC 

1258D 

Bacias litorâneas RS 

(laguna dos Patos) 
31º34'25.43"S 52º15"53.54"W H6 

16632 TEC 2954 
Bacias litorâneas SC (lagoa 

do Sombrio) 
29º07'30.5"S 49º38'51.8"W  H7 

16635 TEC 

2957B 

Bacias litorâneas SC (lagoa 

de Garopaba) 
28º03'38.9"S 48º37'30.6"W H7 
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14529 TEC 323 
Bacia do rio Negro (rio Yí/ 

Uruguai) 
33º21'45"S 56º31'12"W H8 

 

2.2 Extração do DNA Genômico 

 O DNA de amostras de tecido muscular dos espécimes foi extraído utilizando o 

kit de extração Promega Wizard® Genomics, seguindo as instruções do fabricante. Para 

a estimativa da concentração de DNA presente em cada amostra, foi realizada 

eletroforese em gel de agarose 1.0% e a comparação com DNA de fago λ de 

concentração conhecida. 

2.3 Amplificação do DNA 

 Nessa etapa a região mitocondrial COI foi parcialmente amplificada utilizando o 

par de primers L6448 e H7152 (Folmeret al., 1994). A PCR foi preparada em 

microtubos de 0,2 mL, sendo utilizado para a reação o DNA extraído (10 ng), Tris-KCl 

[20 mM Tris-HCl (pH 8,4), 50 mMKCl]; MgCl2 (1,5 mM); primers (2,5 µM cada); 

dNTPs (0,1 mM cada); Taq DNA Polymerase Platinum – Invitrogen (1 U), e Água 

Milli-Q para completar o volume de 25 µL de solução.  

 A reação de amplificação para o COI iniciou-se com um ciclo de desnaturação 

de 2 min a 94 ºC, seguido por 35 ciclos de 30s de desnaturação (94 ºC), 1min e 30s de 

anelamento (50 ºC), 1min e 30s de extensão (72 ºC) e 10 min de extensão final (72 ºC). 

Após a amplificação, os produtos da PCR foram analisados em gel de agarose 1% e o 

tamanho dos fragmentos obtidos foi estimado com base no marcador padrão Ladder 

100pb. Os produtos do PCR foram purificados seguindo protocolo de Rosenthal et al. 

(1993) e para a reação de sequenciamento foi utilizado o kit Big Dye Terminator. O 
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sequenciamento foi realizado na ACTGene Análises Moleculares Ltda, utilizando o 

sequenciador automático ABI-3500. 

2.4 Análise de dados 

 As sequências obtidas foram editadas e alinhadas utilizando os programas 

BioEdit 7(Hall, 1999) e MEGA 7 (Kumar et al., 2016), respectivamente. O algoritmo de 

alinhamento utilizado foi o Clustal W (Thompsonet al., 1994). Os índices de 

similaridade de sequências foram obtidos por comparação com sequências do Genbank 

utilizando a ferramenta BLASTn. O polimorfismo interpopulacional foi analisado pelo 

software DNA Sequence Polymorphism (DnaSP v6) (Rozas et al., 2017) e as redes de 

haplótipos foram geradas utilizando o softwarePopArt(Leigh & Bryant, 2015).A 

distância p entre os espécimes analisados foi calculada utilizando o MEGA 7. O 

programa jModelTest 2 (Darriba et al., 2012)foi utilizado para a seleção do melhor 

modelo evolutivo e a árvore gênica foi construída no MEGA 7 utilizando o método 

estatístico de máxima verossimilhança com 10.000 reamostragens de bootstrap. Dezoito 

sequências de COI de P. platana foram adicionadas às análises, 12 delas cadastradas no 

Genbank e seis no BOLDSystems (Tabela 01). A sequência KJ205205.1, referente à 

Sprattus sprattus foi utilizada como grupo externo.  
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3 RESULTADOS 

 Sequências parciais do gene COI, de 719 pares de bases (pb), foram obtidas de 

36 espécimes de P. platana. As sequências foram alinhadas com as sequências 

disponíveis em bancos de dados, editadas e cortadas, resultando em um fragmento de 

555 pb. Cada sequência obtida foi analisada individualmente na ferramenta BLASTn. Os 

resultados do percentual de identidade dos espécimes deste estudo variaram de 99,64% 

a 100% para P. platana, com os acessos JX111818.1 e JX111824.1 do Genbank.  

Um total de oito haplótipos foram obtidos para as sequências analisadas, com 

105 sítios polimórficos variáveis. Os índices de diversidade haplotípica (h) e 

nucleotídica (ℼ) foram 0,539 e 0,00769, respectivamente. A análise da rede de 

haplótipos (Fig. 2) permite verificar que o haplótipo H1 é o mais frequente, estando 

presente em 37 exemplares, seguido pelo H6 (n=5) e H3 (n=4) (Tabela 01). O haplótipo 

H1 foi compartilhado entre os espécimes da planície de inundação do alto rio Paraná, da 

bacia do Lago e da bacia de La Plata, o H2 entre os indivíduos da bacia do Lago e da 

bacia de La Plata. Destaca-se que os haplótipos H6, H7 e H8 foram únicos para cada 

população. 

about:blank
about:blank
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Figura 02. Rede de haplótipos construída no softwarePopArt, a partir de sequências de 

P. platana, com o marcador COI.  

Os valores de distância p obtidos para os haplótipos variaram de 0,2 a 0,7%. Os 

menores valores são referentes aos espécimes do H1 (bacia do Lago, bacia de La Plata e 

planície de inundação) com os demais haplótipos, com exceção do H4 (haplótipo com 

um representante da bacia rio Tietê - SP). O H4 apresentou valores de distância maiores, 

quando comparados aos haplótipos H2 (dois exemplares da Argentina, bacia do Lago e 

de La Plata), H5 (dois indivíduos da planície de inundação do alto rio Paraná), H6 

(bacias litorâneas de RS), H7 (bacias litorâneas de SC) e H8 (bacia do rio Negro) 

(Tabela 02).  
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Tabela 02. Matriz de distância p entre os diferentes haplótipos de Platanichthys 

platana, com o marcador COI. 

  H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 

H1                 

H2 0,002               

H3 0,002 0,004             

H4 0,005 0,007 0,004           

H5 0,002 0,004 0,004 0,007         

H6 0,002 0,004 0,004 0,007 0,004       

H7 0,002 0,004 0,004 0,007 0,004 0,004     

H8 0,002 0,004 0,004 0,007 0,004 0,004 0,004   

  

 O melhor modelo evolutivo foi Hasegawa-Kishino-Yano (HKY) e a árvore 

gênica obtida com o marcador COI demonstra um grande agrupamento constituído 

pelos espécimes da planície de inundação do alto rio Paraná, da bacia do Lago (laguna 

Mar Chiquita), da bacia rio de La Plata (laguna Salada de Monasterio), da bacia do rio 

Negro (rio Yí), das bacias litorâneas do Rio Grande do Sul e da bacia do rio Tietê (São 

Paulo). Os espécimes das bacias litorâneas de Santa Catarina partilharam um novo 

grupo (Figura 03).  
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Figura 03. Árvore gênica construída utilizando o método estatístico de máxima 

verossimilhança com 10.000 reamostragens de bootstrap, a partir de sequências de COI 

de Platanichthysplatana. Sprattussprattus (Linnaeus, 1758) foi utilizada como grupo 

externo.  
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4 DISCUSSÃO 

 Os caracteres diagnósticos de Platanichthy splatana não são exclusivos, com 

isso é uma espécie de difícil identificação, pois pode ser confundida com Ramnogaster 

arcuata (Campello & Bemvenuti, 2002). As sequências de COI dos espécimes 

analisados neste estudo apresentaram percentual de similaridade entre 99,64 a 100% e 

valores de distância genética inferiores a 1% para sequências de P. platana obtidas do 

Genbank, indicando assim que os exemplares da planície de inundação do alto rio 

Paraná são P. platana. O compartilhamento do haplótipo H1 entre as populações da 

planície de inundação do alto rio Paraná e da bacia do rio de La Plata, localidade-tipo da 

espécie, corrobora esta hipótese. A análise de sequências de COI de mais de mil 

espécies de peixes confirmou que pares de sequências com divergências inferiores a 2% 

entre si têm grandes chances de pertencerem a indivíduos de mesma espécie, e a chance 

de serem congenéricos aumenta para 99% quando a distância é de menos de 1% (Ward 

et al., 2008). Valores de distância superiores a 2% são, em algumas situações, 

considerados incompatíveis para indivíduos de uma mesma espécie (Hebert et al., 2003; 

Rossini et al et al., 2016). 

 Tendo em vista que P. platana é uma espécie alóctone e com registros de 

introdução na planície de inundação do alto rio Paraná desde 2012 (Ota et al., 2018), 

pode-se sugerir, com base nos resultados apresentados nesse trabalho, que esses 

espécimes tenham sido introduzidos na bacia de forma antropogênica a partir das 

ecorregiões do baixo Paraná (Argentina), pelo fato de ambas as localidades 

apresentarem o mesmo haplótipo resultados da recente introdução. Pode-se propor que 

esse haplótipo (H1) seja o mais antigo para P. platana, visto que ele está presente em 

maior quantidade dentre as populações e em mais bacias hidrográficas.  
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 Em relação aos exemplares da bacia do rio Tietê (São Paulo) e da planície de 

inundação do alto rio Paraná, ambos pertencentes a ecorregião do alto Paraná (Abell et 

al., 2008), apresentaram haplótipos diferentes para as localidades. A mesma variação 

pode ser observada dentro dos exemplares da bacia do rio Tietê (simpatria), onde um 

exemplar apresentou um haplótipo diferente dos demais (H4), sugerindo mais de uma 

origem de introdução para essa espécie na mesma bacia hidrográfica. P. platana é uma 

espécie introduzida na bacia do alto rio Paraná com registros desde 2007 (Langean et 

al., 2007). É provável que a introdução dessa espécie na região de São Paulo seja 

diferente quando comparadas a da planície de inundação, visto a divergência haplotípica 

entre elas. Diferentemente das da planície, que houve compartilhamento de haplótipos 

com a Argentina, sugerindo uma introdução dessa região, os exemplares da bacia do rio 

Tietê não compartilharam haplótipos com os demais espécimes analisados nesse estudo, 

inviabilizando o conhecimento da origem dessa introdução. Contudo, pode-se supor que 

essa população possa ter mais proximidade genética com populações das regiões 

costeiras do Rio de Janeiro, onde foi tentado analisar sete indivíduos das bacias do rio 

Macaé, Atlântico Sul e alto rio Tietê, no entanto, não foi possível a obtenção do DNA.  

Em relação a diferença haplotípica na bacia do alto rio Paraná, um estudo filogeográfico 

utilizando o marcador mitocondrial citocromo b no rio de La Plata também revelou dois 

diferentes clados para P. platana em três pontos de coletas na mesma bacia, no qual as 

espécies não são geneticamente homogêneas ao longo de sua distribuição, mas estão 

estruturadas em grupos de indivíduos que são mais ou menos isolados uns dos outros 

com ou sem barreiras geográficas. Pressupõe-se que a diferenciação desses filogrupos 

pode ter ocorrido desde o Plioceno e Pleistoceno (Garcia, 2012). 

 Quando analisado a proximidade genética entre os espécimes da Argentina, da 

bacia do rio de La Plata (ecorregião do baixo Paraná) e do Lago (ecorregião Mar 
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Chiquita); do Uruguai, pertencente à bacia do rio Negro (ecorregião do baixo Uruguai); 

das bacias litorâneas do Rio Grande do Sul (ecorregião laguna dos Patos); e das bacias 

litorâneas de Santa Catarina, ecorregião do sudeste da Mata Atlântica (lagoa de 

Garopaba) e ecorregião Tramandaí-Mampituba (lagoa do Sombrio) (Abell et al., 2008), 

pode ser justificada pela presença em uma mesma paleoarea, antes do processo 

geológico que configurou as atuais arquiteturas das bacias observadas, pela vicariância 

(Lima& Ribeiro, 2011). Durante o Mesozóico e Cenozóico vários eventos vicariantes 

ocorreram entre as bacias hidrográficas costeiras do Brasil que podem ser atribuídos às 

regressões e transgressões marinhas por terras continentais (Lima & Ribeiro, 2011; 

Hubert & Renno, 2006). Embora tenha-se incertezas sobre as datações exatas (Ângulo 

et al., 2006), o sudeste da América do Sul sofreu pelo menos três grandes mudanças no 

nível do mar no Quaternário, promovendo ciclos de grandes regressões e transgressões 

nas ecorregiões do baixo Uruguai, laguna dos Patos, sudeste da Mata Atlântica e baixo 

Paraná (Suguio et al., 1985; Martin et al., 1996). No médio Mioceno, sucessivas 

transgressões marinhas do Atlântico originaram o Mar Paranaense, que cobria uma 

vasta área do norte da Argentina e do Uruguai (Hulka et al., 2006). Tais transgressões 

marinhas causaram períodos alternativos de isolamento e conexão principalmente entre 

as ecorregiões da laguna dos Patos, baixo Uruguai, baixo Paraná e sudeste da Mata 

Atlântica, possibilitando sucessivos eventos de isolamento e dispersão (Costa, 2010), 

proporcionando a dispersão após eventos de vicariância da ictiofauna durante o recuo do 

nível do mar no passado, entre essas as populações de P. platana.  

 A predominância de haplótipos únicos em regiões diferentes, como registrado 

nas bacias litorâneas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e bacia do rio Negro (H6, 

H7 e H8), com baixa diferenciação genética haplotípica quando comparadas aos 

espécimes da Argentina (H1), pode ser devido a estruturações mais recentes das 
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populações dentro dessas regiões. Em outras palavras, essas pequenas diferenças 

genéticas podem ter sido originadas devido a alopatria recente atribuída à fragmentação 

de uma paleoarea que era comum entre elas. 

 Também é de extrema importância considerar que este trabalho fornecerá dados 

para estudos que poderão revelar os impactos que essa espécie pode causar. A 

identificação correta de P. platana na planície de inundação do alto rio Paraná, com a 

utilização do marcador mitocondrial COI, fornece subsídios para estudos dos impactos 

que esse peixe não nativo possa estar causando na região, visto que essa bacia abriga 

uma vasta biodiversidade, fundamental para o equilíbrio ecológico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesse estudo, o marcador mitocondrial COI foi eficiente para concluir que os 

espécimes analisados na planície de inundação do alto rio Paraná são P. platana. 

Estudos de biogeografia são essenciais para revelar padrões de diversidade genética das 

populações de espécies de peixes associadas a períodos de transgressões e regressões 

marinhas, além de buscar relações entre a histórias evolutivas e distribucionais das 

populações de peixes. Destaca-se uma maior proximidade entre esses haplótipos e os 

das ecorregiões do baixo Uruguai, laguna dos Patos, baixo Paraná, sudeste da Mata 

Atlântica e Tramandaí-Mampituba. Há também a presença de dois haplótipos únicos 

para a população da bacia do rio Tietê. É provável que o haplótipo H1, dentre os 

haplótipos analisados, seja o mais antigo para a espécie, devido à maior quantidade 

dentre populações e bacias hidrográficas e os demais haplótipos podem ser considerados 

mais recentes, podendo ter sido originados por alopatria que pode ser atribuída à 

fragmentação de uma paleoarea mais antiga.  
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