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A preocupação com a conservação de espécies ameaçadas de extinção fez com que houvesse
o maior uso de técnicas moleculares com a finalidade de monitorar a variabilidade genética
dessas populações. Dentre as técnicas moleculares utilizadas, dados de DNA de loco-único são
interessantes para caracterização de diferentes populações por análise de freqüências gênicas.
A família Psittacidae possui uma situação crítica com cerca de 14 das 70 espécies com distribuição
nacional, ameaçadas de extinção. Dentre as araras, o gênero Anodorhynchus possui uma espécie
considerada extinta (A. glaucus), e outras duas ameaçadas de extinção (A. leari e A.
hyacinthinus). Aproximadamente 0.1 ml de sangue foram coletados de 24 araras provenientes
do Pantanal Matogrossense e 6 do Piauí. Após a extração do DNA, cerca de 100 ng deste foram
amplificados por PCR radioativo com 2 pares de primers para microssatélite (MAC 436 e HYA
1172). Os produtos foram fracionados em gel de poliacrilamida 8% por 6 horas a 15W. Após a
corrida, o gel foi seco à vácuo e exposto a um filme de raio-X. Conseguimos selecionar um loco
de microssatélite (MAC 436) polimórfico, cuja freqüência dos 2 alelos parece ser diferente
para a população do Pantanal e do Piauí. A freqüência do alelo M para a população do Pantanal
é 0,9583 enquanto para o Piauí é de 0,5833. Outros dados moleculares como sondas de
minissatélites de loco-único e sequenciamento da região controle do DNA mitocondrial estão
sendo utilizadas para reforçar os dados encontrados com microssatélite.  Esses dados podem
vir a ser utilizados por órgãos de repressão ao tráfico na identificação da origem dos indivíduos
apreendidos.
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CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES NATURAIS DE
ARARA-AZUL (Anodorhynchus hyacinthinus)
ATRAVÉS DE MARCADORES MOLECULARES


