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INTRODUÇÃO

A região costeira do Sul do Brasil é caracterizada pela presença da

Barreira Múltipla Complexa, uma sequência de terraços planos, alternados com

alongadas depressões, que originaram a lagunas, lagos e pântanos em

diferentes estágios evolutivos. Este complexo lagunar é composto por sistemas

deposicionais do tipo “laguna-barreira” desenvolvidos como consequência dos

três últimos grandes ciclos de variação do nível do mar de transgressão pós-

glacial (Tomazelli et al., 2000).

Dentre as espécies de camarões encontradas nas lagoas costeiras do

litoral do sul do Brasil encontra-se Palaemonetes argentinus Nobili, 1901

(Crustacea: Caridea: Palaemonidae), que compreende organismos pequenos e

bastante abundantes e que, por apresentarem tais características, assumem

papel fundamental na cadeia trófica do sistema estuarial e lagunar.

A distribuição desta espécie se dá nas bacias costeiras do sul da costa

Leste da América do Sul, abrangendo desde o Sul do Estado de Santa

Catarina no Brasil até a província de Santa Fé, na Argentina. Estes animais

habitam águas interiores como lagos e arroios, ocorrendo também em lagunas,

o que demonstra uma grande elasticidade fisiológica desta espécie, permitindo-

lhe tolerar uma grande amplitude de salinidade. Estes camarões estão mais

bem adaptados a ambientes de baixa salinidade e apresentam todos os
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estágios de seu desenvolvimento em lagunas costeiras. A reprodução e o

desenvolvimento larval ocorre no mesmo local onde são observados os

adultos. Em seu desenvolvimento larval observa-se a presença de mais de

uma forma larval, o que é característico de espécies marinhas. Este fato sugere

que a espécie tenha ocupado recentemente o ambiente dulcícola (Anger,

2001).

A utilização de mtDNA como marcador molecular apresenta algumas

vantagens pelo fato de o genoma mitocondrial apresentar uma organização

altamente compactada, ter herança uniparental, não sofrer recombinação e

apresentar taxa de mutação maior do que o DNA nuclear. O genoma

mitocondrial possui um padrão de evolução mais rápido do que o genoma

nuclear, gerando um maior número de sítios polimórficos, permitindo que

filogenias embasadas no mtDNA sejam mais consistentes em estudos de taxa

recentemente divergentes (Hillis et a.l, 1996).

OBJETIVOS

O presente trabalho pretende determinar a variabilidade intraespecífica

do DNA mitocondrial (mtDNA) de P. argentinus de populações das lagoas da

planície costeira dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, para

verificar se o padrão de diferenciação genética destas populações reflete os

padrões geológicos de formação e isolamento das lagoas em estudo.

METODOLOGIA

Indivíduos serão coletados em onze lagoas costeiras e estuários dos

estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. As lagoas escolhidas

foram: Em Santa Catarina, Lagoa Caverá; e no Rio Grande do Sul a Lagoa dos

Quadros, Lagoas do Complexo Tramandaí, Lagoa do Casamento, Lagoa



Cidreira, Lagoa dos Patos, Lagoa do Graxaim, Lagoa do Peixe, Lagoa Mirim,

Lagoa Mangueira e Arroio Chuí (Fig 1).

Será procedida a extração de DNA por sal, sugerido por Salah &

Martinez (1997). Ao DNA extraído de cada indíviduo coletado serão aplicados

marcadores moleculares  utilizando os genes mitocondriais 16S e COI,  e

posteriormente realizado o sequenciamento de cada amostra. As sequências

obtidas serão alinhadas e analisadas analisadas com as rotinas de Neighbor

Joining, métodos de máxima verossimilhança e máxima parcimônia. As árvores

filogenéticas obtidas também serão analisadas de acordo com os locais de

coleta de cada espécime sequenciado e o agrupamento obtido possibilitará

verificar a existência de uma correlação entre os dados geológicos de formação

das lagoas e a distribuição das populações de P. argentinus na costa sul do

Brasil, possibilitando inferir sobre o tempo de separação dos grupos.
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