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A ostreicultura e uma alternativa sustentavel e I

economicamente viavel para a gera<;:aode alimento,
emprego e renda para as comunidades litoraneas. No
Brasil, a produ<;:aode ostras cultivadas ocorre
principalmente na Regiau Sui, onde as aguas mais frias saD
propfcias para a cria<;:aoda especie Cassostrea gigas,
proveniente do Oceano Pacifico.

Nas regi6es Norte e Nordeste, as condi<;:6esambientais
saD favoraveis ao cultivo de ostras nativas do ecossistema
de manguezal (Crassostrea rhizophorae e Crassostrea
brasiliana). Nas regi6es Sui e Sudeste, essas especies
tambem saD cultivadas, embora em menor propor<;:aoque
C. Gigas.

Especiesde ostras nativas do ecossistema de manguezal.
Fotos: Arquivo do Nucleo de Aquicultura e Pescada Embrapa
Meio-Norte.

Um dos fatores limitantes para a consolida<;:aodo cultivo de
ostras nativas no Brasil e a necessidade de diferenciar
essas especies. As ostras C. rhizophorae e C. brasiliana
possuem caracterfsticas morfol6gicas semelhantes, taxas
de crescimento distintas e diferen<;:asecol6gicas e
fisiol6gicas nao tao bem estabelecidas.

o uso de tecnicas moleculares para a caracteriza<;:aode
especies e uma ferramenta confiavel e eficaz. Entre as
as aplica<;:6es,podem-se citar: 1) resolu<;:aode problemas
taxonomicos de especies cultivadas que saD de diffcil
separa<;:ao(como e 0 caso das ostras Crassostrea); 2)
monitoramento dos nfveis de variabilidade genetica das
popufa<;:6escultivadas ao longo das gera<;:6es; 3)
identifica<;:aode ovos, larvas e matrizes de reprodutores, de
forma a minimizar a mistura de estoques para 0
melhoramento genetico e aumentar os ganhos de produ<;:ao.

o projeto "Caracteriza<;:aogenetica e melhoramento de
ostras nativas do genero Cassostrea" (MCT/FINEP/SEAP-

. PR) vem sendo conduzido para resolver problemas
operacionais e otimizar a produ<;:aode ostras ao Iongo do
litoral brasileiro. 0 projeto e executado atraves de uma
Rede Nacional de Pesquisa em Ostras, coordenado pela
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e conta
com a participa<;:aodas seguintes institui<;:6esde norte a
sui do Brasil: Universidade Federal do Para (UFPA),
Embrapa Meio-Norte, Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal da Bahia
(UFBA), Universidade Federal do Espfrito Santo (UFES),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de
Pesca de Sao Paulo, Universidade Federal do Parana e
Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensao Rural de
Santa Catarina (EPAGRI I Centro de Desenvolvimento em
Aquicultura e Pesca CEDAP). A pFimeiraetapa do projeto
tem como objetivo caracterizar geneticamente as especies
C. rhizophorae e C. Brasiliana.

Coleta e prepara~ao das amostras
Amostras de indivfduos adultos saD coletadas nos
ambientes naturais com diferentes gradiehtes de salinidade
e substratos, seguindo 0 protocolo do Laborat6rio de
Maricultura Sustentavel da Universidade Federal Rural de
Pernambuco. As variaveis consideradas para a escolha dos
indivfduos a serem coletados saD: substrato de fixa<;:ao
(ostras fixadas em rafzes de mangue, em rochas ou em
fundo de lama ou lodo); mare (ostras que habitem a zona de
varia<;:aode mare e aquelas que ficam constantemente
submersas); faixa de comprimento (indivfduos de diferentes
comprimentos) e salinidade (areas com diferentes
gradientes de salinidade).

Ecossistema de manguezal. Foto: Arquivo do Nucleo
de Aquicultura e Pescada Embrapa Meio-Norte.



As coletas SaDrealizadas sem danificar os individuos e em
mais de um ponto numa mesma regiao, de forma que duas
amostras nunca estejam num mesmo substrato comum, por
exemplo, numa mesma raiz ou pedra. Apos a coleta do
animal, registra-se a origem quanto as caracterfsticas do
local de coleta e quanto as coordenadas geograticas
atraves de um GPS. .

A preparayao das amostras da-se em laboratorio onde ~~
conchas SaDlavadas, enumeradas internamente com lapis,
fotografadas individual mente e enviadas para.a analise
morfologica, no Laboratorio de Moluscos Mannhos da
Universidade Federal de Santa Catarina (SC).

Amostras de musculo adutor SaDretiradas, acondicionadas
em tubos contendo etanol absoluto e enviadas para a
analise genetica, no Laboratorio de Biotecnologia Aquatica
da Embrapa Meio-Norte (PI).

Processo laboratorial da primeira etapa do projeto. Fotos:
Arquivo do Nucleo de AqUicultura e Pescada Embrapa Meio-Norte.

A caracterizayao genetica das ostras e realizada por meio
da analise de fragmentos do DNA mitocondrial, que SaD
amplificados por meio ca Reayao em Cadeia da Polimerase
(PCR) e digeridos com a enzima de restriyao Hae III,
resultando em marcadores moleculares de Polimorfismo no
Comprimento de Fragmentos de Restriyao (RFLP).

Com 0 uso da tecnica PCR-RFLP, e possivel visualizar as
diferenyas entre as especies de ostras, por meio de padr6es
diferenciados de bandas em um gel de agarose,
fotografados sob luz ultra-violeta.

A foto abaixo mostra um gel de agarose contendo os
marcadores RFLP que distinguem as ostras C. rhizophorae
e C. brasiliana presentes no litoral brasileiro. As colunas 2,
6, 8 a 15, 18 e 20 representam 0 padrao de bandas que
identifica C. rhizophorae e as colunas 3, 7, 16, 17 e 19
representam C. brasiliana. A coluna 1 e um marcador de
peso mo!ecular conhecido usado para estimar os tamanhos
dos padr6es de bandas RFLP.

Gel de agarose com os marcadores RFLP do DNA mitocondrial
das ostras. Foto: Arquivo do Laboratorio de Biotecnologia
Aquatica da Embrapa Meio-Norte.


