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Leporinus piau Fowler, 1941 tem como localidade-tipo o rio Salgado (Icó) no estado do Ceará, sendo
também encontrada com frequência em diferentes bacias do Nordeste brasileiro, como São Francisco,
Parnaíba e Itapecuru. Em virtude de sua abundância ao longo de sua distribuição esta espécie tem sido
explorada nas pescas artesanal e esportiva e também como peixe forrageiro. Em cativeiro, apresenta
condições favoráveis para ser utilizada na piscicultura por aceitar bem ração peletizada e extrusada. No
gênero Leporinus a morfologia é bastante similar diferindo apenas em alguns caracteres morfométricos e
no padrão de coloração. No entanto os taxons morfologicamente similares exibem diferenciação genética
que sugerem evidências de isolamento. Na tentativa de conhecer os índices de divergência genética de L.
piau, sequências do gene rRNA 16S foram obtidas de espécimes oriundos da bacia do rio Itapecuru,
Parnaíba e Poti. O DNA foi isolado utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio e a amplificação da
região de interesse, foi realizada via PCR. Os produtos das PCRs foram seqüenciados utilizando-se o
método didesoxiterminal. As seqüências foram editadas e alinhadas no programa BIOEDIT e as análises
filogenéticas geradas no programa MEGA4. Foram adicionadas seqüências do Genbank de L. piau
oriundas da bacia do São Francisco (EU181563/voucher LBP260 4161, EU181564/voucher LBP260
4162 e HM015214/voucher LBP260 4309) e de Prochilodus nigricans (AY788075) usada como grupo
externo. Os resultados da análise de um fragmento de 433 pb revelaram uma elevada divergência genética
(7 a 8%) entre os haplótipos de L. piaui (voucher MZUSP 104576) da bacia do rio Itapecuru e os
haplótipos dos rios Poti e Parnaíba. A divergência genética entre os haplótipos da bacia do rio Itapecuru e
do rio São Francisco variou de 3 a 7%. A reconstrução filogenética gerou árvores com topologia similar
mostrando três clados distintos, o clado I que agrupou os haplótipos de L. piau do rio Itapecuru (100%
bootstrap), o clado II os haplótipos de L. piau do São Francisco, sequências do GenBank (100%
bootstrap) e o clado III os haplótipos do rio Poti e Parnaíba fortemente agrupados com 99% de bootstrap
com outra sequência do GenBank HM015214/voucher LBP260 4309. Embora as variações do gene
rRNA 16S não possibilitem uma quantificação de variabilidade genética na maioria dos organismos, foi
possível detectar níveis elevados de divergência genética em L. piau o que sugere um padrão de
diferenciação para esta espécie nas diferente bacias em estudo e consequentemente contribui na resolução
de questões taxonômicas que comprometem o sucesso de programas de manejo e conservação desta
espécie que apresenta grande potencial na piscicultura.
Apoio financeiro: FAPEMA/UNIVERSAL Nº. 10/2009, BNB, UFPA e UEMA.
O TRAB ALH O S Ó S ERÁ ENCA M INH ADO PARA AVAL IAÇÃO S E O
PAG AM ENTO DE Q UEM S UBM ETEU FO R REAL I ZADO AT É A DATA L IM ITE
DE ENVIO DO S RES UM O S: 25/ 05/ 2012 .

