INVASÃO DOS HÍBRIDOS EM ÁGUAS CONTINENTAIS BRASILEIRAS
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A hibridação entre espécies introduzidas e nativas tem se tornado um grande problema
para a conservação, tornando-se um tema com cada vez mais espaço em debates que visam
propor medidas conservacionistas para as espécies nativas (Mallet, 2005). Espécies ditas “não
nativas” podem provocar ou ao menos contribuir para a extinção da flora e fauna nativa pela
hibridação e introgressão, estabelecendo contato entre espécies antes isoladas. Estes processos
podem ser mais notórios em se tratando de espécies raras quando em contato com outras mais
abundantes (Rhymer & Simberloff, 1996).
O processo de hibridação consiste na mistura de conjuntos gênicos de espécies diferentes,
cujo o resultado final pode ser um indivíduo com características intermediárias (Senhorini et al.,
2009). Introgressão é o fluxo gênico existente entre as espécies de populações hibridadas
(Allendorf et al., 2001). É interessante notar, que o processo natural de hibridação não constitui
uma ameaça na conservação de espécies, sendo ela parte de suas histórias evolutivas (Trigo,
2008). Contudo, este fato pode ser um empecilho quando a hibridação for causada pela ação
antrópica, o que pode levar à modificação de habitats ou alteração na composição das espécies.
Portanto, em se tratando de espécies híbridas em ambientes naturais aquáticos, quanto maior for a
introgressão, maior será a chance desta nova população se fixar no ambiente e perpetuar os
prejuízos às espécies nativas.

A maioria das espécies reofílicas (que migra na época da reprodução) encontradas em
águas continentais no Brasil, não possuem a capacidade de se reproduzirem naturalmente em
cativeiro, dependendo, então de hormônios gonadotróficos e hipotalâmicos para este processo
(Senhorini et al., 2009). Levando em consideração o fato que muitas espécies sofrem risco de
extinção, seja pela prática da pesca irresponsável, destruição de mata ciliar ou outros, muitas
pisciculturas foram criadas com o pretexto de além, do fornecimento de suprimento de pescado
para o mercado consumidor, também para a criação de alevinos para a reposição dos estoques em
ambientes naturais (Orsi & Agostinho, 1999; Agostinho et al., 2007; Vitule et al., 2009).
Diversos estudos são realizados para o aperfeiçoamento da reprodução em pisciculturas (Behr et
al., 2000; Moreira et al., 2001; Zaniboni Filho; Weingartner, 2007), sendo que o aprimoramento
da técnica aliada a curiosidade, levam muitos criadores a produção de peixes híbridos, oriundos
de espécies parentais de interesse comercial e patrimônios genéticos compatíveis (Senhorini et
al., 2009).
Segundo a legislação brasileira, Lei 8.464 de 4 de abril de 2006 artigos 7 e 8, a produção
de híbridos está condicionada a laboratórios devidamente inspecionados e as estações de
pisciculturas devem tomar as devidas providências para a contenção, evitando assim os escapes
para o meio ambiente. Contudo, vários espécimes híbridos já foram capturados em águas
continentais (Senhorini et al., 2009), o que nos permite indagar sobre a real eficácia da
fiscalização sobre a produção de híbridos, aplicação e rigor da lei.
A presença de híbridos em ambientes naturais aquáticos pode representar uma grande
ameaça para a conservação de espécies nativas por diversos motivos: a competição por espaço e
recursos tende a se tornar mais intensa; a ocorrência de híbridos predadores pode reduzir
populações de nativas; pode ocorrer restrição de locais de desova; e o genoma modificado destas
espécies poderá causar a chamada contaminação gênica dos estoques naturais, sendo que estes

podem apresentar fertilidade e a capacidade de retrocruzar com espécies parentais (AlmeidaToledo et al., 1996; Rhymer; Simberloff, 1996; Allendorf et al., 2001; Porto-Foresti et al., 2008;
Senhorini et al., 2009).
A hibridação entre espécies animais é um evento extremamente raro, sendo que
anteriormente era tido como um consenso entre muitos zoólogos que o resultado entre o
cruzamento de indivíduos de espécies diferentes era uma espécies com características
intermediárias, portanto não apresentando um risco para os parentais. Porém, sabe-se hoje que
esta mistura gênica pode conter proporções diferentes do conjunto gênico dos parentais, sendo
que as características morfológicas podem se assemelhar com uma das espécies, tornando-se
contraditória sua correta identificação (Trigo, 2008). Em contrapartida, o avanço das técnicas
moleculares, permitiu uma acurada identificação, classificação e seleção de espécies híbridas
morfologicamente crípticas (Allendorf et al., 2001). No que se refere ao problema de híbridos em
ambientes aquáticos naturais, recentemente, estudos genéticos estão sendo realizados com o
objetivo de detectar a presença destes organismos em águas continentais (Almeida-Toledo et al.,
1996; Porto-Foresti et al., 2008; Hashimoto et al., 2009a; Hashimoto et al., 2009b). Dentre as
espécies mais comumente encontradas e resultantes do cruzamento estão Piaractus
mesopotamicus e Colossoma macropomum (cujo híbrido é o conhecido tambacú);
Pseudoplatystoma corruscans e Pseudoplatystoma reticulatum, ambos já comercializados para
aqüicultura (Senhorini et al., 2009).
Arnold (1992) postula também que a hibridação como um processo natural, não deve ser
considerada como uma ameaça à conservação das espécies nativas, pois este fato é parte de suas
historias evolutivas. Entretanto, o processo atual é que os híbridos são frutos da manipulação
genética artificial de estoques parentais, realizadas por pessoas despreparadas ou mal informadas
sobre os riscos iminentes que estes animais podem causar em populações naturais, em caso de

escapes, pois as barreiras geográficas que delimitavam a separação de espécies são facilmente
transpostas pelos vetores atuais e interesses comerciais globalizados.
A conservação de espécies naturais não constitui uma barreira para o aprimoramento de
técnicas de manipulação gênica de produtos pesqueiros de interesse comercial, porém o processo
artificial de hibridação deve ser regulamentado e bem fiscalizado, para não interferir na
conservação para a biodiversidade aquática.
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