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Sinopse: Estudou-se a comunidade de peixes em quatro lagos de várzea 

localizados na ilha da Paciência, Iranduba, no estado do Amazonas, quanto a sua 

detecção e distribuição temporal utilizando o método pioneiro na Amazônia, 

chamado DNA ambiental (DNAa) – Environmental DNA (DNAe). Foi desenvolvido 

a metodologia de pré-amplificação testando diluições de DNag, em seguida foi 

desenhado e sintetizado primers e sondas espécie-específicos para duas espécies 

alvos: Prochilodus nigricans e Potamorhina altamazonica, e primers para 

Triportheus angulatus e Psectrogaster rutiloides. Todos os primers foram testados 

in silico, in vitro e in situ e validados, com isso foi detectada a presença ou 

ausência das espécies alvos e com a abordagem de metabarcode foi detectado a 

presença de outras espécies de peixes, além de outros organismos, presentes nos 

lagos nos período de seca e cheia.  

Palavras-chave: 1. Iciofauna. 2. Lagos de várzea. 3. DNA ambiental. 4. qPCR. 5. NGS 
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“Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado.” (Gandalf 

– o mago cinza de “Senhor dos anéis”). 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

A Região Neotropical abriga a mais diversificada e rica ictiofauna de água 

doce do mundo (Lowe-McConeel 1999). Goulding (1980) estimou que o número de 

espécies na região poderia chegar a 3.000, considerando principalmente a grande 

quantidade de espécies de pequeno porte desconhecidas, que geralmente 

pertencem às ordens Characiformes, Siluriformes e Cyprinodontiformes. Destas, 

mais de 1.300 seriam oriundas do sistema amazônico (Lowe-McConeel 1999). 

Schaefer (1998), fundamentando-se nas tendências históricas de descrição de 

espécies das Famílias Characidae e Loricariidae, foi além e estimou que o número 

total de espécies neotropicais, tanto marinhas quanto de água doce, pode atingir 

8.000, número bem superior a qualquer outra estimativa. Reis et al. (2003), por 

exemplo, organizaram o primeiro catálogo sistemático de espécies de peixes 

neotropicais e listaram cerca de 3.600 espécies de água doce conhecidas, 

estimando que o número total de espécies na região deve atingir 6.025. Em um 

estudo recente, Lévêque et al. (2007), baseando-se em dados do site Fishbase, 

estimaram que 4.035 espécies foram descritas para a região até o momento, 

número que já ultrapassa o estimado por Goulding (1980) e apresentado por Reis et 

al. (2003) em seu catálogo. E mais recentemente, Reis et al. (2016) relataram a 

ocorrência de 5.160 espécies de peixes para essa região e, estimaram uma 

diversidade total em torno de 8.000 a 9.000 espécies de peixes de água doce para 

esse continente. 

A coleta da maior quantidade de informações sobre esses ecossistemas de 

água doce é de extrema importância, porém, muitas vezes as metodologias para  

captura de organismos aquáticos podem ser complexas, demandar muito tempo e 

gerar estresse no animal, além de gerar erros na identificação das espécies. Muitos 

estudos estão sendo desenvolvidos para facilitar e agilizar essa demanda de  

informações, por  exemplo, estudos que envolvem a detecção de DNA na água 

(Ficetola et al. 2008; Dejean et al. 2011; Minamoto et al. 2012; Thomsen e Willerslev 

2012; Takahara et al. 2013). 

Por muitos anos, as pesquisas científicas exploraram o fato de que DNA 

ambiental (DNAa) deriva não apenas de microrganismos, mas de uma ampla 

diversidade de organismos. Uma grande proporção da flora e da fauna antigas não 
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são fossilizadas, mas deixam traços de DNA extracelulares nos sedimentos. Neste 

sentido, em um estudo pioneiro em sedimentos da Sibéria e da Nova Zelândia, foi 

encontrado vestígios de DNA de animais extintos, como o mamute e pássaros, e 

que o DNA também poderia ser recuperado do solo superficial (Willerslev et al. 

2003). No mesmo ano, outra equipe relatou a recuperação de DNA da extinta 

preguiça gigante e outros animais do Pleistoceno de uma caverna seca no sudoeste 

dos EUA (Hofreiter et al. 2003).  

 

RASTROS DE DNA NO AMBIENTE – DNA AMBIENTAL (DNAa) 
Os animais e vegetais passam por renovações celulares em todos os 

sistemas, as células velhas que sofrem morte celular são eliminadas pela urina, 

fezes e descamação epidérmica (Haile et al. 2009; Thomsen e Willerslev 2012; 

Mahon et al. 2013). Uma vez eliminadas, elas são liberadas para o ambiente 

terrestre ou aquático e podem ser uma fonte de informações sobre estes 

organismos, seja em ambientes aquáticos ou terrestres. 

Junto com a renovação celular, fica disponível o ácido desoxirribonucleico 

(ADN), ou em inglês Desoxyribonucleic acid (DNA), que está presente em células de 

todos os organismos vivos (DNA intracelular) e também pode estar presente fora das 

células (após a morte celular), onde não está protegido por uma membrana 

plasmática (DNA extracelular). Assim, quando o DNA desses tecidos é liberado ao 

ambiente passa a ser conhecido como environmental DNA (eDNA) ou DNA 

ambiental (DNAa)  que pode resultar em uma mistura  de DNA  de diferentes  

organismos (animal e/ou vegetal) (Levy-Booth et al. 2007; Pietramellara et al. 2009; 

Taberlet et al. 2012). 

O DNA extracelular disponível no ambiente pode ser  degradado  por  DNases  

microbianas  e  usado  como  nutriente  para  plantas ou para  o  crescimento 

microbiano (Bowman e Cole 1978; Ceccherini et al. 2003), ser incorporado a um 

genoma  microbiano  como  uma  fonte  de  informação  (Khanna e Stotzky 1992; de 

Vries e Wackernagel 2005) ou pode persistir no ambiente se ligando a minerais e 

substâncias húmicas no solo (Greaves e Wilson 1969; Crecchio e Stotzky 1998).  

Para que seja possível detectar DNAa disponível na água, a literatura 

recomenda a estratégia de concentrar o DNA presente na água. Existem dois 

métodos de captura de DNA, o primeiro, que utiliza a precipitação com auxílio de 



 
 
 

17 
 

etanol e acetato de sódio e logo em seguida a centrifugação da amostra (Ficetola et 

al. 2008). O segundo método recomenda o uso de filtragem da água (Wilcox et al. 

2013).  Os dados obtidos através  dessas análises moleculares do  DNAa podem ser  

usados  para  responder  questões  que  envolvem  diferentes  áreas  de  estudo  

como  biologia da conservação e paleontologia (Thomsen e Willerslev 2012). 

O uso da técnica de análise do DNAa tem  como  objetivo  identificar  e 

detectar espécies presentes  no  ambiente através de amostras coletadas em  meios  

como  a água,  neve,  solo  ou sedimentos. O primeiro estudo a referenciar o DNAa 

foi o de Ogram et al.(1987) com o objetivo de detectar DNA microbiano a partir de 

sedimentos.  O termo “eDNA” passou a ser mais utilizado a  partir do século 21, 

ainda na  área de microbiologia (Rondon et al. 2000; Handelsman 2004). 

As análises moleculares do DNAa podem permitir o diagnóstico de espécies 

de vida livre (Willerslev et al. 2003; Rees et al. 2014; Jane et al. 2015), terrestres 

(Valiere e Taberlet 2000; Andersen et al. 2012; Mahon et al. 2013) e aquáticas 

(Lodge et al. 2006; Ficetola et al. 2008; Jerde et al. 2011; Mahon et al. 2013) com  

potenciais aplicações  em programas  de  conservação  (Rees et al. 2014), detecção  

de  espécies criticamente  ameaçadas, espécies invasoras (Jerde et al. 2011; 

Eichmiller et al. 2016) e a quantificação de organismos aquáticos (Thomsen e 

Willerslev 2012; Pilliod et al. 2013; Takahara et al. 2013) principalmente quando 

métodos tradicionais de coleta são inadequados (Darling e Mahon 2011; Jerde et al. 

2011). 

DNA MITOCONDRIAL COMO MARCADOR MOLECULAR EM DNAa 
A mitocôndria tem funções essenciais nas células como: a produção de 

energia (ATP) para as atividades do organismo, atuação na morte celular por 

apoptose, produção de calor e contribuição genética a partir do DNA mitocondrial 

(Wilson et al. 1985). 

Desde as décadas de 70-80 do século passado, a molécula do DNAmt 

passou a fazer parte de muitos, senão da maioria dos estudos envolvendo estrutura 

populacional, relações filogenéticas e o entendimento de vários aspectos biológicos 

e evolutivos de uma grande variedade de organismos (Wilson et al. 1985; Avise et 

al. 1987; Moritz et al. 1987), o que atraiu e ainda tem atraído os pesquisadores em 

utilizar esse genoma em tais estudos. Suas características genéticas e estruturais 

são peculiares e únicas. Dentre essas características podemos citar: é um genoma 
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pequeno (com aproximadamente 16 kb nos animais) e circular, com raras exceções; 

apresenta herança materna e ausência de recombinação, embora exceções também 

sejam descritas; possui poucos genes, 37 no total (13 genes codificadores de 

proteínas, 22 para RNA transportadores e 2 para as subunidades ribossômicas). 

Esse número de genes codifica para apenas 5% dos produtos necessários 

para o funcionamento da mitocôndria, é considerado como um genoma compacto, 

pois raramente possui sequências espaçadoras, sequências repetitivas, 

pseudogenes e íntrons; O conteúdo gênico é bastante conservado, e a ordem em 

que esses genes se encontram organizados no genoma costuma ser também 

conservada, ou seja, de substituições de base é muito alta, quando comparada com 

a do genoma nuclear. 

Um marcador molecular é definido como qualquer fenótipo molecular oriundo 

de um gene ou de um segmento específico de DNA sem expressão gênica (Ferreira 

e Grattapaglia 1998). São caracteres no DNA que podem diferenciar dois ou mais 

indivíduos e são herdados geneticamente (Milach 1998).  

Os marcadores moleculares apresentam vantagens quando comparados aos 

marcadores morfológicos convencionais pois exibem neutralidade fenotípica, 

geralmente são herdados co-dominantemente, raramente exibem interações 

epistáticas (interação gênica ocorre quando dois ou mais genes controlam um 

mesmo caráter), estes genes podem, ou não, estar localizados em um mesmo 

cromossomo.  

Também pode ocorrer interações pleiotrópicas (fenômeno pelo qual um único 

gene controla mais de um caráter). Efeitos pleiotrópicos são fundamentais, pois são 

causas de correlações entre caracteres) e podem ser detectados tanto em tecidos 

jovens como em adultos.Tem-se mostrado bastante efetivos na diagnose de 

espécies, principalmente genes do DNAmt.  

Por isso, os marcadores moleculares são muito utilizados em estudos 

populacionais e evolutivos, assim como estudos forenses onde é necessário usar 

uma sequência nucleotídica única para identificar uma determinada espécie 

(Teletchea 2009; Tobe et al. 2010). 
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DNA BARCODE OU CÓDIGO DE BARRAS DE DNA 
Estudos taxonômicos, em sua maioria, se dá apenas em análises 

morfológicas, e atualmente a necessidade de incluir dados moleculares torna-se 

necessária para discriminar e identificar os táxons (Moritz et al. 1987). Em 2003, 

pesquisadores da Universidade de Guelph, em Ontário, Canadá, propuseram um 

"código de barras de DNA", que poderia auxiliar no processo de identificação e 

delimitação de espécies (Savolainen et al. 2005). Esse código de barras se baseia 

num pequeno fragmento padronizado, com em torno de 650 pares de bases (pb), do 

genoma mitocondrial (DNAmt), o Citocromo c Oxidase subunidade I (COI)  (Hebert 

et al. 2003a; Hebert et al. 2003b; Stoeckle 2003). 

A escolha pelo DNAmt para distinguir as espécies visou pelas suas maiores 

diferenças nas sequências dos ácidos nucléicos entre as espécies e pela 

abundância de cópias em relação ao DNA nuclear, tornando-o bastante informativo 

e fácil de ser recuperado a partir de amostras pequenas ou parcialmente degradas 

(Stoeckle e Hebert 2008). O código de barras de DNA é caracterizado pela utilização 

de uma metodologia padronizada e disponível que inclui o uso de primers universais 

flanqueadores  situados em porções de sequências de DNA conservadas. Uma vez 

geradas, as informações obtidas são associadas a informações de vouchers 

depositados em coleções biológicas e referenciados no portal do no banco de dados 

de código de barras da vida (Barcode of life Data Systems - BOLD Systems) 

(www.boldsystems.org). 

O gene mitocondrial COI codifica parte da enzima terminal da cadeia 

respiratória mitocondrial e gera sinais filogenéticos (Hebert et al. 2003b; Hebert et al. 

2004b). Entre os fatores que determinam a efetividade deste sistema taxonômico 

estão: baixa divergência intraespecífica, estruturação populacional e o tamanho 

efetivo populacional (Meyer e Paulay, 2005; Ortiz, 2010)  Desta forma, a utilização 

do código de barras de DNA, baseado em presença ou ausência de substituições de 

nucleotídeos distintos, mostra-se como uma ferramenta molecular eficaz para a 

identificação, discriminação e delimitação dos grupos em qualquer nível taxonômico 

(Rach et al. 2008). 

Essa nova ferramenta já foi utilizada em diversos trabalhos com grupos de 

invertebrados e vertebrados, tais como: insetos (Hebert et al. 2004a; Hajibabaei et 

al. 2006; Rach et al. 2008; Janzen et al. 2009; Silva-Brandão et al. 2009; Dincã et al. 



 
 
 

20 
 

2011; Park et al. 2011; Webb et al. 2012); anelídeos (Oceguera-Figueroa et al. 

2010); aves (Hebert et al. 2004b); morcegos (Clare et al. 2011) e principalmente 

para o grupo dos peixes (Ward et al. 2005; Chakrabarty 2006; Ward et al. 2009; 

Frederico et al. 2012). 

Recentemente, a utilização do DNA barcode vem ganhando espaço na 

abordagem de DNA ambiental utilizando também outros genes mitocondriais, tais 

como o citocromo B,  em testes in silico para avaliar o DNA barcode de espécies de 

peixes na França em estudos com DNAa  (Ficetola et al. 2008). Também foi 

realizado o desenho e obtenção de primers específicos para detectar uma espécie 

de peixe (Acipenser baerii) e uma de sapo americano (Rana catesbeiana), utilizando 

sequências  de DNA disponíveis no NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) (Dejean et al. 2011).  

Foram realizados mais estudos para a detectação de espécies de peixes 

marinhos na Dinamarca, ao desenvolver primers baseados também em bancos de 

sequências nucleotídicas do gene 12S de peixes (Thomsen e Willerslev 2012) e com 

o gene 12S, em um estudo de metabarcode para revelar a riqueza de espécies de 

peixes em comunidades locais da baía de Mazsuro no Japão (Yamamoto et al. 

2017). Além destes, foi desenvolvido um estudos para detectar a presença de uma 

espécie de mamifero aquático (Phocoena phocoena) na Dinamarca (Foote et al. 

2012). 

As ferramentas moleculares vêm contribuindo cada vez mais para a 

identificação das espécies e a utilização de sequências nucleotídicas oriundas de 

diversas pesquisas conservacionistas com o código de barras de DNA, são 

atualmente inseridas no BOLD Systems juntamente com uma imagem e informação 

de registro do voucher para cada espécime (Hajibabaei et al. 2006). Esse sistema 

estabelece orientações formais que devem ser cumpridas para os registros obterem 

a designação de código de barras de DNA. Além desse banco, o NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov) – também possui um amplo banco de sequências de 

DNA de diversos organismos.  

Em razão do número crescente de registros e depósitos de sequências de 

DNA barcode do gene COI de um grande número de espécies de diversos 

organismos, estudos com a abordagem do DNA ambiental começaram a surgir, 

como por exemplo na detecção de uma espécie de  trematódeo (Opisthorchis 
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viverrini) no Japão (Hashizume et al. 2017), de três espécies de carpa do Gênero 

Hypophthalmichthys em lagos no Canadá (Wilson et al. 2014) e de três espécies de 

peixes raras (Ammocrypta pellucida, Noturus stigmosus, Notropis photogenis) 

também no Canadá (Balasingham et al. 2018). 
 

 
ABORDAGEM ESPÉCIE-ESPECÍFICO E UNIVERSAL 
 

Em geral, duas abordagens diferentes da detecção de espécies do DNAa são 

utilizadas: detecção de uma única espécie por PCR ou PCR quantitativa (qPCR) e 

detecção de múltiplas espécies (codificação metabarcoding de DNAa) por 

sequenciamento de Nova Geração (NGS). O primeiro é vantajoso quando o alvo é 

uma ou poucas espécies conhecidas, para as quais os primers e as sondas espécie-

específica podem ser desenvolvidas (Dejean et al. 2012; Thomsen e Willerslev 2012; 

Takahara et al. 2013). A abordagem tem alta especificidade, sensibilidade e 

capacidade de quantificação, mas é dificultada por detectar apenas um organismo-

alvo de cada vez. Para sistemas mais diversos, esta abordagem torna-se 

rapidamente ineficiente e até mesmo impossível devido à falta de extrato de DNA 

para múltiplas reações. Nesta abordagem  os valores de corte da curva limite (Ct), a 

porcentagem de replicações positivas para a definição de positivos verdadeiros, bem 

como o tratamento adequado de replicações negativas são considerados por PCR 

quantitativa ou em tempo Real (qPCR) (Ellison et al. 2006; Bustin et al. 2009). Um 

número padronizado de repetições de qPCR também é importante para ser usado 

consistentemente ao longo de um estudo (Thomsen e Willerslev 2012). 

As replicações negativas são frequentes em estudos de DNAa, em que a 

concentração de DNA é frequentemente baixa e a amostra é uma mistura complexa 

de DNA não alvo e partículas ambientais provavelmente influenciando a eficiência 

dos oligos espécie-específicos. Assim, os modelo de diversidade de espécie podem 

indicar um falso negativo. Para evitar esse resultado, é necessário evitar a inibição 

da detectabilidade do DNAa e manter sua concentração detectável de moléculas 

alvo Biggs et al. (2015) conseguiram detectar a presença de uma espécie de 

salamandra (Triturus cristatus) no Reino Unido em uma diluição de até 10-10 ng/µL 

de DNAa. Se forem incluídos altos valores de Ct, o sequenciamento nucleotídico do 
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produto PCR para confirmação do fragmento alvo é crucial (Thomsen e Willerslev 

2012). 

Por outro lado, a abordagem universal (metabarde) de DNA é poderosa e 

econômica (Thomsen e Willerslev 2012; Yoccoz et al. 2012) e a tecnologia para o 

sequenciamento em massa de DNA continua a melhorar (Schadt et al. 2010; 

Shokralla et al. 2012). A principal desvantagem, quando se utilizam primers 

universais ou genéricos nesta abordagem, é o viés de sua afinidade levando a 

determinadas sequências (espécies) amplificando-se de forma menos eficiente do 

que outras (Deagle et al. 2014). Isso, por sua vez, pode limitar a amplificação de 

DNA de espécies com melhor afinidade pelos primers (Riaz et al. 2011; Wilcox et al. 

2013).  

No entanto, essas limitações tendem a ser menos frequentes  devido à 

otimização e publicação de primers genéricos para estudos de metabarcode. O 

sequenciamento de DNA de alto rendimento (NGS) também trouxe outro nível de 

complexidade às análises dos resultados,  a quantidade maciça de sequências de 

DNA precisa ser filtrada de forma conservadora para remover leituras de baixa 

abundância que podem ser originárias de erros ou sequências quiméricas. Esse 

critério é crucial para discriminar a diversidade e montante de erros e, portanto, para 

dar uma estimativa precisa da biodiversidade representada nas amostras estudada, 

uma série de programas computacionais estão disponíveis para dados de sequência 

de DNA (Quince et al. 2011) e uma gama de ferramentas foi desenvolvida para 

auxiliar o processamento de dados de NGS, como OBITools 

(www.grenoble.prabi.fr/trac/OBITools) e QIIME (Caporaso et al. 2010).  

A diversidade da sequência de DNA obtida a partir da abordagem de 

metabarcode de uma amostra de DNAa,  não é diretamente obtida no que se refere 

a riqueza e diversidade de "espécies". Primeiro, as sequências de DNA recuperadas 

são agrupadas em Unidade Taxonômica Molecular (Molecular Taxonic Units – 

MOTUs) representando táxons supostamente discretos, porém essa delimitação às 

vezes é baseada em critérios arbitrários inclusos nos programas computacionais 

utilizados (Coissac et al. 2012). Quando a cobertura taxonômica do banco de dados 

de DNA é baixa ou inexistente, as sequências permanecerão agrupadas em 

MOTUs. 
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A tarefa de recuperar o nome real de espécies  a partir de resultados de 

metabarcode de DNAa é mais desafiadora considerando (i) o conhecimento limitado 

da diversidade de sequências inter e intra-específicas do fragmento de DNA alvo e 

lacunas consideráveis em bancos de dados de sequência de DNA (Kvist e Siddall 

2013), (ii) a variação genética limitada de genes alvo de alguns táxons (Waugh 

2007) e (iii) limitação de similaridade do DNAa com sequências de DNA curtas que 

podem refletir baixa ou inexistência de resolução taxonômica. 

Restrições semelhantes também são associadas à identificação de espécies 

usando caracteres morfológicos. Estudos nessa área estão sendo realizados no 

intuito de padronizar e melhorar o agrupamento e identificação taxonômica usando a 

abordagemde metabarcode (Jones et al. 2011; Puillandre et al. 2012; Zhang et al. 

2013).  
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JUSTIFICATIVA 
 

O monitoramento de espécies de peixes com base em DNA ambiental (DNAa) 

obtido diretamente de amostras de água é uma abordagem não invasiva, que foi 

aplicada com sucesso para vários estudos de detecção e monitoramento de peixes, 

pois, a estrutura das comunidades de peixes vem sendo utilizada como indicador 

das condições ambientais em lagos, além de ser a principal fonte de proteína 

consumida local e regionalmente. A promessa do uso do DNAa em detectar 

espécies aquáticas foi identificada como uma  das  15  perspectivas  da  

conservação  em  nível  global  no  relatório  anual  de  2013 da  Trends  in  Ecology 

and Evolution. 

Portanto, esse estudo propõe ser pioneiro na utilização do DNAa em ambas 

abordagens (espécie-específica e metabarcode) na região amazônica e em se 

dispor em lidar com os desafios e entraves que possam ser encontrados, ao 

considerar a diversidade de ecossistemas, tipos de água e demais fatores abióticos 

peculiares dessa região. Neste sentido, o ponto de partida foi selecionar um sistema 

de lagos de várzea do qual já havia um conhecimento prévio da composição e 

abundância de espécies de peixe baseado em pescaria experimental. Os quatro 

lagos selecionados foram estudados por Freitas et al. (2010), e são situados na Ilha 

da Paciência no município de Iranduba (AM). Neste estudo, foram identificados dois 

lagos conectados (Ressaca e Piranha) e dois não-conectados (Preto e Cacau) com 

rio Solimões. No referido estudo, os autores verificaram ainda que Prochilodus 

nigricans, Potamorhina altamazonica, Triportheus angulatus e Psectrogaster 

rutiloides eram umas das espécies de peixes mais abundantes nos lagos. Desta 

forma, essas quatro espécies foram selecionadas para o início dos estudos da 

abordagem espécie-específica com DNA ambiental e análises mais aprofundadas 

envolvendo as espécies  P. nigricans, P. altamazonica. Além desta abordagem, este 

presente estudo pretende, de forma pioneira, iniciar estudos de biodiversidade na 

amazônia como uma nova perspectiva. Para isso, serão detectadas espécies de 

peixes presentes nos lagos usando a abordagem universal (metabarcode), por 

intermédio de rastros de DNA no ambiente. Os resultados desta pesquisa iniciam 

uma geração de estudos ecológicos na amazônia utilizando DNA ambiental 

(Environmental DNA – eDNA). A aplicação do método de detecção de espécies, 
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determinação da distribuição temporal e monitoramento utilizando DNAa terá ampla 

aplicabilidade na gestão de água doce e seus recursos. 
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OBJETIVOS 
 

GERAL 
Detectar as espécies de peixes Prochilodus nigricans (curimatã) e 

Potamorhina altamazonica (branquinha)(abordagem espécie específica) e obter a 

composição da ictiofauna (abordagem metabarcode) em DNA ambiental nos 

períodos de cheia e seca em um ambiente de lagos de várzea na Amazônia Central. 

 

ESPECÍFICOS 
 
CAPÍTULO 1 
 

• Utilizar a metodologia do DNA barcode para gerar um banco de 

sequências de DNA do gene COI do DNAmt representativo de algumas 

espécies da Ordem Characiformes que ocorrem nos lagos Preto, 

Ressaca, Cacau e Piranha  localizados na Ilha da Paciência, Iranduba, 

Amazonas; 

• Desenvolver marcadores (minibarcodes) com o desenho de primers e 

sondas espécie-espefícos no gene mitocondrial COI para a detecção e 

rastreio das espécies de peixes Prochilodus nigricans, Potamorhina 

altamazonica,Triportheus angulatus e Psectrogaster rutiloides;  

• Validar os primers e sondas desenhados in silico (por comparação em 

bancos de dados genético públicos) e in vitro (em DNA genômico de 

exemplares das quatro espécies alvo e correlatas). 

 

CAPÍTULO 2 
 

• Verificar o limite mínimo de concentração de DNA genômico (DNAg) 

para a detecção de Prochilodus nigricans por qPCR, utilizando primers 

e sondas espécie-específicos, localizados no gene mitocondrial COI; 

• Desenvolver um método para otimizar a detecção de  Prochilodus 

nigricans em qPCR, utilizando marcador espécie-específico em 

amostras de DNA ambiental. 
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CAPÍTULO 3 
 

• Padronizar uma metodologia que inclua coleta e armazenamento de 

amostras de água, bem como a extração de DNA oriundo de 

ambientes de água doce (DNAa) de lagos de várzea da Amazônia 

brasileira;  

• Padronizar e validar in situ primers e sondas espécie-espécificos, 

localizados no gene mitocondrial COI, na deteção de Prochilodus 

nigricans e Potamorhrina altamazonica em DNAa de um sistema de 

lagos de várzea na amazônia central em períodos de seca e cheia. 

 

CAPÍTULO 4 
 

• Caracterizar, pela primeira vez, marcadores universais de genes 

mitocondriais, desenvolvidos para peixes marinhos,em espécies de 

peixes que ocorrem em ambientes de água doce na amazônia; 

• Padronizar a amplificação de marcadores mitocondriais universais em 

DNAa  para sequenciamento de nova geração (NGS); 

• Sequenciar um painel de genes mitocondriais (Cytb, 12S e 16S) 

obtidos em DNA ambiental de água quatro lagos da Amazônia central, 

utilizando a técnica de sequenciamento de nova geração (NGS); 

• Obter a composição da ictiofauna, a partir do DNA ambiental de 

amostras de água dos referidos lagos, nos períodos de cheia e seca. 
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RESUMO 
A metodologia do DNA barcode vem sendo utilizada com sucesso nos mais variados 
níveis e grupos taxonômicos para identificação molecular, auxiliando no 
descobrimento de novas espécies como, por exemplo, na ictiofauna amazônica.  Em 
razão do gene mitocondrial COI ter sido eleito como o “DNA barcode em animais” e 
dado ao crescente número de depósitos nos bancos públicos, surge a oportunidade 
de utilizar, não somente os referidos bancos como suporte, mas também a 
metodologia do DNA barcode como ferramenta promissora em estudos com DNA 
ambiental (metodologia de detecção e monitoramento da biodiversidade). Este 
estudo teve como objetivo construir um banco de sequências de DNA barcode para 
algumas espécies da Ordem Characiformes a partir do desenho de primers e sondas 
espécie-específicas, para as espécies-alvo Prochilodus nigricans, Potamorhina 
altamazonica, Psectrogaster rutiloides e Triportheus angulatus, a fim de serem 
disponibilizados para estudos com DNA ambiental. Para validar os primers foi 
realizado o teste in silico (com o progama Primer-Blast) e in vitro (com auxílio da 
técnica qPCR, sistema Sybrgreen). Além dos primers, as sondas para P. 
altamazonica e P. nigricans foram validadas em ensaio de qPCR em sistema 
Taqman.  O banco de dados gerado reuniu a sequência nucleotídica (parcial) do COI 
(553 pb) de 174 exemplares de  peixes, distribuídas em 33 espécies representativas 
de sete Famílias  de Characiformes (Prochilodontidae=03, Curimatidae=08, 
Characidae=16, Erythrinidae=01, Cynodontidae=02, Anostomidae=02 e 
Chalceidae=01). Sequências de DNA, correspondente a 10 espécies (N=46), não 
amostradas no presente estudo, foram adquiridas a partir do NCBI. Esse recurso foi 
adotado no intuito de aumentar a diversidade intra-específica para o desenho dos 
primers flanqueadores de minibarcodes. No teste in silico, os primers desenhados 
para as espécies-alvo resultaram na amplificação de outras espécies do mesmo 
gênero, exceto para os primers desenhados para P. rutiloides que amplificou apenas 
a espécies-alvo. No teste in vitro, utilizando o sistema Sybrgreen, com os primers 
desenhados para P. nigricans (CT médio = 18,41 ± 0,04) foi amplificado também 
espécies correlatas, que fazem parte da mesma Família, Semaprochilodus taeniurus 
(32,09 ± 1,31) e S. insignis (31,70 ± 0,27), o mesmo ocorreu para P. altamazonica 
(19,32 ± 0,68) e sua correlata P. latior (33,78 ± 0,62), para T. angulatus (33,78 ± 
0,62) e sua correlata T. albus (32,74 ± 4,65). P. rutiloides foi detectada (34,50± 1,42) 
e P Psectrogaster amazonica (correlata) (não detectado). Para o teste in vitro, em 
sistema qPCR taqMan, P. nigricans  foi detectada (27,18± 0,11) mais as espécies 
correlatas não. Potamorhina altamazonica (22,21± 0,17) também foi detectada bem 
como as correlatas P. latior (23,51 ± 0,19) e P. pristigaster (30,21 ± 0,95). Nenhum 
controle negativo amplificou nos experimentos. Embora algumas espécies correlatas 
tenham sido detectadas, o valor de CT obtidos para as espécies-alvos são menores 
de que as obtidas para as correlatas, o que indica maior concetração de DNA alvo, 
validando os primers e sondas de P. nigricans e P. altamazonica. Com este estudo 
foi possível gerar sequências de DNA de espécies de peixes do gene COI não 
existentes nos bancos públicos (NCBI e BOLDSystems). Os primers e sondas, 
produzidos neste estudo, foram validados in silico e in vitro podendo ser utilizando 
em pesquisas de detecção de espécies na abordagem de DNA ambiental. 
 
Palavras Chave: DNA barcode; Monitoramento; Detecção; DNA ambiental; 
Conservação. 
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ABSTRACT 
The methodology of DNA barcode has been successfully used in the most varied 
levels and taxonomic groups for molecular identification, aiding in the discovery of 
new species such as, for example, the Amazonian ichthyofauna. Because the 
mitochondrial COI gene has been chosen as the "DNA barcode in animals" and given 
the increasing number of deposits in public banks, the opportunity arises to use not 
only the banks as support but also the methodology of DNA barcode as promising 
tool in studies with environmental DNA (methodology for the detection and 
monitoring of biodiversity). This study aimed to construct a database of DNA barcode 
sequences for some species of the Order Characiformes from the design of primers 
and species-specific probes for the target species Prochilodus nigricans, 
Potamorhina altamazonica, Psectrogaster rutiloides and Triportheus angulatus, in 
order to available for studies with environmental DNA. In order to validate the 
primers, the in silico test (with the Primer-Blast program) and in vitro (with the qPCR 
technique, Sybr system) were performed. In addition to the primers, the probes for P. 
altamazonica and P. nigricans were validated in qPCR assay in Taqman system. The 
generated database collected the IOC (partial) nucleotide sequence (553 bp) of 174 
fish specimens distributed in 33 representative species of seven Characiform families 
(Prochilodontidae = 03, Curimatidae = 08, Characidae = 16, Erythrinidae = 01 , 
Cynodontidae = 02, Anostomidae = 02 and Chalceidae = 01). DNA sequences, 
corresponding to 10 species (N = 46), not sampled in the present study, were 
acquired from NCBI. This feature was adopted in order to increase the intra-specific 
diversity for the design of the flip-flown primers of minibarcodes. In the in silico test 
the primers designed for the target species resulted in the amplification of other 
species of the same genus, except for the primers designed for P. rutiloides that 
amplified only the target species. In the in vitro test, using the Sybrgreen system, with 
the primers designed for P. nigricans (CT average = 18.41 ± 0.04) was also amplified 
correlated species, which are part of the same Family, Semaprochilodus taeniurus 
(32,09 ± and S. insignis (31.70 ± 0.27). The same occurred for P. altamazonica 
(19.32 ± 0.68) and its correlation P. latior (33.78 ± 0.62), for T. angulatus (33.78 ± 
0.62) and its correlation T. albus (32.74 ± 4.65). P. rutiloides was detected (34.50 ± 
1.42) and Psectrogaster amazonica (correlated) (not detected). For the in vitro test, 
in taqMan qPCR system, P. nigricans was detected (27.18 ± 0.11) plus non-
correlated species. Potamorhina altamazonica (22.21 ± 0.17) was also detected as 
well as the correlates P. latior (23.51 ± 0.19) and P. pristigaster (30.21 ± 0.95). No 
negative controls amplified the experiments. Although some correlated species have 
been detected, the CT average values for the target species are lower than those for 
the correlates, which indicates a higher concentration of target DNA, validating the 
primers and probes of P. nigricans and P. altamazonica. With this study it was 
possible to generate DNA sequences from fish species of the COI gene that do not 
exist in public banks (NCBI and BOLDSystems). The primers and probes produced in 
this study were validated in silico and in vitro and could be used in species detection 
research in the environmental DNA approach. 
 
Keywords: DNA barcode; Monitoring; Detection; Environmental DNA; Conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os peixes de água doce estão representados por cerca de 8.500 espécies, 

correspondendo a mais de 40% da diversidade de peixes do planeta, sendo que a 

maioria habita os vastos sistemas de rios e lagos tropicais (Anjos e Zuanon 2007). A 

região neotropical, a qual inclui a maior parte da América do Sul e Central, abriga a 

mais diversificada e rica ictiofauna do planeta, com mais de 4.475 espécies 

descritas(Reis et al. 2003) e a bacia amazônica tem cerca de 1.300 espécies 

catalogadas (Anjos e Zuanon 2007). 

Essa vasta diversidade encontrada nos riachos, rios e lagos está restrita a 

poucos grupos taxonômicos. O mais importante deles é representado pelos 

Ostariophysi, que incluem os Cypriniformes, Characiformes, Siluriformes e 

Gymnotiformes. Das quatro Ordens citadas, com exceção dos Cypriniformes, as 

outras três ocorrem naturalmente na região Neotropical e também na bacia 

amazônica (Anjos e Zuanon 2007). Com base nisso, Junk (1983) relatou que várias 

premissas ecológicas, zoogeográficas e genéticas têm implicação direta na tentativa 

de explicar a diversidade desta ictiofauna. 

A necessidade de identificar espécies de uma forma rápida e eficiente está 

vinculada a uma série de situações relacionadas à biologia, desde a questão de 

saúde, de pragas da agricultura, de identificação de espécies exóticas, de 

monitoramento ambiental, de manejo de fauna, no turismo, no controle de comércio 

de produtos biológicos e/ou organismos protegidos e de manejo de estoques (Hebert 

et al. 2003a). 

O conhecimento preciso da distribuição de espécies é um ponto-chave para 

estratégias de conservação, especialmente quando as espécies focais são 

invasoras, ameaçadas ou em perigo (MacKenzie et al. 2005). No entanto, sua 

detecção pode ser extremamente difícil em determinados ambientes, em estágios 

específicos da vida e em populações com densidades muito baixas (MacKenzie et 

al. 2005; Ficetola et al. 2008). Para superar este problema, o DNA barcode pode ser 

usado como um forte aliado e ferramenta em função de reunir um número crescente 

de registros e depósitos de sequências de DNA (quer seja do COI ou de outros 

genes, conforme o organismo) de diferentes espécies amostradas em diversas 

localidades do planeta.   Neste sentido, pode ser utilizado para detectar diversos 

organismos através de DNA extracelulares presente em amostras ambientais (DNA 
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ambiental – DNAa). Este método permite a detecção de espécies, sem qualquer 

contato (por exemplo, visual ou auditivo) quando os únicos indicadores disponíveis 

são cabelo, fezes ou urina deixados pelos organismos. 

Entre as propriedades de um código de barras de DNA ideal, são essenciais 

uma alta cobertura taxonômica e uma elevada resolução (Rubinoff et al. 2006; 

Valentini et al. 2009). Uma alta cobertura taxonômica (também chamada de 

universalidade) permitiria a aplicação de códigos de barras a um número de taxa tão 

grande quanto possível, incluindo espécies ainda não descritas. Isto limita a região 

do código de barras do DNA a ter regiões flanqueadoras suficientemente 

conservadas, permitindo a concepção de iniciadores universais. Isto é 

especialmente importante para descrever biodiversidade desconhecida ou 

diversidade dentro de amostras ambientais, como solos ou fezes (Deagle et al. 

2009; Valentini et al. 2009). 

Nesse método, é utilizado um pequeno fragmento de DNA como um 

identificador padronizado e único, um código de barras para identificação de 

espécies, servindo tanto na identificação de espécies já descritas, como auxiliando 

na descoberta de novas espécies e em resoluções e ambiguidades taxonômicas. 

Para animais, o gene mitocondrial do Citocromo Oxidase subunidade I (COI), para 

DNA ambiental, é uma região de até 200 pares de bases (pb), a partir da 

extremidade 5’. Este gene codifica parte de uma enzima terminal da cadeia 

respiratória da mitocôndria. Os primeiros estudos realizados com essa metodologia 

foram satisfatórios com um grau de resolução taxonômica maior que 95% (Hebert et 

al. 2003a). 

No presente estudo, a metodologia de detecção de espécies de peixes 

utilizando DNA ambiental e o banco de DNA barcode (BOLD Systems) foram 

utilizados como ferramenta em estudos com DNA ambiental na Amazônia na 

abordagem espécie-específica, de forma pioneira, no intuito de desenvolver 

minibarcodes (primers e sondas) para detectar quatro espécies de peixes 

(Prochilodus nigricans, Potamorhina altamazonica, Triportheus angulatus e 

Psctrogaster rutiloides), nos períodos de águas altas e baixas, com finalidade de 

avaliar se a capacidade de detecção é afetada pelo regime fluvial que modifica a 

dinâmica do ambiente.  
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O Prochilodus nigricans, regionalmente chamado de curimatã, é distribuído 

nas bacias dos rios Amazonas e Tocantins (Carvalho e Merona 1986; Castro e Vari 

2003). Durante as duas últimas décadas, tem sido a espécie predominante 

desembarcada em cidades amazônicas (Batista e continents 1998). Segundo 

(Thomé-Souza et al. 2007), Prochilodus nigricans contribuiu com mais de 3,4 

milhões toneladas para o total pescado desembarcado no estado do Amazonas. Sua 

dinâmica populacional já foi estudada anteriormente em rios amazônicos na Bolívia 

(Loubens e Panfili 1992) e Equador (Silva e Stewart 2006). Na Amazônia brasileira, 

a ecologia e a dinâmica populacional de P. nigricans foram estudadas no baixo 

curso do rio Amazonas (Ruffino e Isaac 1995) e na Amazônia Central (Oliveira 

1997). No entanto, parâmetros populacionais, como taxas de crescimento e 

mortalidade, são influenciados por condições ambientais e antropogênicas. Assim, 

esses parâmetros variam espacialmente e temporalmente e devem ser 

continuamente avaliados para fornecer uma base útil para o gerenciamento da 

pesca. 

Dentre os peixes que habitam as áreas alagadas, também destacam-se as 

espécies do gênero Triportheus, que recebem o nome vulgar de sardinhas, por sua 

ampla distribuição e adaptabilidade a vários biótopos. As sardinhas estão entre os 

sete peixes mais comercializados nos mercados de Manaus (Batista 1998; Soares e 

Junk 2000). Segundo Thomé-Souza (2007), as sardinhas contribuíram com mais de 

1.300.000 toneladas de pescado desembarcado nos principais pontos de 

desembarque do estado do Amazonas, de um total de 33.043.529,9 toneladas de 

pescado. Na Amazônia Central, possui uma ictiofauna rica (Junk 1983; Bayley 1988; 

Freitas et al. 2010) destacando-se Triportheus angulatus pela abundância e ampla 

distribuição no lago sendo, inclusive, capturada em locais com baixas concentrações 

de oxigênio. Com base nestas informações, supõe-se que T. angulatus tenha 

desenvolvido mecanismos adaptativos para habitar os lagos (Yamamoto et al. 2004). 

As espécies Potamorhina altamazonia e Psectrogaster rutiloides pertencem a 

um grupo de peixes comumente chamados de branquinhas, com elevada 

abundância em lagos de várzea. Em 2004, segundo Thomé-Souza (2007), as 

Potamorhina spp. e Psectrogaster spp. estiveram presentes em todos os principais 

pontos de desembarque de pescado no estado do Amazonas, totalizando mais de 

33 mil toneladas de pescado. 
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 Apesar da baixa importância comercial, estas espécies são bastante 

consumidas local e regionalmente. As espécies de branquinhas compreendem 

formas com hábitos alimentares dos mais variados (Vari 1989; Britski et al. 1999), 

podendo ser herbívoras, onívoras, iliófagas e carnívoras, algumas das quais 

altamente especializadas (Britski et al. 1999). 

Essas espécies demonstraram ser muito abundantes nos lagos de várzea Piranha, 

Preto, Ressaca e Cacau, situados na ilha da Paciência, Iranduba na Amazônia 

central, em um trabalho de pescaria experimental nos dois períodos hidrológicos 

(Freitas et al., 2010).Diante deste contexto, os objetivos do presente estudo foram: 

Utilizar a metodologia do DNA barcode para gerar um banco de sequências de DNA 

do gene COI do DNAmt representativo de algumas espécies da Ordem 

Characiformes que ocorrem nos referidos lagos da Ilha da Paciência;Desenvolver 

marcadores e sondas espécie-espefícos (flanqueadores de minibarcodes) no gene 

mitocondrial COI para a detecção e rastreio das espécies de peixes Prochilodus 

nigricans, Potamorhina altamazonica,Triportheus angulatus e Psectrogaster 

rutiloides evalidar os primers e sondas desenhados in silico (por comparação em 

bancos de dados genéticos públicos) e invitro (em DNA genômico de exemplares 

das quatro espécies alvo e correlatas). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Seleção das espécies de peixes e obtenção de amostras para 
construção do banco de sequências de DNA barcode 

 
Freitas et al. (2010) realizaram um estudo para avaliar similaridade em 

assembleias de peixes  em quatro lagos de várzea: Preto, Ressaca, Cacau e 

Piranha, localizados no trecho inferior do rio Solimões, na bacia amazônica. Nesse 

estudo, Potamorhina altamazonica foi a espécie mais abundante e presente em 

todos os lagos e Prochilodus nigricans, embora não seja a mais abundante, esteve 

presente em todos os lagos, além P. altamazonica e P. nigricans, as espécies 

Triportheus angulatus e Psectrogaster rutiloides estiveram presentes em todos os 

lagos fazendo parte das espécies mais abundantes nas amostras desse estudo. 

Considerando a importância do conhecimento prévio da presença das espécies-alvo, 

por se tratar de um primeiro estudo envolvendo DNAa na região e neste contexto 

melhor validar o método,  estas quatro espécies foram escolhidas como alvo na 

abordagem espécie-específica.  

Neste sentido, o gene mitocondrial COI foi eleito para o desenvolvimento 

desses marcadores, com a construção de primers e sondas espécie-específicos,  em 

razão da disponibilidade pública de um vasto banco de sequências de DNA e pela 

metodologia padronizada. Inicialmente, foi realizado um esforço metodológico para 

gerar um banco de dados com o maior número de sequências de DNA barcode 

possível de espécies pertencentes a três categorias estabelecidas no presente 

estudo: as espécies alvo (entre 3 e 5 indivíduos), correlatas (que pertencem ao 

mesmo gênero ou família, dependendo da espécie alvo considerada) e que co-

ocorrem (pertencente à família de cada espécie alvo) e que estão presentes nos 

mesmos lagos, conforme descrito em Freitas et al. (2010) (preferencialmente entre 1 

a 5 indivíduos por espécie)  (Tabela 1). 
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Tabela 1. Espécies de peixes da Ordem Characiformes utilizadas para construção do banco de sequências de DNA barcode  (COI do DNAmt) e testes 
in vitro de acordo com sua categoria. 
 

  
Categoria 

  
Espécie 

 
Família 

Nº de 
tombamento/ 

Nº  NCBI 

Nº de amostras/Localidade de Coleta  N  
A N GB N Total  rio 

Tapajós 
rio 

Xingu 
rio 

Trombetas 
rio 

Mamoré 
rio 

Jatapu 
lago 

Catalão 
rio 

Negro 
rio 

Solimões 
rio 

Purus 

Alvo Prochilodus nigricans 
Agassiz, 1829 Prochilodontidae 

68256, 
68257/AECI009, 

FJ418758, 
JN007727, 

JN007729 à 
JN007734, 

JN032683 à 
JN032693, 
N007728 

     2    2 21 23 

  Potamorhina altamazonica 
(Cope, 1878) Curimatidae 9838 à 9842      5    5 0 5 

  Psectrogaster rutiloides 
(Kner, 1859) Curimatidae 

68249, 68250, 
68251, 68252, 
68256, 68289 

     6    6 0 6 

  Triportheus angulatus Spix 
& Agassiz, 1829 Characidae 

68311, 68312, 
68325/AMCC025-

06, GU060427 
     3    3 2 5 

Correlata Semaprochilodus insignis 
Jardine, 1841* Prochilodontidae 

P 21526, P 21527, 
P 21585/AECI012-

10, JN007735 à 
JN007744 

3         3 11 14 

  Semaprochilodus taeniurus 
(Valenciennes, 1817)* Prochilodontidae 

9880, 9881, 9901 à 
9903/FJ457765, 

FJ457765 
     5    5 2 7 

  Potamorhina latior (Spix & 
Agassiz, 1829)*** Curimatidae P 22921, P 22926, 

P 22868 
  3       3 0 3 

  Potamorhina pristigaster 
(Steindachner, 1876)*** Curimatidae P 27019 e  P 

27058 
        2 2 0 2 

  
Psectrogaster amazonica 
Eigenmann & 
Eigenmann,1889**** 

Curimatidae P 21136, P 21160, 
P 26963 

        3 3 0 3 

  Triportheus auritus 
(Valenciennes, 1850) Characidae AECI023-10          0 1 1 

  Triportheus albus Cope, 
1872** Characidae 

P 19785, P 19786, 
P 19796, P 1997, 

P 19798 
    5     5 0 5 

Co-
ocorrem 

Colossoma macropomum 
(Cuvier, 1818) Characidae 

P 16638, P 
16639/AECI025-
10, FJ418767, 
HQ420843 à 
HQ420847,  

   2      2 18 20 
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JN032694 à 
JN032704 

  Brycon amazonicus 
(Agassiz, 1829) Characidae P 15131, P 15290, 

P 15300 
       3  3 0 3 

  Brycon melanopterus (Cope, 
1871) Characidae 

68287, 68288, 
73308/AECI014-

10, FJ978040 
     3    3 2 5 

  Hoplias malabaricus (Bloch, 
1794) Erythrinidae 

AP011992, 
GU702203, 

HM405122HM405
124, HM906018 à 

HM906020, 
HQ600825 à 
HQ600828, 
JN988907 à 
JN988909, 
JX111760 à 
JX111763 

         0 18 18 

  Hydrolycus scomberoides 
(Cuvier, 1819) Cynodontidae NC_015813, 

AP011989, 
         0 2 2 

 Gymnocorymbus thayeri 
Eigenmann, 1908 Characidae P26965         1 1 0 1 

  Leporinus friderici  (Bloch, 
1794) Anostomidae 

EU185551, 
EU185563, 
JN988986 à 
JN988991 

         0 8 8 

  Metynnis hypsauchen 
(Müller & Troschel, 1844) 

Characidae JQ667552          0 1 1 

 
Metynnis melanogrammus 
(Ota, Rapp Py-Daniel & 
Jégu, 2016) 

Characidae P 19654//P 19783       2   2 0 2 

  Moenkhausia 
intermediaEigenmann, 1908 Characidae 

JN989045, 
JN989044, 
GU701944 

         0 3 3 

  Mylossoma aureum 
(Agassiz, 1829) Characidae P 25870, P 26871, 

P 26872 
        3 3 0 3 

  Mylossoma duriventre 
(Cuvier, 1818) Characidae AECI015-10, 

HM453212 
         0 2 2 

  Piaractus brachypomus 
(Cuvier, 1818) Characidae 

9887/AECI021-10, 
FJ978042, 

HQ420838 à 
HQ420842 

     1    1 7 8 

  Pygocentrus nattereri Kner, 
1858 Characidae 

P 
21478/AMCC025-

06, GU060427 
1         1 2 3 

  Rhaphiodon vulpinus Cynodontidae 701532, AECI021-          0 7 7 
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Agassiz, 1829  10, FJ978042, 
GU701527 à 
GU701531, 
JN989192, 

HQ420838 à 
HQ420842 

  Schizodon fastiatus Spix & 
Agassiz, 1829 Anostomidae AECI002-10, 

FJ440621 
         0 2 2 

  Chalceus erythrurus (Cope, 
1870) Chalceidae P 22755   1       1 0 1 

  Curimata inornata Vari, 
1989 Curimatidae AECI006-10, 

GU060426 
         0 2 2 

  Curimata vittata Kner, 1859 Curimatidae P 24999  1        1 0 1 

  
Serrasalmus altispinis 
Merckx, Jégu & Santos, 
2000 

Characidae P 19799, P 21576, 
P 21577P 21579 2    2     4 0 4 

 Serrasalmus rhombeus 
(Linnaeus, 1766) Characidae P21575, P19438, 

P21578 
        3 3 0 3 

  Serrasalmus elongatus 
Kner, 1858 Characidae P 22870 1         1 0 1 

 Total 33 07    7 1 1 2 7 25 2 3 12 63 111 174 
*-Correlata de P. nigricans; **-Correlata de T. angulatus, ***-Correlata de P. altamazonica e ****-Correlata de T. angulatus. As amostras de P. pristigaster foram utilizadassomente nos testes in 
vitro. NA: Nº de exemplares com DNA barcode gerados e/ou utilizados nos testes in vitro; NGB: Nº de amostras cujas sequencia foram acessadas no Genebank; 
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Neste sentido, priorizamos amostras de tecidos de exemplares depositados 

na Coleção de Recursos Genéticos do INPA (Manaus, AM, BR), com identificação 

taxonômica realizada por especialista da área, em sua maioria da Coleção 

zoológicas de Peixes do INPA, e amostradas em localidades situadas na região 

amazônica (Figura 1). Essa estratégia foi adotada no intuito de minimizar possíveis 

inconsistências, erros metodológicos e de identificação taxônomica que possam 

conter os bancos genéticos públicos. Adicionalmente, foi acessado e inserido no 

banco de dados o DNA barcode de exemplares de algumas espécies (com DNA 

barcode também gerado neste estudo) ou das espécies para as quais não foi 

possível gerar a sequência nucleotídica do COI nos sistemas públicos de depósito 

de sequências de DNA do National Center for Biotechnology Information (Genbank, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e BOLD Systems (http://boldsystems.org/). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Localidades de coleta de amostras de tecido de espécies de Characiformes  com a 
sequência de DNA do COI do DNAmt obtida. 

 

Cada espécie obtida da Coleção de Recursos Genéticos foi registrada no 

presente estudo respeitando seu número de tombamento registrado na coleção de 

Recursos Genéticos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – CRG/INPA. 

Os exemplares foram capturados nos rios Solimões, Tapajós, Trombetas, Negro, 

Jatapu, Purus e Mamoré (Figura 1 e Tabela 1). 
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2.2. Extração, amplificação e sequenciamento (Sanger) de DNA genômico 
(DNAg) de espécies de peixes  alvo e correlatos 

 
O DNA dos exemplares de peixes das espécies alvo e correlatas foi extraído 

a partir do tecido muscular utilizando o kit comercial de extração Wizard®  Genomic  

DNA  Purification  (Promega  Corporation, USA), seguindo   metodologia   do   

fabricante. Para verificação da qualidade das amostras de DNAg foi realizado 

eletroforese em gel de Agarose 1,0% com o auxílio de um DNA comercial do fago 

Lambda com concentração conhecida- l50ng (ThermoScientific) e corado com 

Diamond™ (Promega). Em seguida, o gel foi fotodocumentado com o auxílio do 

equipamento Alfa Mini. 

As condições de volumes, reagentes e concentrações usadas na PCR foram: 

1,5µL de tampão 10X (que acompanha a enzima taq DNA polimerase) 3,0 µL de 

dNTPs (1mM), 1,2µL de MgCl2 (50 mM), 1,0 µL de uma combinação de primes, à 

5uM, FishF1, FishR1, FishF2, FishR2 - (Mafish) (Ward et al. 2005), 0,2 µL de Taq 

DNA polimerase (Invitrogen) (5U/µL) e 1,0 µL de DNAg (as concetrações das 

amostras variaram de 0,7 à 90 ng/µL). Água ultra pura foi adicionada a fim de atingir 

o volume final de 15 µL de reação. As amostras foram colocadas em Termociclador 

Esco (Lobov) com o seguinte protocolo de termociclagem: 68ºC por 60 seg, (93ºC 

por 10 seg, 50ºC por 35 seg, 68ºC por 45 seg) por 35 ciclos e 68ºC por 7 minutos 

para finalizar a extensão. 

Após a verificação da PCR em gel de agarose 1,0%, o produto da PCR foi 

purificado pelo método enzimático, sendo 0,165µL de Exonuclease 20U/µL, 0,660µL 

de Shrimp Alkaline Phospatase (1U/uL) e 0,175µL de água ultra pura, seguida a 

condição de temperatura no termocilcador: 37oC por 30 min., 80oC por 15 min. As 

reações de sequenciamento nucleotídico foram realizadas bilateralemente, para 

cada amostra de PCR purificado, de acordo com Platt et al., (2007) usando o Kit 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing (ThermoFisher) seguida da precipitação 

(para eliminação de reagentes não incorporados durantes a termociclagem) de 

acordo com as recomendações do fabricante. Posteriormente, o produto da referida 

reação foi eletroinjetado no analisador de DNA 3130xl Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems), no Laboratório Temático de Biologia Molecular – LTBM/INPA. 
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2.3. Análise dos dados 

 

As sequencias de DNA (senso e antisenso) obtidas foram conferidas, 

alinhadas e compiladas manualmente com o auxílio dos programas ChromasPro  

v1.5  (Technelysium  Pty  Ltd), BIOEDIT v7.0.9 (Hall, 1999) e CLUSTALW 

(Thompson et al. 1994).  

Uma sequência consenso parcial do gene mitocondrial do COI para cada 

exemplar de peixe foi obtida e em seguida submetida ao programa BLASTn (Altschul 

et al. 1997), para confirmação da espécie e da região de DNA sequenciada bem 

como verificar a similaridade encontrada  no banco de dados públicos (Genbank). 

Foram adicionados ao banco de dados de DNA barcode gerados a sequencia de 

COI de 111 exemplares pertencentes a 18 espécies oriundos dos referidos bancos 

genéticos (Tabela 2).  

Para a determinação e confirmação dos grupos específicos foi utilizado o 

método de agrupamento de vizinhos Neighbour-joining (NJ) (Saitou e Nei 1987) 

usando o modelo de distância genética Kimura-2-parametros (K2P) (Kimura 1980) 

utilizando o software MEGA 5.2 (Tamura et al. 2012). A sequência de DNA de um 

exemplar de Pinirampus pirinampu e outra de Oxydoras niger (ambos Siluriformes) 

foram adicionadas na análise como grupo externo (Batista 2017). A análise de 

confiabilidade de cada nó foi feita pelo método de bootstrap, com 500 repetições 

(Felsenstein 1985). 

2.4. Desenho e obtenção de primers (iniciadores) e sondas espécie-
específicos 

 
Após a confirmação molecular do status taxonômico de cada sequência de 

DNA obtida, foi gerada uma matriz de dados com o alinhamento das sequências 

consenso de DNA barcode (obtidas no presente estudo e de bancos de dados 

públicos) para cada espécie. Esta matriz foi utilizada para desenhar a sequência dos 

iniciadores (primers, flanqueadores de minibarcode de COI) e sondas Taqman 

espécie-específicos para as quatro espécies alvo, com o auxílio da ferramenta 

ALLELIID v. 7.8 (Primer BioSoft, USA). Para o desenho dos primers utilizou-se os 

seguintes parâmetros: tamanho entre 18 a 25 pb, temperatura de anelamento entre 

55 e 60°C e tamanho ótimo do fragmento amplificado entre 100 e 200 pb. Para as 



 

 

 

49 
 

sondas, variou o tamanho até 20 pb, a temperatura entre 60 à 70oC, tipo taqman, 

utilizando a fluorescência FAM como reporter e MGB (minor groove binder) como 

quencher. Posteriormente, as sequências de DNA barcode das espécies alvo, 

juntamente com as respectivas correlatas e que co-ocorrem, foram comparadas 

entre si na porção do minibarcode, a fim de melhor averiguar as diferenças 

nucleotídicas dos iniciadores que o flanqueia e sondas desenhados.  

Os primers espécie-específicos desenhados nesse estudo foram nomeados 

da seguinte forma: os primers forward PNIGF, PALTF, TANGF, PRUTF, os primers 

reverse PNIGR, PALTR, TANGR, PRUTR e as sondas: PNIGS, PALTS, TANGS e 

PRUTS. Sendo que PNIG se refere aos primers e sondas da espécie P. nigricans, 

PALT para P.altamazonica, TANG para T. angulatus e PRUT para P. rutiloides. 

Estes primers foram desenhados a partir de sequências nucleotídicas de COI da 

espécie-alvo P. nigricans, P. altamazonica, T. angulatus e P. rutiloides excluindo as 

espécies taxonômicamente correlatas e as espécies que co-ocorrem nos lagos 

(Tabela 3), a fim de flanquear uma região entre 100 e 200 pb. 

2.5. Teste in silico dos Primers espécie-específicos 

 

O conjunto de primers desenhados para cada espécie, foi submetido ao teste 

in silico usando a programa primer-BLAST (NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/ 

primer-blast/) seguindo as configurações padrões (Ye et al. 2012), presente no 

NCBI. Foi configurada a temperatura de anelamento para 60oC bem como o 

comprimento da sequência alvo entre 100-200 pb, com base no gene mitocondrial 

COI.  

Os primers foram testados especificamente para avaliar a sua similaridade 

com as sequências de DNA do gene em questão, depositadas no NCBI, 

previamente a aquisição da sonda. Usando o critério de que as regiões que 

combinam os dois primers devem ser localizadas na seqüência de DNA selecionada 

de uma forma que permita a amplificação por PCR. 
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2.6. Testes in vitro dos Primers espécie-específicos 

2.6.1. Em PCR Convencional 

 

O primeiro teste in vitro (em DNA Genômico) de cada conjunto de primers (F 

e R) foi realizado em PCR convencional entre quatro a seis vezes com cada 

amostra. Além de confirmar a amplifição da região, foi realizado para definir a 

concentração dos primers e de DNA previamente ao próximo teste in vitro em qPCR, 

bem como usado no sequenciamento de DNA (Sanger) a fim de confirmar se a 

região amplificada era a região nucleotídica esperada. Nesta fase foi utilizado o 

DNAg das espécies correlatas além das quatro espécies alvo. (Tabela 1).  

Um controle negativo (sem DNAg) também foi inserido em cada PCR e 

realizado pelo menos em triplicata em cada reação. As condições de concentração 

de reagentes e de termociclagem usadas na PCR foram: 1,0 µL de tampão 10X (que 

acompanha a enzima taq DNA polimerase) 3,0 µL de dNTPs (1mM), 0,6 µL de 

MgCl2 (50 mM), 0,5 µL de cada primerespécie-específico (PNIGF e PNIGR, PALTF e 

PALTR, TANGF e TANGR, PRUTF e PRUTR) (5uM) e 0,05 µL de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen) (5U/ µL) e 1,0 µL de DNAg (0,1 ng/µL). Água ultra pura foi 

adicionada a fim de atingir o volume final de 10 µL de reação. As amostras foram 

colocadas em Termociclador Esco (Lobov) com o seguinte protocolo de 

termociclagem: 68ºC por 60 seg, (93ºC por 10 seg, 60ºC por 35 seg, 68ºC por 60 

seg) por 35 ciclos e 68ºC por 7 minutos para finalizar a extensão. 

O resultado da PCR foi checada em gel de Agarose 1,8% com o auxílio de um 

marcador de bandas de tamanho conhecido 1 kb plus (ThermoScientific) e corado 

com Diamond™ (Promega). Em seguida o gel foi fotodocumentado com o auxílio do 

equipamento Alfa Mini. 

O produto da PCR de até dois exemplares de cada espécie (alvo e correlata), 

foi purificado com o kit EXOSAP IT (método enzimático) seguindo as 

recomendações de concentração e termociclagem sugeridas pelo fabricante. As 

reaçõesde sequenciamento nucleotídico foram realizadas com o primer forward de 

cada conjunto de primersjuntamente com o Kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing (ThermoFisher) seguindo as recomendações do fabricante. A 

termociclagem foi feita de acordo com o protocolo ciclagem descrito em Platt et al., 

(2007) seguida da precipitação (para eliminação de reagentes não incorporados) 
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também de acordo com as recomendações do fabricante. Posteriormente o produto 

da reação foi eletro-injetado no analisador de DNA 3130xl Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems), no Laboratório Temático de Biologia Molecular – LTBM/INPA. 

Após a obtenção das sequências de DNA cada espécie alvo e correlata, 

foram alinhadas e comparadas com o minibarcode do fragmento de COI, definido 

para cada uma das quatro espécies e flanqueado pelos primers desenhados, a fim 

de confirmá-lo. Essa fase foi realizada com o auxílio do programa Bioedit (Hall, 

1999). 

2.6.2. PCR em tempo Real (qPCR) 

 
Um segundo teste foi realizado para confirmar a amplificação das quatro 

espécies alvo, utilizando os respectivos primers espécie-específicos desenvolvidos 

em qPCR. As condições de reagentes e termocilcagem utilizadas foram:1 μL de 

DNAg (1 ng/ul), 5 μL de PowerUptm SYBRtm Green Master Mix (Thermo Fisher), 0,4 

μL de cada primer (5 μM), e 3,2 μl de ddH2O. A termociclagem ocorreu nas 

seguintes condições: 50ºC durante 2 min, 95ºC durante 2 min seguido por 35 ciclos 

de 15 seg para 95 ºC e 60 ºC durante 1 min em termociclador em tempo real 

QuantStudio 6 Flex (Life Techmologies). Esta etapa foi realizada para verificar a 

eficiência dos primers espécie-específicos nas respectivas espécies alvo e 

correlatas, previamente à síntese das sondas. Por questões de custo-benefício 

foram escolhidas duas espécies para prosseguir nas etapas seguintes, com o auxílio 

dos resultados obtidos nessa fase.  

A sonda de cada uma das duas espécies alvo selecionadas foram 

sintetizadas e validadas e amostras de DNAg (alvo e correlatas), juntamente com os 

primers espécie-espécificos, em qPCR utilizando o sistema TaqMan® (kit Gene 

Expression Master Mix). As condições de concetração de reagentes e de 

termociclagem utilizados foram: 1 μL de DNA (0,1ng/uL), 5 μL de TaqMan® Gene 

Expression Master Mix, 0,5 μL de cada primer (5 μM), 0,5 μL de sonda sintetizada 

com a fluorescência FAM como repórter na porção 5´e  MGB com quencher na 

porção 3´(0,5 μM) e 2,5 μl de ddH2O. Posteriormente, levada ao Termociclador em 

Tempo Real QuantStudio 6 Flex (Life Technologies). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Procedência de amostras e espécies de peixes Characiformes na 
construção do banco de sequências de DNA barcode 

 

O banco de dados gerado reuniu a sequência nucleotídica (parcial) do COI 

(553 pb) de 174 exemplares de  peixes, distribuídas em 33 espécies representativas 

de sete Famílias  de Characiformes (Prochilodontidae=03, Curimatidae=08, 

Characidae=16, Erythrinidae=01, Cynodontidae=02, Anostomidae=02 e 

Chalceidae=01) (Tabela 1). Foi gerado no presente trabalho o DNA barcode de 63 

dos 174 exemplares da matriz de dados, amostrados em nove localidades da região 

amazônica brasileira, pertencentes a 23 das 33 espécies consideradas no banco de 

dados.  Sequências de DNA, correspondente a 10 espécies (N=46) não amostradas 

no presente estudo, foram adquiridas a partir do NCBI, além da sequência 

nucleotídica de espécimes (N=65) pertencentes a oito espécies amostradas e com 

DNA barcode também gerado neste estudo, totalizando 18 espécies. Esse recurso 

foi adotado no intuito de aumentar a diversidade intra-específica para o desenho dos 

primers flanqueadores de minibarcodes. 

De acordo com a categoria estabelecida, o banco de dados incluiu o DNA 

barcode de 39 amostras distribuídas entre as quatro espécies alvo (P. nigricans N= 

23; P. altamazonica N=5; P.rutiloides N=6 e T. angulatus N=5), trinta e cinco 

distribuídas em sete espécies correlatas (S. insignis N=14; S. taeniurus N=7; P. latior 

N=3; P. pristigaster N=2; P. amazonica N=3; T. auritus N=1 e T. aubus N=5) e 100 

entre 22 espécies que co-ocorrem.  
Foram realizadas análises para detectar possíveis códons de parada, mas 

nenhum foi observado. As 174 sequências de DNA apresentaram 312 sítios 

constantes, 241 sítios polimórficos e destes 221 sítios parcimoniosamente 

informativos. 

 A composição média das bases nitrogenadas adenina (A), timina (T), citosina 

(C) e guanina (G) foi de 24,1%, 29,9%,28,3% e 17,6% respectivamente.  Um total de 

100 haplótipos foi encontrado entre os 174 indivíduos.  

 A identificação molecular dos 62 exemplares com DNA barcode gerado 

(pertencentes a 23 espécies de acordo com a identificação taxonômica) foi realizada 
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por comparação com base dos bancos de dados BOLD Systems (Ferramenta IDS) e 

NCBI (ferramenta BLAST N em 15/08/18) (Tabela 2). Foi verificado que há registros 

de oito espécies no BOLD Systems, sem a respectiva sequência de DNA, mas 

disponível no NCBI (Metynnis melanogrammus, Mylossoma aureum, Potamorhina 

latior, Potamorhina altamazonica, Psectrogaster rutiloides, Serrasalmus altispinis, 

Serrasalmus elongatus e Triportheus albus), duas espécies com registro no BOLD 

Systems, mas sem o DNA barcode disponível em ambos os bancos (Brycon 

amazonicus e Gymnocorymbus thayeri), duas sem registro e, portanto sem 

sequência de DNA no BOLD Systems, mas presente no NCBI Curimata vittata e 

Psectrogaster amazonica) e uma com a sequência do DNA do COI depositada no 

BOLD, mas sem registro no NCBI (Chalceus erythrurus). Nove espécies 

apresentaram a sequência do COI, depositada e disponível, tanto no BOLD Systems 

como no NCBI.  

Foi confirmada a identificação molecular de 71,43% (N=45) dos exemplares 

com DNA barcode gerados, em pelo menos um dos bancos públicos com 

similaridade variando entre 93% a 100% (Tabela 2), destes 57,78% (N=26) foram 

confirmados tanto no NCBI quanto no BOLD Systems.  
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Tabela 2. Análise de comparação da sequência do DNA barcode gerados para 63 exemplares, pertencentes a 23 espécies de Characiformes, 
realizada nos bancos de dados genéticos públicos, NCBI (BLASTN) e BOLD Systems (BOLD-IDS). 

 

Nº Nº Voucher 
CRG/INPA 

Identificação  
taxonômica 

NCBI BOLD 

Identificação molecular IS 
(%) Identificação molecular IS (%) 

1 P15131 Brycon amazonicus Brycon melanopterus 99 Brycon amazonicus 99,82 
2 P15290 Brycon amazonicus Brycon melanopterus 99 Brycon amazonicus 100 
3 P15300 Brycon amazonicus Brycon melanopterus 99 Brycon amazonicus 100 
4 68287 Brycon melanopterus* Brycon melanopterus 99 Brycon melanopterus 99,82 
5 68288 Brycon melanopterus* Brycon melanopterus 99 Brycon melanopterus 99,82 
6 73308 Brycon melanopterus* Brycon opalinus 90 Brycon opalinus 91,16 
7 P22755 Chalceus erythrurus Chalceus macroleptodus 86 NA NA 
8 P16638 Colossoma macropomum* Colossoma macropomum 100 Colossoma macropomum 99,92 
9 P16639 Colossoma macropomum Colossoma macropomum 100 Colossoma macropomum 100 
10 24999 Curimata vittata Curimata vittata 99 NA NA 
11 P26965 Gymnocorymbus theyeri Gymnocorymbus ternetzi 94 NA NA 
12 P19654 Metynnis melanogrammus Metynnis melanogrammus 100 Metynnis maculatus 100 
13 P19783 Metynnis melanogrammus Metynnis melanogrammus 100 Metynnis maculatus 90,71 
14 P25870 Mylossoma aureum Psectrogaster amazonica 100 Psectrogaster amazônica 100 
15 P26871 Mylossoma aureum Mylossoma aureum 100 Mylossoma aureum 100 
16 P26872 Mylossoma aureum Mylossoma aureum 100 Mylossoma aureum 100 
17 9887 Piaractus brachypomus Piaractus brachypomus 100 Piaractus brachypomus 100 
18 P22921 Poramorhina latior Moenkhausia grandisquamis 100 Pigocentrus nattereri 100 
19 P22926 Poramorhina latior Calcheus macrolepdotus 86 NA NA 
20 P22868 Potamorhina latior Potamorhina latior 100 Potamorhina latior 99,09 
21 9838 Potamorhina altamazonica Cyphpcarax notatus 91 NA NA 
22 9839 Potamorhina altamazonica Potamorhina altamazonica 100 Potamorhina altamazonica 99,64 
23 9840 Potamorhina altamazonica Potamorhina altamazonica 93 Potamorhina altamazonica 99,91 
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24 9841 Potamorhina altamazonica Potamorhina altamazonica 99 Potamorhina altamazonica 99,82 
25 9842 Potamorhina altamazonica Potamorhina altamazonica 100 Potamorhina altamazonica 99,27 
26 P27019 Potamorhina pristigaster Potamorhina laticeps 86 NA NA 
27 P27058 Potamorhina pristigaster Potamorhina laticeps 89 NA NA 
28 68256 Prochilodus nigricans Psectrogaster rutiloides 99 Psectrogaster rutiloides 98,18 
29 68257 Prochilodus nigricans Prochilodus nigricans 99 Prochilodus nigricans 99 
30 P21136 Psectrogaster amazonica Psectrogaster amazonica 99 Psectrogaster curviventris 99,64 
31 P21160 Psectrogaster amazonica Psectrogaster amazonica 99 Psectrogaster curviventris 98,91 
32 P26963 Psectrogaster amazonica Psectrogaster amazonica 99 Psectrogaster curviventris 99,45 
33 68256 Psectrogaster rutiloides Psectrogaster rutiloides 99 Psectrogaster rutiloides 99 
34 68249 Psectrogaster rutiloides Psectrogaster rutiloides 99 Psectrogaster rutiloides 98,36 
35 68250 Psectrogaster rutiloides Psectrogaster rutiloides 99 Psectrogaster rutiloides 98,36 
36 68251 Psectrogaster rutiloides Psectrogaster rutiloides 99 Psectrogaster rutiloides 98,72 
37 68252 Psectrogaster rutiloides Psectrogaster rutiloides 99 Psectrogaster rutiloides 88,26 
38 68289 Psectrogaster rutiloides Prochilodus rubrotaeniatus 100 Prochilodus rubrotaeniatus 100 
39 P21478 Pygocentrus nattereri Pygocentrus nattereri 100 Pygocentrus nattereri 100 

40 P21526 Semaprochilodus insignis Semaprochilodus insignis 99 Semaprochilodus 
taeniurus 99,64 

41 P21527 Semaprochilodus insignis Semaprochilodus taeniurus 100 NA NA 
42 P21585 Sempaprochilodus insignis Semaprochilodus taeniurus 100 NA NA 

43 9880 Semaprochilodus 
taenuirus Semaprochilodus insignis 99 Semaprochilodus insignis 99 

44 9881 Semaprochilodus 
taenuirus Semaprochilodus insignis 100 Semaprochilodus 

taeniurus 99,82 

45 9901 Semaprochilodus 
taenuirus Semaprochilodus insignis 100 Semaprochilodus insigns 100 

46 9902 Semaprochilodus 
taenuirus Semaprochilodus taeniurus 100 NA 99 

47 9903 Semaprochilodus 
taenuirus Semaprochilodus taeniurus 100 NA 99 

48 P19799 Serrasalmus altispinis Serrasalmus altispinis 100 Serrasalmus serrulatus 100 
49 P21576 Serrasalmus altispinis Serrasalmus rhombeus 100 Myloplus rubripinnis 99,60 
50 P21577 Serrasalmus altispinis Serrasalmus rhombeus 100 Myloplus rubripinnis 100 
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51 P21579 Serrasalmus altispinis Serrasalmus rhombeus 99 Serrasalmus manueli 100 
52 P21578 Serrasalmus rhombeus Serrasalmus rhombeus 100 Serrasalmus manueli 99,27 
53 P22870 Serrasalmus elongatus Serrasalmus elongatus 99 Pygocentrus nattereri 100 
54 P19438 Serrasalmus rhombeus Serrasalmus gouldingi 100 Serrasalmus rhombeus 100 
55 P21575 Serrasalmus rhombeus Serrasalmus rhombeus 100 Serrasalmus serrulatus 100 
56 P19785 Trhportheus albus Trhportheus albus 99 Trhportheus albus 99,82 
57 P19786 Trhportheus albus Trhportheus albus 100 Trhportheus rotundatus 100 
58 P19796 Trhportheus albus Trhportheus albus 99 Trhportheus albus 98,90 
59 P19797 Trhportheus albus Trhportheus albus 99 Trhportheus albus 98,70 
60 P19798 Trhportheus albus Trhportheus albus 99 Trhportheus albus 99,27 
61 68311 Triportheus angulatus Triportheus angulatus 100 Triportheus angulatus 100 
62 68312 Triportheus angulatus Triportheus angulatus 100 Triportheus angulatus 100 
63 68325 Triportheus angulatus Triportheus angulatus 100 Triportheus angulatus 100 

CRG: Coleção de Recursos genéticos do INPA; IS: Indice de Similaridade; NA: não retornou resultados 
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De acordo com a árvore de agrupamento dos vizinhos (NJ) das sequências 

nucleotídicas de COI (Figura 2), gerada com o modelo de evolução molecular K2P 

(Kymura 2 parâmetros), clados monofileticamente recíprocos para a maioria das 

espécies foram gerados neste trabalho. Em sua maioria, cada família formou um 

clado distinto com valores de bootstrap acima de 77%, com exceção de Characidae 

foi agrupada em três clados distintos. O único representante da Familia Chalceidae 

(Chalceus erythrurus) ficou posicionado entre representes de Characidae.  

Por outro lado, a árvore demonstrou o posicionamento distinto de algumas  

espécies,corroborando a identificação molecular divergente da encontrada nos dois 

bancos de dados genéticos consultados (Tabela 2). Destaca-se: um exemplar de 

Mylossoma aureum, que agrupou no clado de Psectrogaster amazonica, um 

exemplar de P. latior no clado com Pygocentrus nattereri, e outro com C. erythrurus, 

dois B. amazonicus compartilhando o mesmo haplótipo com B. malanopterus. Foi 

observado ainda que dois exemplares de Curimata inornata, cuja sequência foi 

obtida a partir do NCBI, ficaram agrupados no clado de Prochilodontidae. 

 

3.2. Desenho de primers espécie-específicos e sonda 
 

De acordo com as informações dos primers e sondas espécie específicos, 

desenvolvidos para cada uma das quatro espécies alvo (Tabela 2), foi verificado que 

o tamanho dos fragmentos a serem amplificados variou entre 73 (PRUT) e 105 pb 

(PNIG) e o conteúdo de guanina/citosina (GC) dos primers variou entre 20 a 58,8%. 

A temperatura de anelamento para os primers variou entre 58,4 0C a 59,80C, 

considerando nos experimentos uma temperatura de PCR de 60ºC. 

O esquema apresentado na figura 3 mostra a posição dos primers (F e R) e 

sondas no gene parcial do COI do DNAmt (553 pb) bem como a extensão e o 

tamanho (pb) dos fragmentos amplificados.  
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Figura 2. Árvore de agrupamento de vizinhos (NJ), gerada a partir da divergência nucleotídica das 
sequências de COI de 33 espécies de Characiformes (N=174).  Números de bootstrap acima de cada 
nó. 
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Tabela 3. Sequência de primers (F e R) e sondas Taqman (S) espécie-específicos desenhados na 
região COI do DNAmt   de quatro espécies de Characiformes.  Temperatura de anelamento de 60ºC 
para todos os conjuntos de primers. 

Espécie 
Nome 

do 
Primer 

Sequência (5´- 3´) GC 
(%) 

Tamanho 
(pb) 

Prochilodus 
nigricans 

PNIG F- 
CCGAATAAATAACATAAGCTTTTGA 50 

105  
S* – CATCCTTCCTTCTCCTCCTA- 

28 

 
R - GGGATAAACAGTTCAACCTG 

20 

Potamorhina 
altamazonica 

PALT F -CCTCAGCCTCCTAATTCG 50 

83  
S* - AGAACTCTGCCAAC 

28 

 
R -CTGGTCGTCACCTAACAG 

20 

Triportheus 
angulatus 

TANG F - CACCTTTATTTGTTTGAGCC 58,8 

96  
S - CTGTCCTCCTGCTACTC 

40 

 
R - CGGTCTGTTAAGAGCATTG 

47,4 

Psectrogaster 
rutiloides 

PRUT F - CCTCATTCCTTCTTCTGC 50 

73  
S - ATCCTCTTCTGGTGTT 

47,4 

 
R - GGGAGGGTATACAGTTCA 

38,1 

*sondas desenhadas e testadas in silico e in vitro; F: primersForward; S – sonda TaqMan 5´-6-FAM-
sequência –MGB – 3´; R – primersreverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Desenho esquemático com o tamanho (pb) da posição dos minibarcode na sequência 
parcial do COI (553 pb) gerados com os quatro conjuntos de primers (PALT , PRUT, TANG e PNIG) 
desenvolvidos no presente estudo. 
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3.3. Validação dos primers in silico 
 

Quando os primers foram analisados sem considerar a sonda, com o auxílio 

do Programa PRIMER BLAST no NCBI obteve-se os seguintes resultados: os 

primers de P. nigricans (PNIG) amplificaram 154 espécies, sendo 08 pertencentes 

ao mesmo gênero (P. harttii; P. lineatus; P. costatus; P. britskii; P. brevis; P. 

lacustres; P. argenteus; P. rubrotaeniatus) além da espécie alvo, sendo que estas 

espécies congenéricas não ocorrem na bacia amazônica.   

Os primers desenhados para P. altamazonica (PALT) amplificaram cinco 

espécies, incluindo a espécie alvo, sendo duas congenéricas (Potamorhina 

squamoralevis e Potamorhina latior). Somente uma espécie (T. nematurus), além da 

alvo, foi amplificada com os primers desenvolvidos para T. agulatus (TANG). Os 

primers desenhados para P. rutiloides (PRUT) amplificaram somente a espécie alvo. 

 

3.4. Teste in vitro – primers/sonda: PNIG e PALT 
 

3.4.1. Amplificação em PCR convencional, Sequenciamento de DNA 
(Sanger) e qPCR com Sistema SyBr Green e TaqMan 

 
Na PCR convencional foi confirmada a amplificação do DNAg das espécies 

alvo, e pelo menos uma correlata, com seus respectivos conjuntos de Primers (F e 

R) (Tabela 3), além de definir a concentração inicial dos Primers em 5 uM e a de 

DNAg em 1 ng/uL.  

O fragmento amplificado, com cada um dos quatro conjuntos de primers 

desenvolvidos, correspondeu com a região nucleotídica esperada de minibarcode do 

gene COI, de acordo com o sequenciamento nucleotidico realizado com amostras de 

DNA das espécies alvo e correlatas. Na qPCR com Sybr Green foi possível 

amplificar as quatro espécies-alvo com cada um de seus respectivos conjunto de 

primers (F e R) (Tabela 4). As espécies correlatas (S. insignis e S. taeniurus) foram 

detectadas com os primers PNIG, porém, com valores de CTmédio altos (31,70 ± 0,27 

e 32,09 ± 1,310, respectivamente) comparados com o CTmédio da espécie-alvo P. 

nigricans (18,41 ± 0,04). Além de P. altamazonica, espécie-alvo, foi amplificada a 

região do minibarcode de COI ,  com o DNAg de P. latior (correlata) com os primers 
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PALT e um alto valor de CT médio  foi obtido (33,78 ± 0,61), comparado com a 

espécie alvo (19,32 ± 0,68). Com o conjunto de primers PRUT foi amplificada 

apenas a espécie-alvo (P. rutiloides). Com os primers TANG foi confirmada a 

amplificação da espécie alvo (T. angulatus), além da espécie correlata T.albus, 

porém com o valor de CTmédio alto (32,74± 4,654). Os baixos valores de desvio-

padrão (s) indicam uma precisão adequada para o experimento. 

 
Tabela 4. Resultado da PCR convencional (No. de PCRs positivos/No. PCRs realizados) e os valores 
de CT (Cycle Threshold – limiar de detecção que permite a quantificação relativa do DNA) das 
amostras de qPCR com o DNAg das espécies-alvo e das correlatas utilizando o sistema de 
fluorescência SYBRtm Green. 

Conjunto 
de 

Primers + 
Sondas 

Amostras PCR 
convencional 

CTmédio	±DP 

 

PNIG 

P. nigricans (alvo) (5/6) 18,41 ± 0,04 
S. taenirus* (2/4) 32,09 ± 1,31 

S.insignis* (3/4) 31,70 ± 0,27 

Controle Negativo** (0/6) Não detectado 

PALT 

P. altamazonica (alvo) (4/4) 19,32 ± 0,68 
P. latior* (3/6) 33,78 ± 0,62 

P. pristigaster*  (1/1) NA 
Controle Negativo** (0/6) Não detectado 

PRUT 
P. rutiloides (alvo) (5/5) 34,50± 1,42 

P. amazonica* (1/6) Não detectado 
Controle Negativo** (0/6) Não detectado 

TANG 
T. angulatus (alvo) (6/6) 17,70 ± 0,12 

T. albus* (4/6) 32,74 ± 4,65 
Controle Negativo** (0/6) Não detectado 

* Espécies correlatas; ** Mix de reagentes da qPCR sem DNA 
 

 

Com os primers PNIG e PALT, juntamente com suas sondas FAM/MGB 

equivalentes, foi possível a detecção das espécies-alvos P. nigricans e P. 

altamazonica respectivamente, no sistema TaqMan (Tabela 5). No entanto, P. latior 

e P. pristigaster (ambas correlatas) foram detectadas com o conjunto PALT com 

valores de  CT médio maior (23,51± 0,19 e 30,21 ± 0,95) de que o  da espécie-alvo 

(22,21± 0,17), o que pode indicar baixa concentração do fragmento amplificado a 

partir do DNAg das amostras das espécies correlatas e alta concentração nas 

amostras da espécie alvo. Os baixos valores de desvio-padrão (s) indicam uma 
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precisão adequada para o experimento. O controle negativo das PCRs mantiveram-

se validados, ou seja, não apresentou amplificação. 

 
Tabela 5. Valores de CT médio  (Cycle Threshold – limiar de detecção que permite a quantificação 
relativa do DNA) das amostras de DNAg das espécies-alvo e das correlatas* utilizando o sistema  
TaqMan® 

Conjunto de Primers + 
Sondas 

Espécies  CT médio ±DP2 

PNIG P. nigricans (alvo) 27,18± 0,11 

 S. taeniurus* Não detectado 
 S.insignis* Não detectado 

 Controle Negativo** Não detectado 

PALT P. altamazonica (alvo) 22,21± 0,17 

 P. latior* 23,51 ± 0,19 

 P. pristigaster* 30,21 ± 0,95 

 Controle Negativo** Não detectado 

* Espécies correlatas; ** Mix de reagentes da qPCR sem DNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

63 
 

4. DISCUSSÃO 
 

O BOLD Systems vem se destacando, em termos de riqueza e diversidade de 

espécies da flora e fauna com sequências de DNA de genes eleitos como DNA 

Barcode, como o COI do DNA mitocondrial para a maioria dos grupos taxonômicos 

da fauna.  Por esse motivo esse gene foi escolhido para a construção de 

minibarcodes espécie-especificos (Tabela 3). 

O banco de Código de barras de DNA complementar gerado neste estudo é 

uma das poucas iniciativas brasileiras para identificação molecular de peixes 

depositados em coleções científicas. Além de ser utilizado como base de dados, 

aliado a sequências de DNA depositadas no NCBI e BOLD Systems, no desenho de 

primers e sondas espécie-específicos capazes de amplificar pequenos fragmentos 

do gene COI (minibarcode) para subsidiar estudos com DNA ambiental na 

amazônia.  

O sistema de identificação baseado em DNA só funciona se o maior número 

possível das espécies já descritas tiver sua sequência nucleotídica no banco de 

dados público (Dayrat 2005). Em razão disso, este trabalho visou também à 

complementação deste banco com a sequência de DNA de exemplares já 

depositadas e dos novos registros de espécies de Characiformes que ocorrem na 

região amazônica. 

A associação de sequências de DNA de bancos genéticos públicos com a de 

um banco complementar gerado, conforme a estratégia adotada no presente estudo, 

demonstra ser importante em estudos envolvendo DNA ambiental, neste caso na 

abordagem espécie-específica, na qual primers e sondas precisaram ser gerados. 

Foi possível a eliminação do banco de dados (usado no desenho dos 

oligonucleotídeos e sondas) aquelas sequências de DNA que mostraram alguma 

divergência quando analisada conjuntamente os resultados do BLAST N, BOLD-IDS 

(Tabela 2) e da árvore consenso de NJ com K2P (Figura 2). 

A similaridade de algumas sequências de DNA geradas no presente estudo, 

bem como obtidas de bancos gênicos públicos, foi maior com outras espécies da 

mesma Ordem (Tabela 2), e em sua maioria presentes também no banco de dados 

usado (N=174) (Tabela 2).  Destaca-se, por exemplo a sequência de COI obtida do 
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NCBI da espécie Curimata inornata, pertencente a Família Curimatidae, a qual ficou 

posicionada no clado de Semaprochilodus spp. dentro de Prochilodontidae (Figura 

2). Isto ocorre em função de diferentes fatores que inclui equívocos nos bancos 

públicos e limitações na identificação taxonômica. Esses fatores podem ser 

reduzidos aumentando o número de publicações de sequências de DNA do 

fragmento COI, associada ao voucher depositado em uma coleção científica, como 

postula a metodologia do DNA barcode para o depósito no BOLD Systems(Hebert et 

al. 2003b).  

As informações deste trabalho também serão úteis para incrementar o banco 

de dados do código de barra de DNA (COI) para os peixes da Amazônia NCBI e 

BOLD Systems, aumentando ainda mais a confiabilidade e a diversidade em termos 

de número de espécies e exemplares das espécies já depositadas. Para isso, 

buscou-se seguir recomendações como usar o DNA Barcode como ferramenta 

associada à taxonomia Ipara identificação de espécies (Rubinoff e Holland 2005; 

Hajibabaei et al. 2007; Vogler e Monaghan 2007). 

O número de depósitos de sequências de DNA nos bancos de dados públicos 

aumenta continuamente. Dentre as 33 espécies estudadas, 14 não possuíam 

sequências no NCBI e BOLD Systems quando foram definidas as espécies alvo, 

correlatas e que co-ocorrem consideradas neste estudo: Brycon amazonicus, 

Chalceus erythurus, Curimata vittata, Mylossoma aureum, Potamorhina 

altamazonica, Potamorhina pristigaster, Roeboides myersi, Potamorhina latior, 

Psectrogaster amazonica, Psectrogaster rutiloides, Serrasalmus altispinis, 

Serrasalmus rhombeus, Serrasalmus elongatus e Triporthues auritus. 

No entanto, o NCBI e BOLD Systems, até momento da escrita desse trabalho, 

receberam mais registros de sequências de DNA de COI de espécies de 

Characiformes, em função da publicação de novos trabalhos na área (Machado, et 

al. 2018; Melo et al. 2018), com outras abordagens. O presente estudo contribui com 

a sequência de DNA do COI de duas espécies (Potamorhina pristigaster e 

Gymnocorymbus thayeri) aos referidos bancos, uma vez que não haviam depósitos 

(acessados até 23 de agosto de 2018), bem como o primeiro depósito de 

sequencias de DNA de Potamorhina pristigaster.  
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À medida em que bibliotecas-referência de sequências de DNA barcode vão 

sendo compiladas para os mais diferentes grupos de animais, elas fornecem 

subsídios para estudos subsequentes envolvendo esta fauna. Um trabalho clássico 

de DNA barcode em peixes envolveu a identificação molecular de 1088 espécies 

que com o auxílio desta ferramenta e a iniciativa do BOLD systems tornou possivel a 

discriminação de 97,5% delas (Ward et al. 2005). A capacidade de identificar 

espécies a partir de formas larvais, de restos fragmentados de indivíduos como os 

encontrados em conteúdos estomacais, ou de escamas e outras partes do corpo 

deixadas no ambiente, abre caminhos para uma melhor compreensão sobre as 

interações entre espécies (Valentini et al. 2009). Nessa linha destaca-se o uso da 

ferramenta do DNA barcode para a identificacão de 86 espécies de Siluriformes em 

larvas na Amazônia peruana (Maggia et al. 2017).  

Em estudos com DNA ambiental na abordagem espécie-específica e aliado 

aos cuidados possíveis, a utilização de sondas internas ao fragmento flanqueado 

pelos primers na qPCR em sistema Taqman, confere o aumento da especificidade, 

uma vez que outras estratégias podem ser usadas nesta abordagem, como o uso da 

PCR convencional. Um exemplo foi a detecção espécie-específica de uma espécie 

de sapo (Rana catesbeiana) na França (Ficetola et al. 2008). 

Outro aspecto importante é que, embora os códigos de barras de DNA 

utilizados em projetos convencionais de estudos de barcode explorem sequências 

nucleotídicas com mais de 500 pb (Paabo et al. 2004), o presente estudo 

demonstrou que é possível utilizar a metologia do DNA barcode para desenho de 

primers e sondas com a capacidade de amplificar fragmentos menores que 150 pb. 

Como o DNA em amostras ambientais é altamente degradado em fragmentos 

pequenos (tamanho médio de 150 pb) (Deagle et al. 2006), primers e sondas 

desenvolvidos nessa perspectiva podem ser eficientes nesses tipos de amostras. 

Neste estudo foi possível, a partir da construção de banco de sequências de DNA 

barcode, produzir primers e sondas válidas para quatro espécies de Characiformes 

de forma pioneira, a fim de serem usados em futuros estudos de DNA ambiental na 

região amazônica. 

A escolha de primers apropriados para essa abordagem provavelmente é o 

fator mais importante que afeta a reação em cadeia da polimerase (PCR). A 
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amplificação específica do fragmento alvo requer que os iniciadores não tenham 

correspondências com outros alvos em determinadas orientações e dentro de 

determinadas distâncias de forma a evitar amplificações indesejadas. O processo de 

desenho de primers específicos normalmente envolve dois estágios . Primeiro, os 

primers que flanqueiam as regiões de interesse são gerados manualmente ou 

usando ferramentas de software; em seguida, eles são pesquisados em um banco 

de dados de seqüência de nucleotídeos apropriado usando ferramentas como o 

PRIMER BLAST para examinar os alvos em potencial. No entanto, é necessário 

examinar muitos detalhes entre primers e alvos, como o número e as posições das 

bases correspondentes, as orientações do primers e a distância entre os primers 

forward e reverse (Ye et al. 2012). 

Os primers produzidos neste estudo foram validados, amplificando DNAg das 

espécies alvos (P. nigricans, P. altamazonica, P. rutiloides e T. angulatus), mesmo 

detectando algumas espécies correlatas (Tabela 4) é possível indicar esses primers 

associados a sondas específicas, como validado em sistema TaqMan para P. 

nigricans e P. altamazonica,  no qual foi possivel detectá-las em tempo-real, com CT 

médio menor para as espécies-alvos em relação ao obtido  para as espécies 

correlatas (Tabela 5). Os valores de CT são influenciados de acordo com a 

concentração das amostras de DNA, portanto, de acordo com o número de cópias 

do gene COI do DNAmt (Butler 2005; Zhao et al. 2009; Martins et al. 2015; 

Sigsgaard et al. 2015). Esta relação varia de forma inversamente proporcional 

(quanto menor é a concentração de DNA nas amostras, isto é, quanto menor for o 

número de cópias, maior é o valor de CT obtido). Este fator foi crucial na escolha de 

dois conjuntos Primers e Sondas (PNIG e PALT) para validar a metodologia de 

qPCR em sistema Taqman na detecção de P. nigricans e P. altamazonica. Embora 

T. angulatus (tenha sido detectada com valores de CT médio menores (17,70 ± 0,12) 

de que o obtido para P. altamazonica (19,32 ± 0,68), a disponibilidade de um 

número de espécies correlatas maior dessa espécie contribuiu para a sua escolha. 

O desenvolvimento de pequenos códigos de barras de DNA, que permitem a 

detecção de espécies, como a realizada no presente estudo, abre novas 

perspectivas para a avaliação da biodiversidade atual a partir de amostras 

ambientais. Esta pode ter importância singular no caso de espécies ameaçadas, ou 
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invasoras (Ficetola et al. 2008) sobre-explotadas e de interesse comercial e/ou da 

conservação na Amazônia. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Foi possível gerar o banco de sequências de DNA barcode do gene COI do 

DNAmtde 63 amostras de exemplares de 23 espécies de peixes, amostradas na 

Amazônia brasileira, associados a vouchers depositados na Coleção de Peixes do 

INPA. Com o aporte de 111 sequências de DNA, correspondente a 18 espécies (oito 

amostradas no presente estudo e 10 não amostradas), foi possível gerar um banco 

de dados total com o DNA barcode de 174 exemplares distribuídos em 33 espécies 

de Characiformes. Com base na pesquisa nos bancos NCBI e BOLD-IDS o presente 

estudo contribuiu com o DNA barcode (COI do DNAmt) de duas espécies 

(Potamorhina pristigaster e Gymnocorymbus thayeri) aos referidos bancos, bem 

como o primeiro depósito de sequências de DNA de Potamorhina pristigaster.  

Como ferramenta, o DNA barcode pode ser usado para a identificação 

molecular de peixes da Amazônia. Embora ainda inexista sequências de DNA 

barcode de exemplares e espécies de peixes, distribuídos na Amazônia, no banco 

de dados do NCBI e BOLD Systems, este gene demonstrou ser resolutivo na 

identificação molecular dos exemplares utilizados no presente estudo, com o qual foi 

corroborado a necessidade de atender a uma das condições da metodologia 

padronizada do DNA barcode, a integração dos dados moleculares com os vouchers 

de exemplares depositados em coleções cientificas, crucial na resolução das 

incertezas encontradas na identificação molecular de algumas amostras de espécies 

de Characiformes sequenciadas ou obtidas de bancos gênicos públicos. 

O banco de dados nucleotídico utilizado (N=174) auxiliou na iniciativa pioneira 

de construção quatro conjunto de primers + sondas espécie-específicos (PNIG, 

PALT, PRUT e TANG), flanqueadores de regiões de minibarcodes de DNA (73 a 105 

pb), para quatro espécies de Characiformes abundantes e de importância comercial 

estabelecida na Amazônia (P. nigricans, P. altamazonica, P. rutiloides e T. 

angulatus) validadas em sistema Sybr em qPCR e com mais especificidade em 

sistema Taqman (P. nigricans e P. altamazonica).  

Desta forma, a metodologia do DNA Barcode demonstrou ser uma ferramenta 

potencial na construção dos referidos conjunto de primers + sondas a fim de 

subsidiar estudos futuros com DNA ambiental envolvendo a detecção dessas 

espécies em DNA ambiental coletados em ambientes aquáticosna Amazônia.  
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RESUMO 
O monitoramento e detecção de espécies raras ou de interesse econômico vêm 
sendo realizado com a abordagem de DNA ambiental (DNAa). Nessa metodologia, o 
DNA do organismo-alvo representa uma pequena parte do DNA coletado. A qPCR é 
muito sensível e por conta disso pode ocorrer amplificação cruzada além de falso 
negativo de espécies alvo. Esses desafios podem ser superados com a aplicação da 
Pré-amplificação (PreAmp). Portanto, neste trabalho, é proposta uma estratégia 
metotológica (pré-amplificação previamente ao ensaio de PCR em tempo real em 
sistema TaqMan®) seguida da análise da curva limiar (CT)  para a detecção de 
Prochilodus nigricans (Characiformes: Prochilodontidae) em DNAa oriundos de 
quatro lagos de várzea da amazônia central. A pré-amplificação de DNAg e DNAa 
(associado  ou não com DNAg) foi monitorada para avaliar seu desempenho geral. 
As amostras de água foram coletadas em quatro lagos da ilha da Paciência: 
Ressaca-R, Piranha-P, Cacau-C e Preto-Pr. As amostras de água foram filtradas à 
vácuo. Em seguida, a extração do DNAa foi realizada utilizando o kit comercial 
Dneasy Blood & tissue kit com adaptações e posteriormente as amostras de DNAa 
foram quantificadas no equipamento Qubit. Foi realizada a qPCR sem pré-
amplificação para avaliar o comportamento das amostras somente com DNA 
genômico (DNAg). O DNAg foi   diluído a 1ng/μL. A partir dessa concentração foram 
feitas quatro diluições em série (10-1, 10-2, 10-3 e 10-4). A qPCR com cada diluição 
das amostras de DNAa ocorreram em duplicata. Posteriormente foi realizado um 2º. 
ensaio, somente com DNA genômico, no qual foi acrescentada a etapa de pré-
amplificação. Um 3º. Ensaio foi realizado seguindo as mesmas condições de pré-
amplificação (PCR) seguida da qPCR usadas no ensaio anterior. E um último ensaio 
foi realizado de acordo com o ensaio anterior, testando o DNAa com a associação 
de DNAg (concentração: 0,0001 ng/μL), a fim de verificar possiveis inibidores da 
qPCR em amostras de DNAa.  Os valores de CT para a diluição seriada de DNAg 
foram melhores para qPCR com pré-amplificação, com o CT variando entre 25,87 e 
34,33 somente nas duas primeiras diluições. As amostras de DNAa obtida dos 
quatro logos não aplificaram sem a adição da pré-amplificação, já com a pré-
amplificação as amostras amplificaram e o valor de CT variou entre 35,96 a 39,67 
exceto para o lago Preto. A correlação entre diluição seriada de DNAg e valor de CT, 
no experimento com e sem pré-amplificação foi linear e positivo respeitando a 
equação y (com pré-amplificação) = 2,898x + 22,03 e o coeficiente de determinação 
R² = 0,934 e y (sem pré-amplificação) = 1,330x + 26,80R² = 0,99. Este estudo 
demonstra a importância da pré-amplificação para detecção de DNAa em amostras 
de água de lagos de várzea na bacia amazônica. 
 
Palavras Chave: Monitoramento; Detecção; DNA ambiental; Conservação. 
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ABSTRACT 
The monitoring and detection of rare or economically interesting species has been 
carried out using the DNAa environmental approach. In this methodology, the DNA of 
the target organism represents a small part of the DNA collected. The qPCR is very 
sensitive and because of this cross-amplification may occur in addition to false 
negative of target species, these challenges can be overcome with the application of 
Pre-amplification (PreAmp). Therefore, a methodological strategy (pre-amplification 
prior to the real-time PCR assay in TaqMan® system) is proposed in this work, 
followed by the analysis of the threshold curve (CT) for the detection of Prochilodus 
nigricans (Characiformes: Prochilodontidae) of four lowland lakes of the central 
amazon. Pre-amplification of DNAg and DNAa (associated or not with DNAg) was 
monitored to assess its overall performance. The water samples were collected in 
four lakes of the island of Patience: Ressaca-R, Piranha-P, Cacau-C and Preto-Pr. 
The water samples were vacuum filtered. Then DNAa extraction was performed 
using the commercial Dneasy Blood & tissue kit with adaptations and subsequently 
the DNAa samples were quantified in the Qubit kit. The qPCR was performed without 
preamplification to evaluate the behavior of the samples only with genomic DNA 
(DNAg). DNAg was diluted 1ng / μL. From this concentration four serial dilutions (10-

1, 10-2, 10-3 and 10-4) were made. The qPCR with each dilution of the DNAa samples 
occurred in duplicate. genomic DNA, in which the pre-amplification step was added. 
A 3rd. Assay was performed following the same pre-amplification conditions (PCR) 
followed by qPCR used in the previous assay. And a final assay was performed 
according to the previous assay, testing the DNAa with the association of DNAg 
(concentration: 0.0001 ng / μL) in order to check for possible inhibitors of qPCR in 
DNAa samples. CT average values for the serial dilution of DNAg were better for pre-
amplified qPCR, with CT average ranging from 25.87 to 34.33 in the first two dilutions 
alone. The DNA samples obtained from the four logos did not apply without the 
addition of the preamplification, with the preamplification the samples amplified and 
the CT average value ranged from 35.96 to 39.67 except for the Preto lake. The 
correlation between serial dilution of DNAg and CT average value in the experiment 
with and without preamplification was linear and positive, respecting the y-equation 
(with pre-amplification) = 2.9898x + 22.03 and the determination coefficient R² = 
0.934 ey (without preamplification) = 1.330x + 26.80R² = 0.99. This study 
demonstrates the importance of preamplification for DNAa detection in water 
samples from floodplain lakes in the Amazon Basin. 
 
Keywords: Monitoring; Detection; Environmental DNA; Conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A probabilidade de detecção de espécies raras é baixa em todos os 

ambientes, entretanto em ambientes aquáticos esse fato é potencializado porque os 

organismos estão sob a superfície da água. Programas de monitoramento da 

biodiversidade de peixes empregam aparelhos de pesca porque costumam capturar 

organismo-alvo, sendo confiáveis os indicadores de ocorrência apenas para 

espécies presentes em abundância de moderada a alta (Magnuson 1994). 

Os aparelhos de pesca são pouco confiáveis para amostragem de espécies 

raras, pois a baixa probabilidade de detecção com essas ferramentas geralmente 

leva a um falso negativo. No caso de espécies raras, a única solução é aumentar o 

esforço de amostragem ou mudar para uma ferramenta de detecção mais sensível 

(Gu e Swihart 2004).  

Atualmente, o DNA ambiental (DNAa) vem sendo aplicado à detecção de 

vertebrados aquáticos raros ou não, tanto para a detecção precoce de espécies 

invasoras não nativas (Darling e Blum 2007; Dejean et al. 2012) quanto para a 

detecção de espécies nativas de interesse para o consumo humano (Thomsen e 

Willerslev 2012).  

Nas abordagens com DNAa, o DNA do organismo-alvo representa, na grande 

maioria das vezes, uma parte muito pequena do DNA total coletado, e a amostra 

pode ser composta majoritariamente por DNA de espécies não-alvo proximamente 

(ou não) relacionadas. Embora o DNAa de sistemas aquáticos possa ser 

concentrado via precipitação (Ficetola et al. 2008) ou filtração (Pilliod et al. 2013), 

não há como aumentar a proporção relativa de moléculas de DNA alvo na amostra 

antes da amplificação por PCR em tempo real (qPCR).  

O problema da sub representação de alvos na reação pode ser superado com 

uma etapa prévia de pré-amplificação (PreAmp), que irá promover o enriquecimento 

das moléculas-alvo de DNA na amostra de DNAa total. Embora a pré-amplificação 

tenha sido usada por muitos anos (Noutsias et al. 2008) e tenha sido incorporada em 

fluxos de trabalho de instrumentos qPCR de alta produtividade [Fluidigm - 

https://www.fluidigm.com/documents0eOpenArray – http://tools.lifetechnologies.com/ 
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content/sfs/manuals/cms_092509.pdf)], ainda é  pouco difundida no fluxo de trabalho 

com qPCR para monitoramento ambiental. 

A qPCR é uma ferramenta molecular sensível. No entanto, a quantidade de 

DNA disponível na água são baixas, limitando assim o número de moléculas de DNA 

alvo detectáveis pela metodologia. A inclusão da etapa pré-amplificação em ensaios 

utilizando sondas espécie-específicas pode melhorar sensivelmente a capacidade 

de detecção de alvos raros no ambiente aquático (Jerde et al. 2011; Jerde et al. 

2013).  

Neste trabalho, é proposta uma estratégia metotológica (pré-amplificação 

previamente ao ensaio de PCR em tempo real em sistema TaqMan®) seguida da 

análise da curva limiar (CT)  para a detecção de Prochilodus nigricans 

(Characiformes: Prochilodontidae) em DNAa oriundos de quatro lagos de várzea da 

Amazônia central. A pré-amplificação de DNAg e DNAa (associado  ou não com 

DNAg) foi monitorada para avaliar seu desempenho geral. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Preparação dos controles de DNAg e DNAa para P. nigricans 
 

O DNA genômico (DNAg) total foi obtido a partir de uma amostra  de tecido 

muscular de Prochilodus nigricans coletada no Lago Catalão, localizado no trecho 

inferior do rio Solimões (Amazonas) e depositada na Coleção de Recursos 

Genéticos do INPA. O DNAg foi extraído com o kit  comercial  de  extração  Wizard®    

Genomic  DNA  Purification  Kit  (Promega  Corporation, USA). A identificação 

molecular de P. nigricans foi confirmada pelo sequenciamento de 590 pb do gene 

subunidade I da Citocromo Oxidase mitocondrial (COI) (DNA BARCODE), conforme 

as etapas pertinentes descritas no capitulo 01. 

As amostras de água, para a obteção do DNAa, foram coletadas em quatro 

lagos da ilha da Paciência (Iranduba, Amazonas): Ressaca-R (03°18'54"S, 

60°12'37"W), Piranha-P (03°16'40"S, 60°13'19" W), Cacau-C (03°96'36 "S, 60°38'31" 

W) e Preto-Pr (03 ° 18'46 "S, 60 ° 13'8" W). As amostras de água foram filtradas à 

vácuo utilizando membranas HA em Éster de celulose 0,45 µm de poro, 47mm de 

diâmetro (Millipore), após esse processo foram colocadas em tubo Falcon de 15 mL 

e armazenadas à -20oC até a etapa de extração de DNA. Ao final desse processo foi 

filtrado 1 L de água ultra-pura a fim de monitorar a presença de contaminações. A 

completa fragmentação da membrana foi realizada no equipamento BeadBeater 

(BiospecProducts, Bartlesville, EUA) com 2800 oscilações por 80 segundos. Em 

seguida,a extração do DNAa foi realizada utilizando o kit comercial Dneasy Blood & 

tissue kit (Qiagen) com adaptações, adicionando 400 µL de Tampão de Lise 

(Composição: TrisHcl 1M;  EDTA 0,5M; NaCl 5M; SDS 20%; Água ultra pura) na 

etapa de digestão da membrana, além dos 100 µL de tampão ATL (Tampão que 

acompanha o kit Dneasy Blood & tissue). Posteriormente, as amostras de DNAa 

foram quantificadas no equipamento Qubit (ThermoFisher) utilizando kit de 

reagentes HS (High sensitive) o qual quantifica até 100ng/µL de DNA. 
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• Ensaios de qPCR 
 

O primeiro passo foi realizar a qPCR sem pré-amplificação para avaliar o 

comportamento das amostras somente com DNA genômico (DNAg). O DNAg foi   

diluído a 1ng/μL. A partir dessa concentração foram feitas quatro diluições em série 

(10-1, 10-2, 10-3 e 10-4). A qPCR com cada diluição das amostras de DNAa ocorreram 

em duplicata. Em cada reação foram adcionadoso conjunto PNIG [primersFe R (5 

uM) + sonda (FAM reporter/ MGB quencher) (2,5 uM)] espécie-específicos 

(desenvolvidos no capítulo 1) e 5 uL do sistema TaqMan® Gene Expression Master 

Mix (ThermoFisher) e levada ao QuantStudio 6 Flex (ThermoFisher) seguindo as 

recomendações do fabricante.Foi amplificado um minibarcode (105 pb) do gene 

mitocondrial COI de P. nigricans. 

Posteriormente, foi realizado um 2º. ensaio, somente com DNA genômico, no 

qual foi acrescentada a etapa de pré-amplificação. Foi usado 2.5μL de TaqMan® 

Gene Expression Master Mix, 1,25μM de cada primer, 1 μL de cada diluição do 

DNAg e 5 μL ddH2O q.s.p. As reações foram feitas em duplicatas. A ciclagem 

ocorreu em um termociclador (Applied Biosystems™ ProFlex™ 3 x 32-Well PCR-

System, Bereich: 10 bis 80 μl) nas seguintes condições: 95ºC 10 min, seguido por 10 

ciclos a 95ºC 15seg e 60ºC 1 min. Em seguida foram adcionados 5 uL do Mix 

contendo2,5 μL de TaqMan® Gene Expression Master Mix, 1,25 μM de cada primer,  

2,5 μM da sonda, e ddH2O q.s.p totalizando um volume de reação de 10 μL e levado 

para qPCR cuja  ciclagem compreendeu 50ºC  por 2 min, 95ºC 10 min, seguido por 

40 ciclos a 95ºC 15seg e 60ºC 1 min e levada ao termocicladorem tempo real 

QuantStudio 6 Flex (ThermoFisher). 

Um 3º ensaio foi realizado seguindo as mesmas condições de pré-

amplificação (PCR) seguida da qPCR usadas no ensaio anterior. Neste, foi utilizado 

1μL de DNAa com e sem pre-amplificação. 

E um último ensaio foi realizado de acordo com o ensaio anterior,testando o 

DNAa com a associação de DNAg (concentração: 0,0001 ng/μL), a fim de verificar 

possiveis inibidores da qPCR em amostras de DNAa.   

Foi realizada uma regressão linear na planilha eletrônica Excel do pacote 

Microsoft Office (mac 2011 – Home & Student X) entre os valores de CTmédio 

obtidos tanto no ensaio sem pré-amplificação como nos obtidos com pré-
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amplificação das amostras de DNAg diluídas (10-1, 10-2, 10-3 e 10-4) para comparar 

os coeficientes de determinação (R2) e avaliar a relação entre o valor de CTmédio e 

a concentração de DNAg. 

 

3. RESULTADOS 
 

O experimento permitiu verificar até que concentração mais próxima (0,0001 

ng/uL) seria possível amplificar o minibarcode de COI e detectar a espécie alvo no 

DNAg. Mesmo nas reações com menor concetração de DNA houve amplificações 

bem sucedidas e com baixo Desvio Padrão (s) entre as replicatas (Tabela 1).  

 
Tabela1.CTmédio (CycleThreshold – limiar de detecção) que permite a quantificação relativa do DNA  
das amostras diluídas de DNA genômico da espécie alvo (Prochilodus nigricans) submetidas à 
diluições seriadas das amostras de DNA ambientaldos lagos de várzea (Ressaca, Piranha, Preto e 
Cacau). 
Tratamento Amostra Concentração de 

DNAg/DNAa inicial 
(ng/μL) 

qPCR sem pré 
amplificação 
CT médio±s 

qPCR com pré-
amplificação 
CT médio±s 

DNAg diluído 

10-4 0,0001 32,128±0,50 34,33±0,15 
10-3 0,001  30,849±0,16 30,27±0,16 
10-2 0,01  29,352±0,09 26,65±0,31 
10-1 0,1 28,192±0,56 25,87±0,01 

DNAa 

Piranha 1,13  Não detectado 38,52±1,02 
Ressaca 0,81  Não detectado 35,96±0,50 
Cacau 2,68  Não detectado 39,67±0,17 
Preto 2,66  Não detectado Não detectado 

DNAa +DNAg 
(0,0001ng/μL) 

Piranha 1,13  

NR 

37,52* 
Ressaca 0,81  35,99±0,93 
Cacau 2,68  39,31* 
Preto 2,66  Não detectado 

Controles 
Negativo 

Filtração Não detectado Não detectado Não detectado 

 
PCR+ 
qPCR 

Não detectado Não detectado Não detectado 

*sem desvio padrão, pois só uma réplica funcionou; NR: não realizado 

No ensaio sem pré-amplificação, a diluíção das amostras de DNAg causou o 

aumento esperado no valor de CTmédio (Tabela 1). A projeção com o modelo linear 

explica 99,7% (Coeficiente de Determinação) da relação entre a variação da diluição 

do DNAg e o aumento do CTmédio (Figura 1). Com relação as amostras de DNAg 

com pré-amplificação, o aumento esperado no valor de CT médio foi melhor 

explicado pelo modelo linear com 93,4% (Coeficiente de Determinação) da relação 
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entre a variação da diluição do DNAg e o aumento do CTmédio (Figura 1). Este 

resultado confirma a capacidade de detecção de DNAg de P. nigricans, com os 

primers e sondas espécie-específicos, em uma escala compatível com a aplicação 

para detecção de espécies de peixes em DNAa. 

Com o ensaio que inclui a pré-amplificação, seguida da qPCR, P. nigricans foi 

detectado em amostras de DNAa de três dos quatro lagos (Ressaca,  Preto e 

Piranha) (Tabela 01). Enquanto que não houve a detecção da espécie alvo sem a 

etapa de pré-amplificação. Houve amplificação da região alvo nas amostras de 

DNAa de três dos quatro lagos de várzea ao misturá-las com DNAg. Validando a 

metodologia de pré-amplificação para amostras de DNAa que possam ter 

fragmentos da espécie-alvo com concentração de até 0,0001ng/ul (10-4). 
 

 

 

Figura 1. Correlaçãodos valores de CT médio em função das diluições de DNAg de 
Prochilodus nigricans (01; 0,01; 0,001 e 0,0001). 
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4. DISCUSSÃO 
 

O objetivo principal da pré-amplificação é aumentar a quantidade de cópias 

da região de DNA alvo, que pode ser, em alguns casos, muito baixa, mesmo para 

PCR convencional. Com este objetivo, a referida estratégia foi utilizada pela primeira 

vez em estudo com esqueletos humanos (Homo sapiens),em nove amostras de 

diferentes idades de um cemitério Bizantino de AbderaHalkidiki e de um cemitério 

medieval em Spiridion em Rhodes (Grécia) com o objetivo de melhorar a qPCR do 

DNA em sistema TaqMan. Os dados indicam que o referido procedimento melhorou 

a sensibilidade da reação (Del Gaudio et al. 2003). 

Em um estudo com comunidades bacterianas em amostras de solo, foi 

empregada a abordagem nested PCR baseada na pré-amplificação do gene 

universal 16S rRNA, seguida pela detecção e quantificação da abundância absoluta 

de espécies, este método forneceu quantificação específica que requereu 2 ng de 

DNA total (Kleyer et al. 2017). Com isso o protocolo de qPCR, associado a pré-

amplificação, permitiu a detecção rápida, quantitativa e simultânea de espécies 

candidatas com alto rendimento. 

Uma qPCR multiplex, com pré-amplificação de 45 polimorfismos de 

nucleotídeo único (SNPs) demonstrou ser eficiente ao gerar genótipos com baixas 

taxas de falha e erro nas reações subsequentes de genotipagem de SNP sem 

escalas históricas de salmão-vermelho (Oncorhynchus nerka), com isso verificaram 

que a metodologia de pré-amplificação minimizou as falhas de detecção de erros na 

genotipagem (Hauser et al. 2011). 

Estudos utilizando a abordagem de DNAa, tem como alvo as amostras de 

fragmentos nucleotídicos pequenos e fragmentados, disponíveisna água. Esse tipo 

de amostra geralmente é complexa para detecção de espécies de peixes. A 

probabilidade de detecção da espécie alvo, provavelmente depende da interação 

entre a densidade, quantidadee níveis de degradação de DNA da espécie liberado 

via excreção, e a variação nas taxas de diluição e difusão, dependendo ainda de 

variáveis ambientais, como a temperatura (Dejean et al. 2011).  

Os valores de CT são influenciados pela concentração das amostras de DNA 

alvo, de forma inversamente proporcional (quanto menor é a concentração de DNA 

nas amostras, maior é o valor de CT obtido) (Butler 2005; Zhao et al. 2009; 
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Sigsgaard et al. 2015). Os resultados obtidos no presente estudo corroboram com 

essa informação tanto para DNA de P. nigricans quanto na detecção desta espécie 

em DNAa (Tabela1). 

Os resultados da qPCR de amostras de DNAa associadas ao DNAg, na 

concentração de 0,0001 ng/μL realizada com a pré-amplificação, tiveram valores de 

CTmédio maiores de que a qPCR das amostras de DNAa com pré-amplificação. 

Altos valores de CT podem indicar falsos negativos na detecção de DNA alvo. Isso 

pode ocorrer quando a quantidade de DNA dimInui abaixo do CT de detecção, 

porque o DNA não-alvo nas amostras de água, podem interferir na reação, ou ainda 

devido à presença de inibidores da qPCR na amostra (Rees et al. 2014). 

Além disto, a eficiência da qPCR é afetada pela complexidade do material 

(DNAa, por exemplo ao compor fragmentos de DNAg de diversos organismos) a 

partir do qual um alvo é amplificado (Yun et al. 2006) além da quantidade e 

composição dos diferentes fragmentos de DNA existentes na amostra. A qPCR 

também pode ser inibida em concentrações elevadas de DNAg e/ou na presença de 

longas cadeias de DNA de estrutura molecular complexa (Yun et al. 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

91 
 

5. CONCLUSÃO 
 

O DNA de Prochilodus nigricans foi amplificado com a concentração de até 

0,0001 ng/ μL (10-4), adotando o método de pré-amplificação. Os valores de 

CTmédio para as amostras de DNAa, associado ao DNA de P. nigricans,foram 

maiores comparados aos do DNAa dos lagos, provavelmente pela presença de 

falsos negativos em razão da complexidade do DNAa e/ou com DNAg, além da 

possibilidade de inibidores (ácidos húmico e fúvicos) da qPCR. A detecção da 

espécie alvo em DNAa ocorreu somente com a estratégia metodológica da pré-

amplificação antes da qPCR em sistema Taqman. A pré-amplificação pode ser 

aplicada com sucesso combinada a qPCR em amostras de DNAa. 
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RESUMO 
 
Estudos de ecologia de comunidade de organismos aquáticos, como o 
monitoramento de biodiversidade vegetal e animal são convencionalmente 
realizados com base na detecção visual e contagem. Essa coleta de dados na sua 
maioria ainda não são padronizadas devido a seletividade dos apetrechos de pesca 
e dependência de conhecimentos práticos em taxonomia. O DNA ambiental (DNAa) 
(Enviromental DNA- eDNA) vem se destacando no cenário de pesquisas ecológicas 
como um método eficaz na detecção de organismos aquáticos. O monitoramento, 
voltado para a conservação de espécies raras e ameaçadas, é um desafio devido a 
dificuldade de captura bem como definir sua distribuição. O objetivo do presente 
estudo foi de detectar curimatã (Prochilodus nigricans) e branquinha (Potamorhina 
altamazonica), espécies de peixes de importância comercial, e assim validar o 
método na abordagem espécie-específica em águas de lagos de várzea com o 
intuito de no futuro aplicar essa abordagem no monitoramento de espécies de 
peixes, bem como na conservação ecológica da Ictiofauna. A área de estudo é 
formada por quatro lagos de várzea situados na Ilha da Paciência em Iranduba na 
da amazônia central. Dois lagos são conectados com o rio Solimões (Ressaca e 
Piranha) e outros dois são isolados (Preto e Cacau). Foi possível detectar P. 
nigricans a partir dos primers e sondas espécie-específicos, por intermédio da 
amplificação em tempo real de amostras de DNAa nos lagos Piranha (seca: CT 
médio =38,52±1,02 e cheia: CT médio =41,66±0,00), Preto (seca: não detectado, e 
cheia: CT médio =40,23±1,08), Cacau (seca: CT médio =39,67±0,17 e cheia: não 
detectado)  e Ressaca (seca: CT médio =35,96±0,50 e cheia: CT médio 
=41,66±1,02). A espécie P. altamazonica foi detectada em todos os lagos nos 
período de seca e cheia: Piranha (seca: CT médio =31,90±0,35 e cheia: CT médio 
=33,13±0,36), Preto (seca: CT médio =31,57±0,27 e cheia: CT médio =31,46±0,15), 
Cacau (seca: CT médio =32,24±0,39 e cheia: CT médio =33,50±0,52) e Ressaca 
(seca: CT médio =30,60±0,12 e cheia: CT médio =32,15±1,00). Este estudo define 
um marco na metodologia de monitoramento da ictiofauna na bacia amazônica. 
 
 
Palavras Chave: Monitoramento; Detecção; DNA ambiental; Conservação. 
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ABSTRACT 
Community ecology studies of aquatic organisms such as monitoring of plant and 
animal biodiversity are conventionally conducted based on visual detection and 
counting. This data collection is not yet standardized due to the selectivity of fishing 
gear and the dependence on practical knowledge in taxonomy. Environmental DNA 
(DNAa) (Enviromental DNA-eDNA) has been prominent in the ecological research 
landscape as an effective method for detecting aquatic organisms. Monitoring, aimed 
at the conservation of rare and endangered species, is a challenge due to the 
difficulty of capture as well as to define its distribution. The objective of the present 
study was to detect curimatã (Prochilodus nigricans) and branquinha (Potamorhina 
altamazonica), fish species of commercial importance, and thus to validate the 
method in the species-specific approach in waters of lowland lakes with the intention 
of applying in the future this approach in the monitoring of fish species, as well as in 
the ecological conservation of Ichthyofauna. The study area is formed by four 
floodplain lakes located on Paciência Island in Iranduba in the central amazon. Two 
lakes are connected with the river Solimões (Ressaca and Piranha) and two others 
are isolated (Preto and Cacau). It was possible to detect P. nigricans from species-
specific primers and probes by real-time amplification of DNAa samples in Piranha 
lakes (dry: CT average = 38.52 ± 1.02 and full: CT average = 41 (dry: CT average = 
39.67 ± 0.17 and full: not detected), Preto (dry: not detected, and full: CT médio = 
40.23 ± 1.08) and Ressaca (dry: CT average = 35.96 ± 0.50 and full: CT average = 
41.66 ± 1.02). The P. altamazonica species were detected in all lakes during the dry 
and full seasons: Piranha (dry: CT average = 31.90 ± 0.35 and full: CT average = 
33.13 ± 0.36), Preto (dry : CT average = 31.57 ± 0.27 and full: CT average = 31.46 ± 
0.15), Cacau (dry: CT average = 32.24 ± 0.39 and full: CT average = 33.50 ± 0.52) 
and Ressaca (dry: CT average = 30.60 ± 0.12 and full: CT average = 32.15 ± 1.00). 
This study defines a milestone in the methodology for monitoring the ichthyofauna in 
the Amazon Basin. 
 

 

Keywords: Monitoring; Detection; Environmental DNA; Conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 
As espécies de peixes desenolveram diferentes estratégias para se adaptar 

às mudanças sazonais nos diversos ambientes da Amazônia. A compreensão 

destas adaptações é de fundamental relevância para o entendimento da abundância 

e da composição dos recursos pesqueiros e, consequuentemente, para a definição 

de políticas de manejo da pesca. Algumas linhas de pesquisa sobre a biologia dos 

peixes amazônicos destacaram-se para o entendimento destas estratégias, como 

biologia reprodutiva (Schwassmann 1978), biologia alimentar (Knoppel 1970), 

metabolismo respiratório (Kramer et al. 1978), desenvolvimento e crescimento 

(Bayley 1988; Loubens e Panfili 1997; Fabré e Saint-Paul 1998; Campos et al. 2015) 

e migração (Barthem e Goulding 1997; Fernandes 1997; Duponchelle et al. 2016; 

Sousa et al. 2016). 

Ecossistemas de água doce estão entre os habitats que possuem 

biodiversidade ameaçada devido a diversas fontes de impacto antropogênico (Vié et 

al. 2009; Hambler et al. 2011). A bacia Amazônica, com uma área geográfica de cerca 

de 6.500 km2 e uma incomparável rede de rios e habitats aquáticos, congrega a maior 

riqueza ictiológica do planeta com mais de 2.000 espécies descritas (Lundberg et al. 

2010), também vem sendo ameaçada por eventos locais, regionais e globais (Castello et 

al. 2013). A abundância e riqueza da ictiofauna justificam o alto consumo de 

pescado, variando entre 19 a 805 g/per capita/dia (Ruffino e Isaac 1994; Cerdeira et 

al. 1997; Batista 1998) e, embora ocorra uma variação anual na composição dos 

desembarques, há um grupo de 31 espécies de peixes que são responsáveis pelos 

maiores volumes de pescado comercializado no Amazonas(Batista e Petrere Júnior 

2003; Ruffino et al. 2006). 

Uma das principais fontes de dados para estudos de ecologia de peixes são 

os registros de desembarque da pesca comercial. Estas estatísticas fornecem 

informações sobre a composição, tamanho e quantidade do pescado capturado e 

sua flutuação em relação aos eventos temporais e anuais. No entanto, coleta de 

dados descontinuadas impossibilitam análises mais completas sobre a composição 

e a biologia pesqueiras dos estoques. Estudos de ecologia de comunidade de 

organismos,incluindo o monitoramento de biodiversidade vegetal e animal,são 

convencionalmente realizados com base na detecção visual e contagem. Essas 

coletas de dados na sua maioria não são padronizadas, devido àseletividade dos 
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aparelhos de pesca, e dependente de conhecimentos práticos de taxonomia 

(Hopkins e Freckleton 2002; Wheeler et al. 2004).  

A detecção e a distribuição das espécies é uma etapa crítica de estudos de 

biodiversidade e é necessária para várias áreas como biogeografia, biologia da 

conservação e ecologia (Magurran 2013). No entanto, várias espécies são difíceis 

de detectar, especialmente durante períodos de tempo específicos ou estágios de 

desenvolvimento (Gotelli e Colwell 2001; MacKenzie et al. 2005). Nesse contexto, a 

aplicação da metodologia do DNA ambiental (DNAa) pode ser um método eficaz de 

identificação de espécies em corpos d’agua com a grande diversidade de habitats, 

como na bacia Amazônica. A extração do DNA a partir de amostras ambientais 

permite a caracterização de organismos (Venter et al. 2004). Enquanto pequenas 

sequências de DNA podem estar presentes em alta densidade no ambiente, o seu 

potencial para o estudo das comunidades atuais de organismos permanece 

substancialmente inexplorado (Dejean et al. 2012). 

O método de investigação da ictiofauna utilizando DNAa explora uma 

vantagem de ambientes aquáticos: o ambiente aquoso suspende tecidos 

descartados, tornando mais fácil a coleta e detecção do DNA dos organismos que 

estão presentes, mas invisíveis para as ferramentas tradicionais.Neste contexto, 

alguns trabalhos utilizaram  DNAa para detectar espécies de peixes. No trecho 

canadense da bacia do rio Mississipi, duas espécies de carpas asiáticas: carpa 

prateada (Hypophthalmichthys molitrix) e carpa cabeça grande (Hypophthalmichthys 

nobilis), foram detectadas usando DNAa por Klymus et al.(2015). Essas espécies 

causaram danos à pesca, ao uso das vias navegáveis e a segurança humana após 

sua invasão em grande parte da bacia do rio Mississippi da América do Norte (Kolar 

et al. 2007; Li et al. 2009; Sampson et al. 2009; Sass et al. 2010). Ambas as 

espécies ameaçam invadir os grandes lagos Laurencianos através de um conjunto 

de vias construídas na cidade de Chicago, Illinois, que liga a bacia do rio Mississippi 

e o complexo de lagos da bacia do rio Lawrence (Williamson e Garvey 2005; Garvey 

et al. 2010). Uma espécie de grande bagre do Mekong (Pangasianodon gigas), 

criticamente em perigo no Sudeste Asiático, foi detectada por qPCR em amostras de 

DNAa coletadas em seis pontos dessa região, incluindo locais de desova, 
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demonstrando que a abordagem espécie-específica com DNAa pode auxiliar no 

monitoramento de espécies raras em ambientes aquáticos (Eva et al. 2016). 

Diante disso, em face do potencial de uso da DNAa na detecção de espécies 

em ambiente natural, esse estudo utilizou primers e sondas previamente 

desenvolvidos para espécies amazônicas (Capítulo I) para detectar a presença de 

curimatã Prochilodus nigricans e branquinha Potamorhina altamazonica em lagos de 

várzea do trecho inferior do rio Solimões, a partir de rastros de DNA no ambiente. As 

duas espécies possuem ampla distribuição geográfica e importância para a pesca 

comercial e a segurança alimentar das populações ribeirinhas da Amazônia. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
 

Amostras de água foram coletadas no período de seca e cheia em quatro 

lagos da ilha da Paciência, uma ilha fluvial do trecho inferior do rio Solimões (Figura 

1): Ressaca (03°18'54"S, 60°12'37"W), Piranha (03°16'40"S, 60°13'19" W), Cacau 

(03°96'36 "S, 60°38'31" W) e Preto (03 ° 18'46 "S, 60 ° 13'8" W) nas cotas extremas 

dos períodos de seca (junho/2015) e cheia (dezembro/2015). Os lagos Ressaca e 

Piranha permanecem conectado com o rio Solimões desde o início da época de 

inundação até o fim da temporada de seca: portanto, esses lagos serão referido 

daqui por diante como tipo conectado. Eles foram criados pela deposição natural de 

materiais ao longo das últimas décadas. Em contraste, os lagos Preto e Cacau estão 

localizados no centro da ilha e são isolados do rio Solimões até o pico da estação 

das cheias, quando a água está na sua altura máxima, e serão daqui em diante 

referidos como tipo isolado. Freitas et al.(2010), avaliaram a similaridade das 

assembléias de peixes em quatro lagos de vázea na ilha da Paciência na bacia 

amazônica, foi verificado que Potamorhina altamazonica foi a espécie mais 

abundante e presente em todos os lagos e Prochilodus nigricans foi uma das 

espécies presentes em todos eles. Por essa razão, foram definidas como as 

espécies alvo do presente estudo que utilizou de forma pioneira a abordagem 

espécie-específica para detectar espécies em  DNA ambiental. 

 Foi considerado que a estação seca corresponde a uma profundidade inferior 

a 2 m, medida perto do centro do lago, e a estação das cheias correspondendo a 

profundidades superiores a 5 m. Esta ilha está localizada na parte inferior do trecho 

do Rio Solimões, a cerca de 50 km de Manaus (Amazonas) no município de 

Iranduba.  
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Figura 1. Localização geográfica dos lagos Piranha, Preto, Cacau e Ressaca na Ilha 
da Paciência, Iranduba (AM). 
 

2.2. Coleta e Filtração das amostras de água e obtenção das amostras de 
tecidos 

 
Em cada lago, foram selecionados aleatoriamente cinco locais de coleta, 

correspondentes as extremidades norte, sul, leste e oeste, além da região central do 

lago. Em todos eles foram registradas as coordenadas geográficas utilizando GPS 

(Garmin-GPS-78S). Amostras de 1L de água foram coletadas entre 8:00h e 11:00h 

a.m. na superfície de cada ponto, totalizando cinco amostras de 1L de água em cada 

lago por estação hidrológica. Ao final das coletas, um total de 40 pontos foram 

amostrados. A água foi coletada em garrafa autoclavada de 1L (Nalgene – Thermo 

Scientific) e imediatamente transportada em gelo em uma caixa térmica para o 

Laboratório Temático de Biologia Molecular do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – LTBM/INPA e armazenadas em-20oC.  

As amostras foram completamente descongeladas e, em seguida, filtradas à 

vácuo utilizando membranas HA em Éster de celulose 0,45um de poro, 47mm de 

diâmetro (Millipore), ao término de cada conjunto de amostras de água filtrada de 

cada lago foi filtrado 1L de água ultra-pura como controle negativo para monitorar 

possíveis contaminações. Após esse processo foram colocadas em tubo Falcon de 

15 mL e armazenadas novamente à -20oC até a etapa de extração de DNA. 
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Para a realização do teste in vitro foram utilizados entre uma ou duas 

amostras de tecido da espécie-alvo: P. nigricans e suas correlatas: Semaprochilodus 

insignis e S. taenirus bem como para a outra espécie-alvo: P. altamazonica e suas 

correlatas: P. latior e P. pristigaster. As amostras foram obtidas junto a Coleção de 

recursos genéticos e de dois grupos de pesquisas do INPA, a fim de serem 

utilizadas como controles positivos. 

2.3. Padronização das etapas envolvidas na extração de DNA ambiental 

2.3.1. Testes de Fragmentação das Membranas 
Para fragmentar as membranas foram testados dois métodos, um em cada 

equipamento: o equipamento Tyssue Lyser II (Qiagen), no qual em um tubo de 2 mL 

foi adicionado 0,3 g de esferas de aço inox de 5,5mm de diâmetro e uma membrana, 

o produto foi fragmentado por três minutos a 1200 oscilações. O outro método 

testado foi utilizando o equipamento Bead Beater (Biospec Products, Bartlesville, 

EUA), no qual a membrana foi colocada em tubo de 2 mL contendo duas esferas de 

aço inox 0,5 mm e processadas com 2800 oscilações por 80 seg. O segundo 

método teve maior eficiência e foi o escolhido para realizar essa etapa no processo 

de extração de DNA. 

2.3.2. Testes de Protocolos/ Kits de Extração de DNA ambiental 
Em função das poucas opções de protocolos e kits para extração de DNA de 

amostras ambientais bem como o valor desses kits no mercado, foram testados 

algumas opções (Tabela 1). A amostra selecionada foi do lago Cacau durante a 

estação das cheias, no no intuito de obter um método com a melhor relação custo-

benefício para extração de DNAa. 
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Tabela 1. Protocolos e kits para extração de  DNA testados  para obtenção de DNA 
ambiental de água de lagos de várzea. 

Método Protocolos/ Kits 
testados 

Referência/Fabricante Obs 

1 Dneasy Blood & tissue 
kit 

Qiagen*  

2 Dneasy Blood & Tissue 
Kit adaptado 01 

Qiagen adaptado por 
Thomsen, et al. 2012a 

Foram utilizados 
diferentes volumes 
de reagentes do kit 

3 Dneasy Blood & Tissue 
Kit adaptado 02  

Qiagen adaptado no 
presente estudo 

400 µL de Tampão 
de Lise** a de 
digestão da 

membrana e 100 uL 
de tampão ATL*** 

4 Wizard® Genomic DNA 
Purification Kit 

Promega*  

5 Fenol/Clorofórmio Sambrook et al. 2001  
6 PureLink™ Genomic 

DNA Mini Kit 
Invitrogen*  

7 PureLink® Viral RNA 
/DNA Mini Kit 

Invitrogen*  

* Testes nos quais foi utilizado o protocolo sugerido pelo fabricante na íntegra. 
** Composição: TrisHCl 1M;  EDTA 0,5M; NaCl 5M; SDS 20%; Água ultra-pura.  
***Tampão que acompanha o kit Dneasy Blood & Tissue (Qiagen). 

2.4. Quantificação do DNAa 
Após a extração com todos os métodos testados, as amostras de DNAa foram 

quantificadas no equipamento Qubit (ThermoFisher) utilizando kit de reagentes HS 

(High sensitive) o qual quantifica até 100ng/µL de DNA. 

2.5. Validação dos Métodos de Extração de DNA ambiental em PCR 
convencional 

Após a extração com todos os métodos testados, as amostras de DNA foram 

quantificadas usando o equipamento Qubit (ThermoFisher) com um kit de reagente 

HS (alta sensibilidade) que quantifica até 100ng / µL de DNA. Além da concentração, 

o eDNA extraído testado com os sete métodos foi submetido à PCR convencional 

usando os genes mitocondrial (12S Ecoprimer / ~ 100 pb) (Riaz et al. 2011) para a 

amostra do lago Cacau na cheia, após a escolha do melhor método de extração, foi 

realizado PCR para todos os lagos, nos períodos de cheia e seca,  com os genes 

12S e 16S (~ 200 pb) (L2513 / H2714) (Kitano et 2007) com primers universais 

desenvolvidos para vertebrados (incluindo peixes marinhos), respectivamente, 
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seguindo as condições de temperatura dos autores. As condições de volumes, 

reagentes e concentrações utilizadas na PCR seguiram protocolo do fabricante do 

kit Taq (Invitrogen), o produto foi verificado em um gel de agarose a 1% corado com 

diamante (Promega). Após a escolha do método apropriado, a extração foi realizada 

novamente com todas as amostras obtidas dos quatro lagos. 

2.6. Extração de DNA ambiental das amostras dos quatro lagos de várzea 
Foi utilizada uma membrana (equivalente a aproximadamente 200 mL de 

água filtrada) por ponto de coleta/lago/período hidrológico (seca ou cheia) na 

extração de DNAa. Essa etapa foi realizada utilizando o kit comercial Dneasy Blood 

& Tissue kit (Qiagen) com modificações realizadas no presente estudo (Tabela 1). 

Também foram utilizadas as oito membranas correspondentes aos controles 

negativos (uma para cada conjunto de cinco amostras/lago). Após a extração, as 

cinco amostras de DNAa de cada lago foram reunidas para compor um pool 

representativo de cada lago/período hidrológico totalizando oito amostras de DNAa, 

sendo 2 por lago, para a execução das demais etapas da pesquisa. 

Amostras de DNAg das espécies alvo e correlatas foram extraídas a partir do 

tecido muscular com o auxílio do kit wizard genomic dna purification seguindo as 

recomendações do fabricante. 

As amostras de DNAg e de DNAa foram quantificadas conforme relatado no 

item 2.4 e checadas por meio da eletroforese em gel de Agarose 1% corado com 

Diamond (Promega). O produto da “extração de DNA” das oito membranas (controle 

negativo da filtração) foram quantificadas e posteriormente cada controle foi testado 

na PCR do gene mitocondrial 12S. Em seguida, uma alíquota com um pool de todas 

as amostras foi obtida e usada em ambas as etapas de PCR convencional e qPCR. 

2.7. Amplificação de DNAg e DNAa utilizando qPCR em sistema TaqMan® 
O conjunto de primers com sonda (FAM/Reporter e MGB/Quencher) espécie-

específico usados (PNIG e PALT) foram desenvolvidos no Capítulo 01, a presente 

reação foi realizada conforme descrito no Capitulo 02, que incluiu uma  pré-

amplificação seguida da qPCR com ensaio TaqMan. Posteriormente levada ao 

Termociclador em Tempo Real QuantStudio 6 Flex (TermoFisher) do laboratório de 

Biotecnologia da UFAM. 
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As etapas de filtração das amostras de água, fragmentação das membranas, 

extração de DNAa, extração de DNAg, PCR convencional e qPCRs ocorreram em 

ambientes laboratoriais diferentes, no intuito de evitar contaminações. Os controles 

negativos (da qPCR e da filtração) foram realizados em duplicatas. 

 

3. RESULTADOS 
 

3.1. Métodos de Extração de DNA Ambiental 
 

A quantificação no equipamento Qubit mostrou a presença de DNAa em seis 

dos sete métodos testados, cuja concentração variou entre 0,001 e 1,98 ng/µL 

(Tabela 2). No entanto, a validação que apresentou o melhor resultado por meio da 

PCR do fragmento 12S (DNAmt) foi obtida somente com o DNAa extraído com o 

método Nº 03, no qual foi usado o Kit Dneasy Blood & Tissue (Qiagen) com as 

adaptações realizadas no presente estudo. Esse resultado pode ter sido em razão 

da membrana, no referido método, estar totalmente submersa em um solvente o que 

permitiu a otimização da digestão ao incluir 400 μL do tampão de lise. A extração de 

DNAa das amostras de água dos quatro lagos seguiram o referido protocolo.  

 
 
Tabela 2.  Métodos de extração de DNA ambiental testados e as respectivas 
concentrações obtidas. 

Nº do 
Método/teste 

Protocolos/ Kits 
testados 

Referência/ 
Fabricante 

Concentração 
de DNA 

Resultado 
PCR 

01 Dneasy Blood & 
tissue 

Qiagen* 0,83 ng/µL +/- 

02 Dneasy Blood & 
Tissue  adaptado 
01 

Qiagen 
adaptado por 
Thomsen, et 
al. 2012a 

0,63 ng/µL - 

03 Dneasy Blood & 
Tissue adaptado 02  

Qiagen 
adaptado no 
presente 
estudo 

1,37 ng/µL + 

04 Wizard® Genomic 
DNA Purification 

Promega* 0,00 ng/µL - 

05 Fenol/Clorofórmio Sambrook et 
al. 2001 

1,38 ng/µL +/- 
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06 PureLink™ 
Genomic DNA Mini 

Invitrogen* 1,71 ng/µL +/- 

07 PureLink® Viral 
RNA 
/DNA Mini 

Invitrogen* 1,98 ng/µL +/- 

-: Ausência de amplificação do fragmento 12S; +/-:Amplificação do fragmento 12S de 
intensidade fraca; +: Amplificação do fragmento 12S de intensidade forte. 
 
 
 

As amostras de água dos lagos Piranha (3,04 ng/µL) e Ressaca (3,56 ng/µL) 

do período da cheia apresentaram maior concentração de DNAa e as do período da 

seca as menores concentrações (1,13 ng µL e 0,81 ng/µL, respectivamente) (Tabela 

3). Nenhuma das oito amostras bem como o pool de controle negativo da filtração 

apresentaram DNA com valores acima de zero após quantificação em Qubit (Tabela 

3). 

 
Tabela 3.Concentração de DNA ambiental (ng/µL) de amostras de água coletadas 
em quatro lagos de várzea nos períodos de cheia e seca. 

 
Lagos Seca Cheia 

Piranha 1,13  3,04 

Ressaca 0,81  3,56 

Cacau 2,68  2,32 
Preto 2,66  2,14 

 
 

3.2. Validação em PCR convencional de amostras de DNAa dos quatro 
Lagos de Várzea com primers universais (12S e 16S) 

 

Em geral, o DNAa extraído das amostras de água obtiveram resultados 

satisfatórios ao amplificar os genes mitocondriais 12S e 16S com primers universais 

(Tabela 4). As amostras de DNAg de P. nigricans e P. altamazonica (controle 

positivo) amplificaram o fragmento alvo e os controles negativos da etapa de 

filtração (C-) não amplificaram garantindo a ausência de contaminação no processo 

de filtragem e na reação. Desta forma, foi possível prosseguir com os experimentos 

utilizando os primers espécie-específicos associados com as sondas das espécies-

alvo, pois além de validar as amostras de  DNAa para amplificação  convencional, foi 
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possivel detectar a presença de peixes nas referidas amostras. 

 

 

 

 

 
Tabela 4 – Validação em PCR convencional de amostras de DNAa dos genes mitocondriais 12S e 
16S usando primers universais. DNAg (Prochilodus nigricans e Potamorhina altamazonica) usados 
como controle positivo. C-: Controle negativo (fitração e da PCR) 
 

Amostra 
Lagos/ espécie/ 

controle  
Ciclo 

Hidrológico 

Genes Mitocondriais 

 12S 
(~100 pb)  

16S 
(~200pb) 

DNAa Piranha Cheia - + 

Seca + + 

Ressaca Cheia + + 

Seca ± + 

Cacau Cheia + + 
Seca + + 

Preto Cheia ± + 
Seca + + 

DNAg P. nigricans NA + + 
P. altamazonica NA + + 

C- Filtração NA - - 
PCR NA - - 

NA: não se aplica; (+): Amplificação de intensidade forte; (±): Amplificação de intensidade fraca e  (-): 

Ausencia de amplificação. 

 

3.3. Amplificação – qPCR de DNAg e DNA ambiental das espéceis-alvo 
 

A espécie Prochilodus nigricans foi detectada em todos os lagos, com CT 

médio variando entre 35,96 (Ressaca) e 41,66 (Piranha). Sendo que nos lagos 

conectados com o rio principal (Ressaca e Piranha), P. nigricans foi detectada tanto 

na cheia quanto na seca. Foi confirmada a detecção da espécie na amostra de 

DNAg com valores de CT médio menores (25,87±0,01) de que nas amostras de 

DNAa dos lagos.  O DNAg das amostras das espécies correlatas (Semaprochilodus 
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insignis e S. taeniurus) não amplificou ao utilizar o conjunto PNIG de primers e 

sonda (Tabela 5).  

 

 

 

 
Tabela 5. Valores de CT(Cycle Threshold – limiar de detecção que permite a quantificação relativa do 
DNA) das amostras de DNAa de Prochilodus nigricans nos lagos Piranha, Ressaca, Cacau e Preto 
localizados no município de Iranduba (AM) nos períodos de cheia e seca. 
 

 
Lagos/ 

Amostra 

Seca 
(CTmédio 	±S2) 

Cheia 
(CTmédio 	±S2) 

DNAg/ 
Controles 

Piranha 38,52±1,02 41,66±1,02 NA 
Ressaca 35,96±0,50 41,20±0,50 NA 

Preto Não detectado 40,23±1,08 NA 
Cacau 39,67±0,17 Não detectado NA 

Prochilodus nigricans NA NA 25,87±0,01 
Semaprochilodus insignis NA NA Não detectado 

Semaprochilodus taeniurus NA NA Não detectado 
 ± ±  

Controle Negativo* NA NA Não detectado 
Controle Branco*** NA NA Não detectado 

Semaprochilodus insignis e S. taeniurus (espécies correlatas) 
* Mix de reagentes sem DNA; 
**Pool de oito amostras resultantes da extração de “DNA” dasMembranas filtradas com água 
ultra–pura.  
 
 

Potamorhina altamazonica também foi detectada em todos os lagos com os 

valores de CT médio variando entre 30,68 (Preto na seca) e 38,57 (Preto na cheia) 

Foi confirmada a detecção da espécie na amostra de DNAg com valores de CT 

médio menor (17,75±0,19) de que nas amostras de DNAa dos lagos.  O DNAg das 

amostras das duas espécies correlatas (Potamorhina latior e P. pristigaster) 

amplificou ao utilizar o conjunto PALT de primers e sonda, porém com quase o 

dobro do valor (29,69±0,12 e 30,21±0,94)  de CT encontrado na qPCR do DNAg da 

espécie alvo (Tabela 6). Não houve amplificação com as amostras de todos os 

controles negativos (da qPCR e Branco/filtração). 
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Tabela 6. Valores de CT(Cycle Threshold – limiar de detecção que permite a quantificação relativa do 
DNA) das amostras de DNAa de Potamorhina altamazonica nos lagos Piranha, Ressaca, Cacau e 
Preto localizados no município de Iranduba - AM nos períodos de  seca e cheia. 

 

Lagos/Amostra Seca 
(CTmédio 	±S2) 

Cheia 
 (CTmédio	±S2) 

DNAg/  
Controles 

Piranha 32,25±0,01 32,45±0,75 NA 
Ressaca 31,23±0,24 Não detectado NA 

Preto 30,68±0,08 38,57±0,57 NA 
Cacau 32,36±0,19 35,12±0,95 NA 

Potamorhina 
altamazonica  

NA NA 17,75±0,19 

Potamorhina 
pristigaster 

NA NA 30,21±0,94 

Potamorhina latior NA NA 29,69±0,12 
Controle  

Negativo* 
NA NA Não detectado 

Controle  
Branco** 

NA NA Não  detectado 
* Mix de reagentes da qPCR sem DNA; 
**Pool de oito amostras resultantes da extração de “DNA” das Membranas filtradas com água 
ultra–pura.  
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4. DISCUSSÃO 
 

Nesse estudo, a metodologia do DNAa de amostras de água foi utilizada para 

detectar Prochilodus nigricans e P. altamazonica  em amostras de água coletadas 

em quatro lagos de uma ilha fluvial do trecho inferior do Rio Solimões. Estas foram 

também detectadas em estudo de composição da ictiofauna, na maioria dos lagos 

na mesma área geográfica, com método tradicional de pesca. Prochilodus nigricans 

não foi capturado no lago Preto (Freitas et al. 2010). No entanto, no presente estudo, 

o método de DNAa levou à detecção dessa espécie neste lago no período de cheia. 

Este resultado, ainda que preliminar, demonstra o potencial para detecção de 

espécies com DNAa, principalmente em comparação com amostragens com 

pescarias experimentais que são limitadas pela seletividade do apetrecho de pesca. 

 

A extração de DNA (ambiental) e seus desafios 
 

A sensibilidade do diagnóstico molecular é amplamente dependente da 

eficiência dos métodos de extração de DNA (Nakatani et al. 2004). Um DNA de boa 

qualidade é pré-requisito para qualquer análise molecular. Existem várias 

metodologias e kits comerciais disponíveis para o isolamento de DNA genômico, 

mas, na prática, esses procedimentos são empíricos em função da variabilidade 

existente de amostras biológicas utilizadas. Por essa razão, os métodos 

convencionais de extração de DNA não são em sua maioria reproduzíveis para 

todas as espécies e tipos de amostras, sendo necessário realizar adaptações e 

modificações (Aras et al. 2003). 

Um dos aspectos essenciais para obter resultados, com a reprodutibilidade 

adequada, é a integridade do DNA extraído a partir de diferentes fontes biológicas. 

Diversos fatores necessitam ser analisados e comparados a fim de definir os pontos 

cruciais para a obtenção de um DNA íntegro, puro e que permita a estocagem, sem 

que haja degradação ao longo do tempo.  
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Neste estudo foram avaliados sete métodos, alguns com e sem adaptações, 

no intuito de extrair, pela primeira vez, DNAa de amostras de águade lagos de 

várzea da Amazônia, com a melhor qualidade possível e apto a ser usado nas 

PCRs. O método Dneasy Blood & Tissue Kit adaptado 02 (400 µL de Tampão de 

Lise adicionado na etapa de digestão da membrana e 100 uL de tampão ATL) foi o 

que apresentou melhores resultados de DNA extraído ao ser validado por PCR 

convencional (Tabela 2). A presença de inibidores pode ter interferido no resultado 

insatisfatório da PCR das amostras de DNAa obtidas com os demais métodos, que 

não foram capazes de eliminá-los. Amostras ambientais contêm esse tipo 

substâncias (inibidores) interferentes na PCR. Por exemplo, os ácidos húmicos são 

liberados pelas folhas em decomposição e impedem a amplificação (Dejean et al. 

2011). Um ensaio de DNAa deve, portanto, ser cuidadosamente projetado para se 

adequar às espécies, local e condições de amostragem de interesse. Embora não 

tenha utilizado inibidores durante testes na PCR neste estudo, as concentrações e 

qualidade do DNAa obtido com o método 03, para os lagos no período de seca e 

cheia, foram suficientes para a validação por PCR convencional e assim prosseguir 

à qPCR. 

Para validação das amostras de DNAa foi utilizado primers universais 

(Yamamoto et al. 2017), e assim poder avaliar a capacidade de detectar a presença 

de rastro de DNAa de peixes nas amostras de água coletadas nos lagos, além de 

amplificar amostras de DNAg das espécies alvo e correlatas. Os resultados foram 

bem sucedidos e corroboram com testes de eficiência realizados por (Riaz et al. 

2011) e (Kitano et al. 2007). 

 
Detecção espécie-específica em DNAa de lagos na amazônia 
 

O DNAa está sendo cada vez mais utilizado como uma ferramenta para 

detectar animais (Wilcox et al. 2013) e seu uso vem se tornando frequente na 

pesquisa com organismos aquáticos. Muitos aspectos técnicos, como a dinâmica do 

DNAa em ambientes lênticos e lóticos (Eichmiller et al. 2014; Jane et al. 2015; 

Klymus et al. 2015) e taxas de degradação (Dell'Anno et al. 2004) foram 
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investigados. No entanto, os exemplos para monitoramento bem-sucedido de 

espécies de peixes em ambientes de água doce são escassos.  

A identificação molecular de espécies depende do conhecimento de 

sequências de DNA depositadas em bancos públicos, uma limitação potencial para a 

abordagem de DNAa no desenvolvimento de primers. É necessário validá-los a 

partir de amostras de tecido de representantes da espécie alvo a fim de avaliar a sua 

especificidade bem como a da sonda em relação às espécies correlatas, conforme 

realizado no presente estudo. Espera-se que esta limitação seja resolvida devido à 

otimização e publicação de primers para estudos de DNAa, bem como em razão do 

aumento na quantidade de sequências publicadas e do avanço rápido da tecnologia 

de sequenciamento de DNA. 

Com isso a qPCR, com químicas baseadas em sonda, pode representar uma 

ferramenta particularmente poderosa para detectar e quantificar o DNA alvo. No 

entanto, há poucos trabalhos que visam compreender o desempenho desses 

ensaios na presença de táxons simpátricos relacionados, como os foram incluídos 

nesse estudo, ao considerar cada espécie alvo e as suas respectivas correlatas. Se 

espécies relacionadas causarem qualquer amplificação cruzada ou interferência, 

falsos positivos e negativos podem ser gerados. Esses erros podem ser desastrosos 

se os falsos positivos levarem a superestimar a abundância de uma espécie 

ameaçada ou se falsos negativos impedirem a detecção de uma espécie invasora, 

por exemplo. Fatores que influenciam a especificidade e a sensibilidade dos testes 

TaqMan MGB, usando co-ocorrência, foram testados com duas espécies de trutas 

(Salvelinusfontinalise S. confluentus) em um estudo de caso edemonstraram que a 

qPCR é substancialmente mais sensível do que a PCR tradicional, com uma alta 

probabilidade de detecção em concentrações tão baixas quanto 0,5 cópias alvo/µL 

(Wilcox et al. 2013). 

Os primers específicos são projetados para amplificar apenas algumas 

espécies selecionadas. Uma desvantagem deles em levantamentos multiespecíficos 

é a necessidade de volumes maiores de DNA molde, que muitas vezes estão em 

oferta limitada em amostras de DNAa  (Pedersen et al. 2015). Desta forma, Os 

valores de CT são influenciados pela concentração de DNA, e portanto, pelo número 

de cópias de DNAg da espécie alvo. Esta relação varia de forma inversamente 
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proporcional (quanto menor é a concentração da amostra de DNA, isto é, quanto 

menor for o número de cópias, maior é o valor de CT obtido) (Martins, et al., 2015). 

Os valores menores de CT obtidos com o DNAg das duas espécies alvo desse 

estudo, comparados aos obtidos com as amostras de DNAa dos lagos, são fortes 

exemplos disso e que apesar do DNAg das correlatas de P. altamazonica ter 

amplificado, os valores de CT médio indicam baixa quantidade de DNA alvo na 

reação (Tabela 6). 

Nos lagos em que P. nigricans e P. altamazonica foram detectadas no 

período da cheia os valores de CTforam maiores (Tabelas 5 e 6), o que pode indicar 

maior dispersão destas espécies, em particular nos lagos conectados com rio 

(Piranha e Ressaca). Prochilodus nigricans é uma das primeiras espécies a deixar a 

floresta inundada quando o nível começa a descer (Goulding 1979; Petrere Junior 

1985),  e faz movimentos de saída e entrada nos lagos de várzea em diferentes 

épocas do ano (Mota e Ruffino 2008). Potamorhina altamazonica, por ser 

representante da Família Curimatidae, forma a maior porção de biomassa em 

habitats fluviais e lacustres e faz migração sazonal ligada à reprodução e 

alimentação (Vari 1983). Durante as migrações laterais, estes indivíduos são 

explorados pela pesca comercial e de subsistência (Lowe-McConnell 1984). Esse 

comportamento é responsável pela diminuição da abundância dessas espécies nos 

lagos de várzea nos períodos de enchente e vazante. No entanto, ocorre uma 

migração em direção aos lagos no período de cheia (representado por uma 

paisagem alagada) quando as espécies ficam dispersas (Fernandes 1997), o que 

pode ser um reflexo nos altos valores de CT obtido para asduas espécies. 

A pesquisa envolvendo DNAa exige menor esforços em horas de trabalho e 

custos mais baixos do que a pesquisa de pesca tradicional (Biggs et al. 2015; 

Sigsgaard et al. 2015), além evitar captura e sacrifício de animais. Este estudo 

demonstra que a detecção das duas espécies em DNAa é um forte aliado aos 

métodos tradicionais atualmente aplicados para monitorar peixes de água doce  

A metodologia do DNAa, por exemplo,  pode ser utilizada para monitorar e 

detectar indivíduos de uma espécie ameaçada de sobrepesca em uma amostra 

ambiental, e até mesmo eliminar um falso positivo, com o suporte da sonda durante 

a qPCR.  



 
 
 

114 
 

Assim, o DNAa, como método de monitoramento, terá amplas aplicações de 

pesquisa e manejo em ecossistemas de água doce, incluindo a avaliação da 

biodiversidade, compreensão das interações tróficas (detecção mais precisa de itens 

alimentares com DNAa) e avaliação das mudanças na distribuição das espécies 

devido à fragmentação do habitat e mudanças climáticas (Yoccoz et al. 2012; 

Takahara et al. 2013). Entretanto, é importante salientar que a detecção do sinal do 

DNAa pode ser uma tarefa complexa porque a identificação dos espécimes requer 

tanto a especificidade quanto a sensibilidade dos marcadores desenvolvidos (Darling 

e Blum 2007; Dejean et al. 2012). 
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5. CONCLUSÃO 
 

Dentre os métodos testados para extrair o DNAa, o Kit Dneasy Blood & 

Tissue (Qiagen), com as adaptações realizadas no presente estudo, apresentou os 

melhores resultados. 

As amostras de DNAa foram satisfatoriamente validadas na PCR 

convencional com o uso de primers universais (genes mitocondriais 12S e 16S) 

indicando a presença de DNAg de peixes nas amostras de água coletadas nos 

quatro lagos, tanto no período da seca quanto na cheia. 

O resultado da qPCR, tanto do DNAa dos lagos quanto  do DNAg de espéceis 

alvos e correlatas, mostrou-se satisfatório com valores de CT de acordo com o 

esperado. 

A Potamorhina altamazonica foi detectada nos quatro lagos, exceto no 

Ressaca no período da cheia. Os valor de CT da qPCR com o DNAg da espécie alvo 

foi menor quando comparado ao das correlatas (P. latior e P. pristigaster), o que 

indica uma maior eficiência do primer e sonda para fragmentos de DNA da espécie 

alvo. 

Prochilodus nigricans foi detectada no DNAa dos lagos nos períodos de seca 

e cheia, exceto nos lagos Preto na seca e Cacau na cheia. O DNAg da referida 

espécie  amplificou com baixos valores de CT enquanto que o das correlatas 

(Semprochilodus taeniurus e S. insignis) não resultou em amplificação. 
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RESUMO 

 
A ictiofauna tem sua composição e abundância relacionadas com as 

flutuações do nível de água, características físico-químicas, cobertura de macrófitas 
aquáticas e com a morfometria dos lagos nas áreas alagáveis da amazônia. Desta 
forma, a metodologia do DNA ambiental (DNAa), utilizando a abordagem de 
metabarcode, vem otimizar e inovar a capacidade de detecção de espécies de 
peixes na bacia amazônica. O estudo foi desenvolvido em quatro lagos de várzea na 
Ilha da Paciência, rio Amazonas, durante o período de cheia e seca. Após a 
caracterização de sete minibarcodes universais (desenvolvidos para peixes 
marinhos), localizados nos genes mitocondriais 12S, 16S e Cytb, em 39 espécies 
representativas de cinco Ordens de peixes amazônicos, foi obtida a composição 
específica a partir da detecção de rastros de DNA das espécies presentes em 
amostras de água com o uso de um painel de amplicons composto por quatro 
minibarcodes selecionados. Assim, foi possível investigar a variação específica entre 
os lagos isolados (Cacau e Preto) e os conectados (Piranha e Ressaca). Foi obtido 
3.095.124 leituras (sequências de DNA) distribuídas em 10 grupos taxonômicos, 
sendo que os peixes obtiveram um total de 2.202.142 desse total. Foram detectados 
80 gêneros/espécies de peixes (OTUs), distribuídos em 34 famílias e 14 Ordens. No 
período da cheia foram encontrados o maior número (59) e no período da seca 
foram detectados 44 dos gêneros/espécies. Em relação à composição taxonômica 
validada a partir das OTU’s, trinta e dois ocorrem na bacia amazônica e 27 
apresentaram similaridade com as sequências de DNA de gêneros/espécies de 
outras regiões geográficas. Vinte e um gêneros/espécies não retornaram nenhuma 
identificação taxonômica, a partir do banco público NCBI. O número de leituras de 
sequências variou entre os períodos hidrológicos, sendo que as espécies 
formadoras de cardumes obtiverem o maior número de leituras no período da cheia 
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(242.527,24) e as residentes na seca. Este grupo foi representado principalmente 
por espécies dos gêneros Prochilodus spp., Semaprochilodus spp. e 
Brachyplatystoma spp. Na seca, com a saída da maioria dos indivíduos que 
representam as espécies migradoras, as residentes (que desenvolvem o seu ciclo de 
vida nos lagos de várzea) se destacam por reunir o maior número de leituras 
(129.779,66), como as pertencentes às Ordens Gymnotiformes (Brachyhypopomus 
spp. e Eigenmannia spp.) e Siluriformes (Pimelodus blochii). O aumento da área 
alagada favorece a ampliação de habitats como a água aberta, a floresta alagada, 
as macrófitas aquáticas e capins flutuantes, que disponibilizam refúgios para os 
peixes, tornando-os menos vulneráveis. Considerando os resultados obtidos no 
presente estudo, é recomendada a necessidade de associar o método de DNAa com 
os métodos tradicionais para um melhor monitoramento da composição de espécies 
de peixes na bacia amazônica, uma vez que os dois métodos em conjunto apontam 
que os quatro lagos podem abrigar 115 espécies de peixes. 
  

Palavras-chave:  Metabarcode, DNAa, composição da ictiofauna, várzea. 

 

 

ABSTRACT 

 
The ichthyofauna has its composition and abundance related to water level 
fluctuations, physico-chemical characteristics, coverage of aquatic macrophytes and 
the morphometry of lakes in floodplain areas of the Amazon. In this way, the 
environmental DNA (DNAa) methodology, using the metabarcode approach, 
optimizes and innovates the detection capacity of fish species in the Amazon Basin. 
The study was developed in four floodplain lakes on Paciência Island, Amazon River, 
during the flood and dry season. After characterization of seven universal mini-
barcodes (developed for marine fish), located in the mitochondrial genes 12S, 16S 
and Cytb, in 39 representative species of five orders of Amazonian fish, the specific 
composition was obtained from the detection of DNA traces of the species present in 
water samples with the use of a panel of amplicons composed of four selected 
minibarcodes. Thus, it was possible to investigate the specific variation between the 
isolated lakes (Cacau and Preto) and the connected ones (Piranha and Ressaca). A 
total of 3,095,124 readings (DNA sequences) were distributed in 10 taxonomic 
groups, and the fish obtained a total of 2,202,142 of this total. 80 genera / fish 
species (OTUs) were detected, distributed in 34 families and 14 orders. During the 
flood season, the largest number (59) was found and 44 of the genre/species were 
detected during the dry season. In relation to the taxonomic composition validated 
from the OTUs, thirty-two occur in the Amazon basin and 27 showed similarity with 
the DNA sequences of genre/species of other geographic regions. Twenty one 
genre/species did not return any taxonomic identification, from NCBI public bench. 
The number of sequence readings varied between the hydrological periods, with the 
school-forming species obtaining the highest number of readings during the flood 
period (242,527,24) and those living in the dry season. This group was represented 
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mainly by species of the genus Prochilodus spp., Semaprochilodus spp. and 
Brachyplatystoma spp. In the dry season, with the departure of the majority of the 
individuals that represent the migratory species, the residents (who develop their life 
cycle in the floodplain lakes) stand out for having the largest number of readings 
(129,779.66), such as those belonging to the Gymnotiform orders 
(Brachyhypopomus spp. and Eigenmannia spp.) and Siluriformes (Pimelodus 
blochii). The increase of the flooded area favors the expansion of habitats such as 
open water, flooded forest, aquatic macrophytes and floating weeds, which provide 
refuges for fish, making them less vulnerable. Considering the results obtained in the 
present study, it is recommended the need to associate the DNAa method with the 
traditional methods for a better monitoring of the composition of fish species in the 
Amazon basin, since the two methods together show that the four lakes can house 
115 species of fish. 
  
Key words: Metabarcode, DNAa, ichthyofauna composition, floodplain. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
Na porção central do rio Solimões-Amazonas, incluindo a extensa planície 

aluvial adjacente, predominam dois tipos de unidades geomorfológicas: a unidade de 

bancos e meandros atuais e a unidade de depósitos de inundação (Iriondo, 1982). A 

primeira corresponde à faixa de sedimentos arenosos que o rio deposita durante a 

fase atual e se caracteriza pela erosão das barrancas de várzea em ambas as 

margens. A segunda é caracterizada por áreas planas homogêneas e às vezes 

completamente monótonas, com lagos de formas e tamanhos diversos, além de 

pequenos canais irregulares, de algumas dezenas de metros de largura, 

frequentemente colmatados (Iriondo, 1982). Juntos, a geomorfologia e a hidrologia 

determinam diferenças no grau de conexão entre os lagos na planície e entre estes 

e o canal principal do rio (Junk, 2000). Lagos na unidade de bancos e meandros 

atuais, mais próximos do rio Solimões-Amazonas, têm as águas renovadas pelo 

canal principal rapidamente, e por isso suas propriedades físico-químicas tendem a 

se igualar rapidamente às do canal principal. Esses lagos passam mais tempo 

conectados ao canal principal durante o ciclo de cheia. Por outro lado, nos lagos 

mais distantes, na unidade de depósitos de inundação, a influência do rio Solimões-

Amazonas é reduzida (Junk, 2000).  
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Os organismos que habitam ambas as unidades geomorfológicas estão 

sujeitos à alternância de fases terrestres e aquáticas bem definidas, que se sucedem 

dentro de um ciclo anual, resultante do pulso hidrológico. Os peixes desse sistema 

desenvolveram estratégias de forma a tirar vantagem das mudanças sazonais do 

nível dá água (Junk et al., 1989).  A variação sazonal do nível da água de cerca de 

10m nos lagos de várzea, promove o aumento de habitats que são colonizados por 

muitos peixes, entre 132 e 226 espécies (Junk et al., 1983, Saint-Paul et al., 2000). 

Como consequência, a pesca tem alta produtividade nesses lagos, sendo os locais 

mais procurados pelos pescadores da região, principalmente no período da seca, 

quando há uma grande concentração de peixes e é possível utilizar vários tipos de 

aparelhos e métodos de pesca, aumentando assim o esforço de pesca sobre os 

peixes. 

A avaliação da biodiversidade é um objetivo principal, bem como uma 

ferramenta usada em biologia da conservação (Vermeulen e Koziell, 2002). Vários 

estudos têm disponibilizado informações sobre a estrutura das comunidades de 

peixes em ambientes de áreas alagáveis na Amazônia Central, sendo que uma 

relação entre regime de alagação e abundância de peixes foi relatada por Merona & 

Bittencourt (1993) no lago do Rei, Araújo (2004) na RDS Piranha e Do Vale (2003) 

no Catalão. Também Vega-Corredor (2004), relatou a distribuição da ictiofauna nos 

vários habitats do lago Muratu. Enquanto, Yamamoto (2004), observou uma 

influência do manejo de lagos na abundância e a diversidade da ictiofauna na ilha do 

Risco. E Freitas et al. (2010) apresentam a composição da ictiofauna nos lagos 

Cacau, Preto, Piranha e Ressaca pertencentes à ilha da Paciência no município de 

Iranduba, destacando a importância da conexão durante a época de cheia para 

manutenção da diversidade. 

Exemplos como os citados anteriormente demonstram que existem muitas 

abordagens para estudar a diversidade de peixes e fazer inferências acerca dos 

fatores determinantes para os padrões observados. No entanto, essas abordagens 

são dependentes de amostragens esparsamente distribuídas em grandes áreas. 

Observar diretamente e identificar a diversidade de peixes com auxílio de métodos 

de captura como rede de emalhar, é, em geral, difícil e caro (Bogich et al., 2008). 

Métodos menos evasivos e indiretos como armadilhas de câmeras, levantamentos 
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acústicos e amostragem genética pode ser menos prejudicial a ictiofauna e mais 

fácil de realizar (Beja-Pereira et al., 2009; Jewell, 2013; Stanley e Royle, 2005).  

Para a macrofauna aquática rara, a amostragem aquática de DNA ambiental 

(DNAa) é uma extensão recente da amostragem genética não invasiva em que uma 

amostra de material ambiental (isto é, água ou sólidos em suspensão) é avaliada 

quanto à presença de fragmentos de DNA de uma espécie-alvo (Ficetola et al., 

2008). Este método fornece inferências sobre a ocorrência (Dejean et al., 2012) e 

abundância (Pilliod et al.,2013; Takahara et al., 2012; Thomsen et al., 2012b) das 

espécies que habitam o ambiente. 

Nos últimos anos, o método de uso de DNAa como ferramenta para detectar 

os organismos em seu meio ambiente ganharam imenso interesse (Thomsen e 

Willerslev, 2015; Sutherland et al., 2012). O uso do DNAa para detectar espécies e 

monitorar a biodiversidade está agora na vanguarda das abordagens utilizadas pelos 

cientistas da conservação (Yoccoz, 2012). Miya et al. (2015), utilizando genoma 

mitocondrial de 880 espécies de peixes, desenvolveram primers universais do gene 

12S, e tiveram 93,3% de detecção das espécies estudadas em ambientes 

controlados e 93% espécies em ambientes naturais ao testar a versatilidade dos 

primers. Os autores afirmaram que a abordagem universal (metabarcode) de 

classificação não é invasiva, sendo mais eficiente, mais econômica e mais sensível 

do que os métodos de pesquisa tradicionais. Ele tem o potencial de servir como uma 

ferramenta alternativa ou complementar para estudos de monitoramento da 

biodiversidade, com potencial para revolucionar o gerenciamento de recursos 

naturais e estudos ecológicos de comunidades de peixes em escalas espaciais e 

temporais maiores. 

Diante desse contexto, o presente estudo propõe, de forma pioneira, 

caracterizar a composição da ictiofauna em lagos de várzea na Amazônia Central, 

nas situações extremas de águas altas e baixas do regime fluvial, por intermédio do 

DNAa detectados de amostras de água, usando a abordagem universal 

(metabarcode). O ponto de partida foi selecionar um sistema de lagos de várzea do 

qual há um conhecimento prévio da composição e abundância de espécies de 

peixes baseado em pescaria experimental (Freitas et al. 2010) a fim de melhor 

validar o método. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 
Amostras de água foram coletadas em quatro lagos da ilha da Paciência 

(Figuras 1): Ressaca (03°18'54"S, 60°12'37"W), Piranha (03°16'40"S, 60°13'19" W), 

Cacau (03°96'36 "S, 60°38'31" W) e Preto (03 ° 18'46 "S, 60 ° 13'8" W) nas cotas 

máximas dos períodos da seca (junho/2015) e cheia (dezembro/2015). Esta ilha está 

localizada na parte inferior do trecho do Rio Solimões, a cerca de 50 km de Manaus 

(Amazonas). Os lagos Ressaca e Piranha são conectados (CON) com o rio 

Solimões desde o início da época de inundação até o fim da temporada de seca. 

Eles foram criados pela deposição naturais de material ao longo das últimas 

décadas. Os lagos Preto e Cacau estão localizados no centro da ilha e são isolados 

(ISO) do rio Solimões até o pico da estação das cheias, quando a água está na sua 

profundidade máxima. Assumimos que a estação seca corresponde a uma 

profundidade de menos de 2 m, como medido perto do centro do lago, e na época 

das cheias corresponde a profundidades superiores a 5 m. Este critério é 

consistente com o proposto por Bittencourt & Amadio (2007) para definir estações do 

ciclo hidrológico na Amazônia Central.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura  1. Localização geográfica dos lagos Piranha, Preto, Cacau e Ressaca na Ilha 
da Paciência, na Amazônia Central. 
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2.2. Coleta e Filtragem das amostras de água 
 

Foram selecionados aleatoriamente cinco locais de coleta, correspondentes 

as extremidades norte, sul, leste e oeste, além da região central de cada lago. Em 

todos eles foram registradas as coordenadas geográficas utilizando GPS (Garmin-

GPS-78S). Amostras de 1L de água foram coletadas entre 8:00h e 11:00h a.m. na 

superfície de cada ponto, totalizando cinco amostras de 1L de água em cada lago 

por estação hidrológica. Ao final das coletas, um total de 40 pontos foram 

amostrados. A água foi coletada em garrafa autoclavada de 1L (Nalgene – Thermo 

Scientific) e imediatamente transportada em gelo em uma caixa térmica para o 

Laboratório Temático de Biologia Molecular do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia – LTBM/INPA e armazenadas em -20oC.  

As amostras foram completamente descongeladas e, em seguida, filtradas à 

vácuo utilizando membranas HA em Éster de celulose 0,45um de poro, 47mm de 

diâmetro (Millipore).Ao término de cada conjunto de amostras de água filtrada de 

cada lago foi filtrado 1L de água ultra-pura como controle negativo para monitorar 

possíveis contaminações. Após esse processo foram colocadas em tubo Falcon de 

15 mL e armazenadas novamente à -20oC até a etapa de extração de DNA. 

 

2.3. Seleção de minibarcodes (primers) universais  
Foram previamente selecionados sete minibarcodes localizados nos genes 

mitocondriais 12S (quatro), 16S (um) e CytB (dois), desenvolvidos em sua maioria para 

peixes marinhos e utilizados em estudos com DNAa na abordagem universal (Tabela 1). 

Os primers foram testados e validados pela primeira vez em espécies de peixes 

amazônicas. A partir dos resultados foi adotada uma estratégia metodológica de montar 

um painel, com pelo menos um minibarcode de cada gene mitocondrial, a fim de  garantir 

maior cobertura taxonômica, face aos ainda escassos registros de sequencias dos 

referidos genes nos bancos de dados genéticos públicos.  

Os primers universais MiFish-U e MiFish-E foram desenvolvidos a partir do 

genoma mitocondrial de 880 espécies de peixes disponíveis no banco de dados 

MITOFISH (Iwasaki et al., 2013). MiFish-U  têm como alvo uma região hipervariável do 

gene 12S rRNA que contém informações suficientes para identificar peixes Osteichthyes 
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em famílias, gêneros e espécies taxonômicas. O par de primers MiFish-E flanqueia uma 

região do mesmo gene mitocondrial e foi desenvolvido para peixes cartilaginosos  (Mya, 

et al. 2015). 

O conjunto de primers EcoPrimer (Riaz, et al. 2011) flanqueia um fragmento gene 

12S foi utilizado por Kelly, et al. (2014), em um estudo com peixes e tartarugas, no qual 

foi possível detectar DNA mitocondrial de peixes ósseos suficiente para identificá-los em 

nível taxonômico de família ou gênero.  

Os primers 12STeleoF e 12STeleoR  flanqueiam uma região também situada no 

gene 12S (DNAmt) e foi desenvolvido para peixes ósseos marinhos (Valentini et al., 

2016). 

Os primers L2513 e H2714 , com os quais foi amplificada uma região do gene 16S 

em  vários tipos de vertebrados, incluindo mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, e 

os segmentos sequenciados continham diferenças de nucleotídeos suficientes para 

identificar cada espécie de animal (Kitano, et al. 2007). 
Os primers Fish2CBF/Fish2bCBR e Fish2degCB-F/Fish2CB-R flanqueiam uma 

região de 80 pb, cada par,  do gene citocromo b. Foram desenvolvidos para detectar 

peixes usando DNAa de amostras de água do mar. Esse estudo demonstrou que mesmo 

pequenas amostras de água do mar contêm eDNA de uma ampla variedade de espécies 

de peixes locais (Thomsen, et al. 2012). 

 

Tabela 1 - Sequência dos primers/Genes mitocondriais selecionados para validação em 
espécies de peixes amazônicas para estudos com DNAa. 
 

No Nome do 
Primer 

Sequência 5'-3' Gene Tamanho (pb) TAoC Referência 

1 Mifish-U-F GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC 12S 170-185 50 Mya et al. 2015 
 Misifh-U-R CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG   
2 Mifish-E-F GTTGGTAAATCTCGTGCCAGC   
 Misifh-F-R GTTTGATCCTAATCTATGGGGTGATAC   
3 Eco12S-F1 ACTGGGATTAGATACCCC 85 a 117 57 Riaz et al. 2011 
 Eco12S-R1 TAGAACAGGCTCCTCTAG   
4 12STeleo-F ACACCGCCCGTCACTCT 110-130 55 Valentini et al. 2016 
 12STeleo-R CTTCCGGTACACTTACCATG   
5 L2513-F GCCTGTTTACCAAAAACATCAC 16S 202 50 Kitano et al. 2007 
 H2714-R CTCCATAGGGTCTTCTCGTCTT    
6 Fish2CB-F ACAACTTCACCCCTGCAAAC Cyt-b 80 50 Thomsen et al. 2012 
 Fish2bCB-R GATGGCGTAGGCAAACAAGA    
7 Fish2degCB-F ACAACTTCACCCCTGCRAAY  80  
 Fish2CB-R GATGGCGTAGGCAAATAGGA    
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2.4. Teste in vitro dos primers universais em espécies de peixes amazônicas 
 

Os sete conjuntos de primers foram testados em 39 espécies de peixes (entre 

1 a 2 exemplares/espécie) distribuídas em dez famílias pertencentes às cinco 

Ordens mais abundantes nos quatro lagos da ilha da Paciência (Freitas et. al. 2010) 

(Tabela 2). As amostras de tecido muscular foram disponibilizadas, em sua maioria, 

pela Coleção de Recursos Genéticos do INPA e coletadas em diferentes localidades 

na bacia amazônica (Figura 2).  O DNA genômico (DNAg) foi extraído com auxílio do 

kit comercial de extração  Wizard®    Genomic  DNA  Purification  (Promega  

Corporation, USA), seguindo   metodologia   do   fabricante com ajustes no tempo de 

digestão do material biológico de 15min para três horas. Para verificação da 

qualidade e concentração das amostras de DNAg foi realizada eletroforese em gel 

de Agarose 1,0% com o auxílio de um DNA comercial do fago Lambda com 

concentração conhecida- l50ng (ThermoScientific) e corado com Diamond™ 

(Promega). Em seguida, o gel foi fotodocumentado com o auxílio do equipamento 

Alfa Mini.  
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Tabela 2. Espécies de peixes que ocorrem na bacia amazônica que foram utilizadas na validação de sete minibarcodes mitocondriais e universais 
para uso em DNA ambiental. 
 

Ordem Espécie 
No 

Voucher/ 
Tombamento** 

Local de coleta 

Osteoglossiformes    
Arapaimidae Arapaima gigas (Schinz, 1822) P 982 Manaus/rio Solimões 

Characiformes 
   

Characidae Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) P10926 Manaus/rio Solimões  
Brycon amazonicus (Agassiz, 1829) P15131 Tabatinga/rio Solimões  
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) P19438 rio Mariuá  
Triportheus albus Cope, 1872 P19785 SSRU*/rio Jatapu  
Serrasalmus altispinis, Jégu & Santos, 2000 P19799 SSRU*/rio Jatapu  
Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818) P21458 Aveiro/rio Tapajós  
Pygocentrus nattereri Kner, 1858 P21478 Aveiro/rio Tapajós  
Serrasalmus elongatus Kner, 1858 P21957 Aveiro/rio Tapajós  
Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829) P22921 Oriximiná/rio Trombetas  
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) 9887 Catalão/rio Solimões  
Gymnocorymbus thayeri Eigenmann, 1908 P26964 Tapauá/rio Purus  
Paracheirodon axelrodi  (Schultz, 1956) P18261 Barcelos/rio Negro 

Curimatidae Curimatella meyeri (Steindachner, 1882) P21322 Tapauá/rio Purus  
Curimata inornata Vari, 1989 P21669 Aveiro/rio Tapajós  
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) 9841 Catalão/rio Solimões  
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1859) 68289 Catalão/rio Solimões  
Cyphocharaxplumbeus (Eigenmann & Eigenmann,1889) P30339 NON*/rio Madeira 

Prochilodontidae Semaprochilodus insignis Jardine, 1841 P21585 Aveiro/rio Tapajós  
Semaprochilodus taeniurus (Valenciennes, 1817) 9880 Catalão/rio Solimões  
Prochilodus nigricans Agassiz, 1829 68311 Catalão/rio Solimões 

Perciformes 
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Cichlidae Cichla temensis  Bloch & Schneider, 1801 P18236 
P18242 

Rio Negro 

Silurifomes    
Pimelodidae Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819) P5140 Roraima/rio Branco 

 Leiarius marmoratus (Gill, 1870) P7175 Pará/rio São Benedito 
 Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau,1855) P5485 Eirunepé/rio Juruá 
 Hypophthalmus marginatus (Valenciennes, 1840) 

 
P7408 Tabatinga 

 Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855) P4043 Santarém 
 Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840 ) P5830 Santarém 

Gymnotiformes 
   

Gymnotidae Gymnotus sp. P6168 São Gabriel da Cachoeira 
           Hypopomidae Racenisia fimbripinna Mago-Leccia, 1994 P8080 Jacruaru  

Microsternarchus bilineatus Fernández-Yépez, 1968 P8144 Jacruaru  
Brachyhypopomus  sp. P5982 São Gabriel da Cachoeira  
Steatogenys sp. P6048 São Gabriel da Cachoeira 

     Rhamphichthydae Gymnorhamphichthys  sp. P8141 Barcelos  
Hypopygus neblinae  Mago-Leccia, 1994 P6798 Barcelos  
Hypopygus lepturus Hoedeman, 1962 P6872 Barcelos 

          Sternopygidae Eigenmannia sp. P8145 Jacruaru  
Sternopygus SP. P8198 Jacruaru 

*-SSRU: São Sebastião do Rio Uatumã; NON: Nova Olinda do Norte; ** Número de tombamento da Coleção de Recursos Genéticos do INPA. 
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Figura 2. Locais de coleta das amostras de espécie de peixes (Tabela 1) utilizadas na validação de 
sete minibarcodes mitocondriais e universais, para uso em DNA ambiental, depositadas na Coleção 
de Recursos Genéticos do INPA. 

 

Os sete conjuntos de primers foram validados nas 39 espécies por intermédio 

de PCR convencional de acordo com as seguintes condições de volumes e 

concentrações de reagentes: 1,0 µL de tampão 10X ((Tris-HCl 200 mM, pH 8,4, KCl 

500 mM) 2,0 µL de dNTPs (1mM), 0,3 µL de MgCl2 (50 mM), 0,4 µL de cada primer  

(5uM),e 0,05 µL de Taq DNA polimerase (5U/ µL) (Invitrogen) e 1,0 µL de DNAg (10 

ng/µL). Água ultra pura foi adicionada a fim de atingir o volume final de 10 µL. As 

amostras foram colocadas em Termociclador Esco (Lobov) com o seguinte protocolo 

de termociclagem: 68ºC por 60 seg, 94 ºC por 30 seg. (93ºC por 5 seg, temperatura 

de cada par de primers (Tabela 1) por 10 seg, 72ºC por 10 seg) por 35 ciclos e 72ºC 

por 5 minutos para finalizar a extensão.  Cada produto foi checado em eletroforese 

em gel de agarose 1,8 %, corado com Diamond™ (Promega) e fotodocumentado 

com o auxílio do equipamento Alfa Mini. 

Os minibarcodes selecionados (seis) com base nos resultados da PCR 

convencional, de pelo menos duas espécies de cada Ordem, foram utilizados nas 
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próximas fases.  

O produto da PCR foi purificado com EXOSAP-IT (ThermoFisher) seguindo as 

recomendações do fabricante. As reações de sequenciamento nucleotídico foram 

realizadas de acordo com Platt et al., (2007) usando o Kit BigDye® Terminator v3.1 

(ThermoFisher), com o primer forward de cada minibarcode, seguida da purificação 

e eletroinjeção da reação em analisador de DNA 3130xl Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems), no Laboratório Temática de Biologia Molecular – LTBM/INPA, seguindo 

as recomendações do fabricante. As sequências nucleotídicas foram conferidas, 

alinhadas e editadas com o auxílio dos programas BioEdit v7.0.9 (Hall, 1999) e 

Chromas Lite (https://technelysium.com.au/wp/chromas/). Posteriormente foram 

submetidas ao programa BLAST (ALTSCHUL, et al., 1997), para confirmação e 

comparação da região seqüenciada bem como da espécie de peixe, mediante 

comparação com os dados disponíveis no National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), seguindo as configurações 

padrões do programa (Yea, etal., 2012). 

A partir dos resultados, foram selecionados pelo menos um minibarcode de 

cada gene mitocondrial (12S, 16S e Cytb), para compor um painel de amplicons a 

ser utilizado na PCR para metagenômica das amostras de DNAa.  

 

2.5. Fragmentação das Membranas de filtro 
Para fragmentar as membranas, com material filtrado das amostras de água 

dos lagos, foi utilizando o equipamento BeadBeater (Biospec Products, Bartlesville, 

EUA), no qual uma membrana foi colocada em tubo de 2 mL contendo duas esferas 

de aço inox 0,5 mm e processadas com 2800 oscilações por 80 seg. 

 

2.6. Extração de DNA ambiental 
A extração do DNAa foi realizada conforme descrito no capitulo 03, utilizando 

o kit comercial Dneasy Blood & tissue kit (Qiagen) com modificações, que inclui a 

adição de 400 µL de Tampão de Lise na etapa de digestão das amostras. As oito 

membranas filtradas com água ultrapura (controle negativo) do processo de filtração 

de água foram usadas como “amostras negativas” no processo de extração de DNA. 
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Foram utilizadas cinco membranas, sendo uma/ponto/lago equivalente a 1L 

de água filtrada, na extração de DNA por lago. Em seguida as 4-5 amostras de 

DNAa (1/membrana) de cada lago foram reunidas e formaram um pool 

representativo de cada lago e quantificadas com o auxílio  do equipamento Qubit 

(ThermoFisher) e checadas por meio da eletroforese em gel de agarose 

1,0%,corado e fotodocumentado. 

 

2.7. Teste in situ: PCR convencional e Sequenciamento de Nova geração 
(NGS) de DNA ambiental 

 

Um painel composto por quatro minibarcodes (amplicons), sendo dois no 

gene 12S (Mifish e Ecoprimer/Eco12S), um no gene 16S (L2513F/H2714R) e um no 

citocromo B (Fish2CB-F/ Fish2bCB-R) do genoma mitocondrial (Tabela 1), foi montado 

a partir dos resultados do teste in vitro descritos nos item 2.4. Foram realizadas duas 

PCRs. Para isso, foi inserida uma sequência padrão na porção 5´ de cada primer 

forward (5´-TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG) e reverse (5´-

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG) de cada amplicon com a qual 

é possível o anelamento futuro de identificadores codificados, conforme metodologia 

sugerida pela Illumina para seqüenciamento metagenômico a partir de amplicons.  

Na primeira PCR foi amplificado separadamente cada fragmento alvo 

(minibarcode). O volume de reação total foi de 12 μL contendo 6,0 μL do master mix 

2X KAPA HiFi Hot Start (KAPA Biosystems, Wilmington, MA, EUA), 0,7 μL de cada 

primer a 5 μM, 2,6 μL de água ultra-pura e 2,0 μL de DNAa. O perfil de temperatura 

foi: 95°C durante 3 min; 35 ciclos de 98°C durante 20 seg, 65°C durante 15 seg e 

72°C durante 15 seg seguida de extensão final a 72°C durante 5 min. Em seguida o 

produto de PCR foi checado em gel de agarose 1,8% e purificado com esferas 

magnéticas Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Posteriormente a concentração dos amplificons foi 

acessada com o auxilio do equipamento Quibit. 

A segunda PCR foi multiplexada de forma que cada reação reuniu os quatro 

amplicons de cada amostra de DNAa e realizada com a finalidade de anelar dois 

primers adaptadores Illumina a fim dos fragmentos amplificados serem reconhecidos 
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pela matriz de fluxo celular do kit de sequenciamento de nova geração da Illumina.  

A PCR teve volume final de 12 μL contendo 6,0 μL do master mix 2X KAPA HiFi 

HotStart, 0,7 μL de dois adaptadores únicos (nextera XT Index illumina) 3,6 μL de 

água ultra-pura e 1,0 μL  de cada amplificon. O perfil do ciclo térmico foi de 95°C 

durante 3 min; 12 ciclos de 98°C durante 20 seg, 55°C por 30 seg e 72°C durante 30 

seg; e 72°C durante 5min. O produto amplificado foi purificado com esferas 

magnéticas Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter) de acordo com as 

recomendações do fabricante, quantificado em Qubit, usando o kit dsDNA HS assay 

(Life Technologies), e a concentração ajustada para 4 nM usando água Milli-Q. Em 

seguida 5 μL dos oito produtos foram reunidos, desnaturados com NaOH 0,2N e o 

volume resultante diluído a 12 pM com o tampão HT1 (Illumina). Foi adicionado o 

DNA de uma biblioteca de referência Phix DNA (controle spike-in) (para melhorar a 

qualidade dos dados de amostras de baixa diversidade como é o caso deste estudo 

de DNAa). Essa mistura foi colocada no kit de NGS MiniSeq Mid Output  2x150 bp 

(300-cycles) (Illumina) e injetada no Sequenciador Illumina MiniSeq de Nova 

Geração de acordo com as recomendações do fabricante. 

As etapas de filtração das amostras de água, fragmentação das membranas, 

extração de DNAa, extração de DNAg e PCRs ocorreram em ambientes laboratoriais 

diferentes, no intuito de evitar contaminações. Os controles negativos (filtração e 

PCR) foram realizados em triplicatas. 

 

2.8. Análise de dados 

2.8.1. Atribuições taxonômicas 
 

A avaliação inicial das métricas das leituras (reads, sequência) do 

sequenciamento foi feita com o programa FastQC versão 0.11.4 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). Posteriormente, os 

amplicons/genes foram demultiplexados, utilizando um script python (referência) que 

reconhece os primers. Somente foram mantidas as leituras pareadas. As sequências 

forward e reverse foram unidas produzindo um arquivo fastq montado, utilizando um 

script, implementado no pipeline Qiime (Caporasa, 2010). No entanto, para os 
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minibarcodes 12S (ECOPRIMER) e CytB (FISH2CB) a análise das sequências 

forward e reverse foram realizadas separadamente, uma vez que são amplicons 

menores. 

As etapas de controle de qualidade incluíram a filtragem de leituras de baixa 

qualidade, de tamanho truncado e remoção de sequências que ocorreram menos de 

que 10 vezes, utilizando o programa VSEARCH (Rognes et. al, 2016) 

(https://github.com/torognes/ vsearch).  

 

2.8.2. Classificação de Unidades Taxonômicas Operacionais  
 

A clusterização das sequências em Unidades Taxonômicas Operacionais 

(OTUs) foi realizada utilizando o método UPARSE do programa UCLUST 

(http://drive5.com/usearch/manual/uclust_algo.html) considerando o mínimo de 97% 

de similaridade. Em seguida, as leituras foram mapeadas contra as OTUs, e as 

taxonomias foram atribuídas individualmente, para cada minibarcode 

(12S/EcoPrimer 12S/Mifish-U, 16S/L2513 e CytB/FISH2CB), com o auxílio do 

método BLAST (opção de dados – coleção de nucleotídeos (nr)), implementado no 

programa BROCC (Dollive et. al, 2012). 

BROCC (Dollive et. al, 2012) é um pipeline flexível de software que  funciona 

como classificador de consenso da unidade taxonômica operacional, para atribuir  a 

taxonomia para as leituras de sequências mapeadas pelas OTUs foi convertidas em 

FASTA para comparar a similaridade no banco de sequências Genbank. Uma vez 

que sua classificação é feita em um determinado nível, todos os níveis mais altos 

foram definidos automaticamente. Filtros de identidade específicos foram utilizados 

para os níveis de gênero (91%) e espécie (98%) no BLAST, além do filtro de 

identidade principal usado para todos os outros níveis. Se um consenso não foi 

alcançado em um determinado nível, esse nível e os níveis inferiores foram 

classificados como não determinados. Após a classificação taxonômica, a freqüência 

de leituras (%) de cada OTU foi obtida utilizando o programa Qiime (Caporasa, 

2010) e depois o número de leituras recuperado. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Teste e validação de primers universais 
A validação em PCR convencional dos primers universais revelou amplo alcance 

da amplificação heteróloga de seis [três de 12S (Mifish-U, Ecoprimer e 12STeleo), 

16S e os  dois de CytB] dos sete minibarcodes testados nas 39 espécies de peixes 

(resultados não mostrados). A sequência nucleotídica de seis amplicons foram 

obtidas para 10 exemplares, representativos das cinco Ordens testadas, com os 

quais foi confirmado o gene alvo amplificado e o status taxonômico de nove dos 10 

exemplares, com pelo menos um gene, mediante o auxílio da ferramenta Blast N 

disponível no NCBI (Tabela 3). O minibarcode 16S apresentou o maior número de 

exemplares atribuídos às respectivas espécies e, juntamente com mais três 

minibarcodes (12S/Mifish-U, 12S/Ecoprimer e CytB/ FISH2bCB), foi selecionado 

para compor o painel com quatro amplicons para uso na etapa de NGS das 

amostras de DNAa dos lagos. Desta forma, os três genes mitocondriais (12S, 16S e  

CytB) foram contemplados. 

A espécie Brachyplatystoma filamentosum foi a que mais apresentou 

correspondência, entre as 10 analisadas, e entre quatro dos seis minibarcodes 

sequenciados, seguida por Pygocentrus nattereri e Paracheirodon axelrodi com três 

resultados correspondentes. 

Foi possível a identificação molecular de nove das 10 espécies analisadas com 

associação dos quatro minibarcodes selecionados a compor o painel de amplicons. 

Esse resultado demonstra, de certa forma, o potencial dos referidos minibarcodes na 

identificação molecular de espécies de peixes. 
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Tabela 3. Índice de similaridade (IS), obtido na análise com a ferramenta Blast N (NCBI), das sequências de DNA de seis minibarcodes universais de 
genes mitocondriais, oriundos de 10 espécies de peixes amazônicas. 
 

Nº  
CRG / 
INPA 

Identificação 
taxonômica 
 da espécie 

16S Cytb 12S 
  L2513/H2714  FISH2degCB  FISH2bCB  MIFISH-U  ECOPRIMER TELEO 

Identificação 
molecular 

IS 
(%) 

Identificação 
molecular 

IS 
(%) 

Identificação 
molecular 

IS 
(%) 

Identificação 
molecular 

IS 
(%) 

Identificação 
molecular 

IS 
(%) 

Identificação 
molecular 

IS 
(%) 

P21478 
Pygocentrus nattereri 

Kner, 1858 
Pygocentrus nattereri 99 - - Metrops 

apiaster 
98 Pygocentrus 

nattereri 
100 Serrasalmus sp. 100 Pygocentrus 

nattereri 
99 

P9841 
Potamorhina 

altamazonica (Cope, 
1878) 

Potamorhina 
altamazonica 

99 Artedius 
lateralis 

95 - - Curimata mivartii 93 Apareiodon affinis 96 Crossoloricaria 
cephalaspis 

100 

P8080 
Racenisia fimbriipinna 

Mago-Leccia, 1994 
Brachyhypopomus 

diazi 
99 Gymnocanthus 

herzensteini 
93 Praomys 

misonnei 
100 Brachypopomus sp. 88 Brachyhypopomus 

occidentalis 
92 Brachyhypopomus 

occidentalis 
85 

P8145 
Eigenmannia sp. Eigenmannia cf. 

virescens 
98 - - - - - - Eigenmannia sp. 98 Nannocharax sp. 100 

P5140 
Brachyplatystoma 

filamentosum 
(Lichtenstein, 1819) 

Brachyplatystoma 
filamentosum 

99 - - Babyrousa 
celebensis 

100 Brachyplatystoma 
filamentosum 

99 Brachyplatystoma 
filamentosum 

97 Brachyplatystoma 
filamentosum 

98 

P982 
Arapaima gigas 
(Schinz, 1822) 

Sorubim lima 98 - - Acanthurus 
nigrofuscus 

100 Arapaima gigas 99 Arapaima gigas 100 Xenomystus nigri 100 

P7175 
Leiarius marmoratus 

(Gill, 1870) 
Leiarius marmoratus  99 - - - - Leiarius pictus 100 Leiarius pictus 98 Leiarius pictus 100 

P18236 
Cichla temensis 

Bloch & Schneider, 1801 
Cichla temensis 98 - - - - Cichla ocellaris 97 Cichla ocellaris 95 Geophagus 

brasiliensis 
100 

P18242 
Cichla  temensis 

Bloch & Schneider, 1801 
Cichla temensis 100 - - - - Cichla ocellaris 97 - 0 Geophagus 

brasiliensis 
100 

P18261 
Paracheirodon axelrodi 

(Schultz, 1956) 
Paracheirodon axelrodi 96 - - - - Paracheirodon 

axelrodi 
98 Paracheirodon 

axelrodi 
100 Grundus bogotensis 98 

IS: Indice de similaridade; -: Amostras sem sequência nucleotídica gerada. 
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3.2. Sequenciamento (NGS) de DNAa  
O sequenciamento nucleotídico das amostras de DNAa realizado na 

plataforma MiniSeq Illumina e em ambas as direções (5´e 3´) dos quatro amplicons, 

juntamente com a biblioteca de referência PhiX (Illumina), gerou um total de 

24.740.196,00 de leituras, sendo que 15.636.862,00 (69,0357% e coeficiente de 

variação de 1,4067%) passaram pelo filtro de qualidade que inclui métricas para 

avaliação da qualidade do seqüenciamento,  implementado na plataforma NGS 

Illumina. Deste total, um percentual de 85,14% obteve qualidade Phred maior ou 

igual à 30,0 (Q30; erro =0,1%). Esta corrida foi bem sucedida, considerando que a 

qualidade mínima especificada pela Illumina, para cada corrida de NGS, é de 80% 

acima do Q30. 

Os lagos isolados, Cacau (58%) e Preto (18%), totalizaram o maior percentual 

(76%) de todas as leituras viáveis para a composição taxonômica (OUT’s), os 

demais 24% foram distribuídos entre os lagos (conectados) Piranha (18%) e 

Ressaca (7%). No lago Cacau (ISO) foi possível obter o maior número de 

leituras/sequências para a composição das OTU’s (30% na cheia e 28% na seca), 

enquanto que os menores resultados de leituras foram obtidos no lago Ressaca (2% 

na cheia e 4% na seca). Os lagos Preto (9% tanto na cheia quanto na seca) e 

Piranha (1,5% na cheia e 16,5% na seca) obtiveram 18% cada (Tabela 4). 
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Tabela 4. Número de leituras/sequências de DNA de cada minibarcade, obtida para cada Lago 
amostrado nos períodos da cheia e seca. Em destaque os maiores valores obtidos. 

Período 
hidrológico Lago 

Minibarcodes 

12S 
(EcoPrimer) 

12S 
(Mifish-U) 

16S 
(L2513/H2714) 

CytB 
Fish2CB)  

Total 

Cheia 

Cacau (ISO)  17,98   66,00   751.831,89  178.596,00  
 

930.511,88  

Preto (ISO)  209.678,32   5.990,99   42.128,08   6.234,00  
 

264.031,39  

Ressaca (CON)  18,99   -     67.084,54   3.955,00   71.058,53  

Piranha (CON)  6,00   3.102,89   31.318,23   7.978,01   42.405,14  

Seca 

Cacau (ISO)  361.261,38  492.946,45   2.809,65   8.156,00  
 

865.173,48  

Preto (ISO)  267.580,33   3.495,00   10.740,12   9.354,00  
 

291.169,45  

Ressaca (CON)  114.851,25   2.468,00   1.890,00   12.171,16  
 

131.380,41  

Piranha (CON)  490.237,58   3.456,00   1,00   5.769,00  
 

499.463,58  
Total - 1.443.651,82  511.525,33   907.803,53  232.213,17   3.095.194  

 

3.3. Classificação das Unidades Taxonômicas Operacionais (OTUs) 
 

Após a desmultiplexação e do pré-processamento dos dados brutos gerados 

pelo Sequenciador NGS MiniSeq, foram realizada a clusterização das sequências  

em Unidades Taxônomicas Operacionais (OTUs) com 97% de similaridade. Em 

seguida as OTUs foram submetidas à ferramenta BLAST N para atribuição 

taxonômica, considerando similaridade acima de 91% para o nível de gênero e 98% 

para espécie.  

Ao final destes procedimento, as OTUs geradas com as 3.095.194,00 

leituras/sequências de DNA foram utilizadas para compor a lista de táxons, no maior 

nível taxonômico,  presentes no DNAa dos quatro lagos e considerando os quatro 

minibarcodes seqüenciados (Tabela 5). A classe dos peixes (actinopterygii) 

representou 71,15% desse total de leituras (2.202.142,59), com mais de 97% de 

similaridade na identidade para sequências de referência no disponível no NCBI e 

893.051,41 (28,85%), seguido por mamíferos (19%) e 10% foi distribuídos entre as 

demais classes de organismos incluindo grupos não determinados. 

Os minibarcodes 12S (Ecoprimer, Mifish-U) e Cytb (Fish2CB) representaram 

o maior número de leituras para a classe de peixes (Actinopterygii) (Tabela 5). 
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Tabela 5. Nº de Leituras/sequências de DNA, de quatro minibarcodes, atribuídas ao maior nível 
taxonômico de organismos (grupos), presentes no DNAa dos lagos Cacau, Preto, Ressaca e Piranha. 
Em destaque o número de leituras obtidas para peixes. 

Grupo 
Taxonômico 

16S 12S Cytb Total 

Ecoprimer  Mifish-U 
Bactérias 0 4.244 0 7.427 11.670 
Aves 0 0 0 488 488 
Mamíferos 508.417 73.468 179 0 582.064 
Outros 1 0 2.469 0 8.442 10.911 
Outros 2 0 30.852 0 6.704 37.556 
Outros 3 0 3.020 0 163.614 166.634 
Outros 4 0 0 0 80.637 80.637 
Anfíbios 0 0 0 0 0 
Peixes 3.108 1.328.767 232.035 638.233 2.202.142 
Répteis 0 832 0 2.259 3.091 

Total de Leituras 511.525 1.443.652 232.213 907.804 3.095.194 

 

 Foram detectados um total de 80 gêneros/espécies de peixes, divididos em: 

que  ocorrem na Amazônia, não ocorrem e indeterminadas pelo NCBI, foram 

distribuídos em 34 famílias e 14 Ordens. Em relação à composição taxonômica 

validada a partir das OTU’s, 32 gêneros/espécies pertencem à bacia Amazônica e 

27 apresentaram similaridade com as sequências de DNA de espécies de outras 

regiões geográficas. Vinte e um gêneros/espécies não retornaram nenhuma 

identificação taxonômica, a partir do banco público NCBI. 

Em relação à composição taxonômica da ictiofauna, obtida exclusivamente 

com cada minibarcode, foram detectados 24 gêneros/espécies com o Cytb, oito com 

o 12S/Ecoprimer, dois com o 12S/Mifish-U e um com o 16S. Os demais 

gêneros/espécies foram detectados por dois ou mais minibarcodes simultaneamente 

(Tabela 6). 

No período de cheia foi detectado o maior número de gêneros/espécies de 

peixes (64) e o lago Preto apresentou maior riqueza de espécies (47) seguida do 

lago Cacau (35), Ressaca (25) e Piranha (21).  Já na seca, foi detectado 51 

gênero/espécies, sendo que 40 espécies detectadas no lago Preto, 27 no Cacau, 12 

no Ressaca e 11 no Piranha. 
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Tabela 6. Composição da ictiofauna, obtida no DNA ambiental dos quatros lagos da ilha da paciência na amazônia central, nos períodos de cheia e 
seca, de acordo com as OTU’s (gênero/espécies) geradas por sequenciamento de nova geração. O total do número de leituras (sequência de DNA), 
obtida para todos os minibarcodes seqüenciados, é demonstrado para cada táxon.  
 

Ordem Família Gênero/ 
Espécie  

Cheia Seca 

Cacau (ISO) Preto (ISO) Ressaca 
(CON) 

Piranha 
(CON)  

Cacau 
(ISO) Preto (ISO) Ressaca 

(CON) 
Piranha 
(CON)  

Centrarchiformes Centrarchidae Não determinada2 491,466 0 0 0 0 0 0 0 
Blenniiformes Tripterygiidae *Helcogramma spp.2 0 0 0 0 173,575 0 0 0 
Characiformes Anostomidae Não determinada2 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Characidae Não determinada1 0,999 1407,887 6 0 185,799 10285,35 4765,236 218379,852 
  Paracheirodon axelrodi1,4 0 62,34 0 0 0 2462,472 0 0 
  Paracheirodon spp.3 1477,362 5,985 0 0 0 0 0 0 
 Bryconidae Brycon spp.2,4 0 0 0 119,79 0 76,604 0 0 
 Prochilodontidae Semaprochilodus spp.2,4 55901,55 57,337 838,418 545,009 13714,27 4133,26 0 0 
  Não determinada4 0 12,468 0 7,986 0 327,39 0 0 
  Prochilodus spp.1,4 122516,856 118,446 0 367,356 0 159,018 1057,833 449,982 
 Serrasalmidae Pygocentrus nattereri2,4 0 15,354 58,77 455,2 0 3539,14 0 0 
  Piaractus spp.1 0 433,2 0 0 0 0 0 0 
  Não determinada1,4 29625,02 1442,37 3 519,9  6031,61 4663,52 135130,98 
 Não determinada Não determinada1,2,4 2 1306,122 11,449 0 14120,72 11087,67 56,73 2544,99 
 Curimatidae Curimata spp.4 0 24,936 0 303,468 587,232 0,35 0 0 
Cichliformes Cichlidae Chuco spp.2 1071,276 14,094 36,97 2,09 0,94 9,578 0 0 
  Cichla spp.2,4 4183,886 233,107 1949,73 811,6 244,725 317,158 48,64 0 
  Cichla ocellaris spp.4 0 0 0 295,48 0 0 0 0 
  *Mesoheros spp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Não determinada spp.2,3,4 2899,03 5851,841 50,44 362,194 10989,69 65,48 11334,28 2671,05 
  Retroculus spp.2 0 17,738 0 137,874 0 3,5 0 0 
  *Vieja spp.2 0 0 57,245 0 0 80,322 0 0 
  *Thorichthys spp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cypriniformes Cobitidae Não determinada2 0 0 0 0 0 165,064 0 0 
 Cyprinidae *Cyprinella spp.2 0 9612,42 3295,665 0 0 118,946 0 0 
  *Cyprinidae gen. n. sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 
  *Danio spp.2 0 0 0 1636,38 5000 0 0 0 
  *Opsariichthys spp.2 44535,663 148,948 155,056 0 156,58 5,662 0 0 
  Não determinada2,3 2741,869 87,117 66,85 0 291,98 5,728 0 0 
  *Puntius spp.2 33054,303 0 349,43 0 0 0 0 0 
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  *Puntius dorsalis spp.2 327,644 0 0 0 0 0 0 0 
  *Enteromius spp.2 0 0 0 0 145,376 0 0 0 
  *Rectoris spp.2 163,822 0 0 0 0 0 0 0 
 Não determinada Não determinada1,3 0 433,2 0 0 0 6,99 0 0 
Cyprinodontiformes Poeciliidae Não determinada2 455,723 0 0 0 0 0 0 0 
Gobiiformes Gobiidae *Eugnathogobius spp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  *Mugilogobius spp.2 0 0 0 0 0 75,45 0 0 
  Não determinada2 91647,741 695,662 4816,58 344,278 0 249,39 0 0 
  *Periophthalmus spp.2 2029,321 0 0 0 0 0 0 0 
  *Sicydium spp.2 0 25,956 0 6,267 0,944 0 0 0 
  *Sicyopterus spp.2 26122,027 87,953 379,78 42,802 0 21,586 0 0 
  *Sicyopus spp.2 73418,803 664,59 2725,45 372,862 0 290,956 0 0 
  *Sicyopus nigriradiatus spp.2 1474,398 2,884 0 2,089 0 2,434 0 0 
  *Smilosicyopus spp.2 7902,026 14,42 2098,434 0 0 0 0 0 
Gymnotiformes Gymnotidae Gymnotus spp.1,2,4 8444,095 0 0 0 397,375 5778,72 0 0 
 Hypopomidae Brachyhypopomus spp.1,2,3,4 714,798 753,278 4028,808 49,561 2,101 34378,48 0 0 
  Racenisia spp.2 33032,754 1193,475 0 449,984 597,77 134,062 0 0 
 Rhamphichthyidae Steatogenys spp.2 0 0 0 0 0 97,36 0 0 
  Gymnorhamphichthys spp.1,4 1 0 0 47,92 0 1573,46 0 0 
 Sternopygidae Não determinada2 0 0 0 0 0 68,152 0 0 
  Eigenmannia spp.1,4 1 1896,14 1 0 0 15159,7 4559,36 6583,12 
 Não determinada Não determinada1 1 2382,58 0 0 371,6 10971,04 0 763,5 
Lutjaniformes Lutjanidae *Lutjanus spp.2 327,644 5,768 11,754 0 0 0 0 0 
  Não determinada2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Osteoglossiformes Mormyridae *Brienomyrus spp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 
  *Marcusenius spp.2 163,822 0 0 0 0 0 0 0 
 Osteoglossidae Arapaima gigas spp.2,4 0 1624,748 5877 0 0 840,774 1667,06 0 
  Arapaima spp.1,2 0 852,264 3395,32 0 497,52 249,458 0 0 
Perciformes Sciaenidae Plagioscion spp.1,4 0 406,76 0 0 0 0 0 40,38 
Siluriformes Bagridae *Hemibagrus spp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
  *Pseudobagrus spp.1 0 711,837 0 0 0 0 0 0 
 Callichthyidae Hoplosternum littorale spp.1 0 203,382 0 0 0 0 0 0 
  *Megalechis spp.1 0 216,598 0 0 0 0 71717,63 0 
 Não determinada Não determinada1,3,4 43127,65 142987,233 0 1053,562 250307,48 103526,71 19623,55 5 
 Pimelodidae Não determinada1,3,4 9191,8 2066,865 547,424 1722,126 69623,548 0 1 0 
  Phractocephalus hemioliopterus1 0 610,146 0 0 0 0 0 0 
  Pimelodus spp.1,3 0 23,94 0 472,422 0,99 0 0 0 
  Pimelodus blochii spp.1,3 0 5,99 0 5808,809 3530,53 0 0,999 47005,99 
  Sorubim cuspicaudus spp.1 1704,586 0 0 0 0 0 0 0 



 
 
 

145 
 

  Zungaro zungaro spp.1 0 0 4263,728 0 58,294 0 0 0 
  Brachyplatystoma spp.1,2 4327,026 47493,212 7008,914 0 116,588 168,946 0 49372,81 
  Brachyplatystoma rousseauxii4 0 18,702 0 495,132 0 0 0 0 
  Leiarius pictus4 0 12,468 0 0 0 0 0 0 
 Pseudopimelodidae Pseudopimelodus spp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Ictaluridae *Ameiurus spp.1 0 0 0 1017,996 0 0 0 0 
  Não determinada1 137,138 324,897 557,397 0 56,729 0 0 0 
 Siluridae Não determinada3 0 0 0 0 0 3,5 0 0 
 Doradidae Pterodoras granulosus spp.4 0 0 0 63,888 0 0 0 0 
Tetraodontiformes Monacanthidae Não determinada2 0 5,768 23,508 0 171,808 2,434 0 0 
Não determinada Não determinada Não determinada1,2,3,4 129.243,16 7471,293 7068,94 360,592 48,94 1770,444 0 0 

Total - - 732.460,25 234.043,72 49.683,06 17.874,62 371.393,10 214.244,35 119.495,84 462.947,65 
1,2,3,4 – refere-se aos minibarcodes universais: 1-12S/Ecoprimer,  2-Cytb, 3-16S e 4-12S/Mifish-U; *: OTU’s atribuídas a gênero/espécies, de acordo 
com o resultado do Blast N, que não ocorrem na bacia amazônica. 
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4. DISCUSSÃO 
Os estudos ecológicos, em sua maioria, requerem identificação de espécies 

durante a coleta de dados. A ictiofauna na amazônia é caracterizada pela 

dominância de Otophysi (=Ostariophysi sensu stricto) e a ordem Characiformes tem 

sido relatada como o grupo dominante nos rios e lagos de várzea da amazônia, 

seguido dos Siluriformes (Roberts 1972, Lowe-McConnell, 1999). Esses valores são 

semelhantes aos encontrados nos rios (Ferreira, 1998; Ferreira et. al., 1988; Santos, 

1991) e lagos de várzea da Amazônia Central (Junk et al, 1983; Souza-Pereira, 

2001; Saint-Paul et al. 2000). Em relação as espécies detectadas no presente 

estudo, e que de fato ocorrem na amazônia, a ordem Silurifomes obteve maior 

número de espécies de que os Characiformes na estrutura da ictiofauna capturada 

nos lagos estudados. 

Para essa detecção, a análise de metabarcode de DNA, refere-se à 

identificação automatizada de múltiplas espécies a partir de uma única amostra 

global com organismos inteiros ou de uma única amostra ambiental podendo conter 

DNA degradado (solo, água, fezes, etc.). Essa análise pode ser implementada para 

amostras recentes ou antigas (Thonsem et al. 2011).  

A disponibilidade de plataformas de alto rendimento de sequenciamento de 

nova geração (NGS) e a necessidade de identificação de táxons, bem como a 

publicação de sequências de DNA em bancos públicos como o NCBI, facilitaram o 

surgimento de marcadores de DNA mais eficientes (Tarbelet et al. 2012). O 

metabarcode de amostras de DNAa emergiu como uma ferramenta com potencial 

para avaliar a estrutura de comunidades aquáticas. No entanto, o método ainda 

carece de testes de campo, definição e tamanho amostral ideal para DNAa na bacia 

Amazônica,  para avaliar sua eficácia e propriedades como uma ferramenta de 

monitoramento da biodiversidade, em diferentes ambientes na bacia amazônica e 

condições de amostragem.  

Neste estudo avaliamos a capacidade de detecção, até o nível taxonômico de 

espécies, por intermédio da amplificação e sequenciamento de DNAa, para revelar a 

estrutura de comunidades de peixes em lagos de várzea, periodicamente 

conectados com o rio Solimões, na amazônia central. O painel com amplicons de 

minibarcodes universais, elaborado estrategicamente e utilizado no presente estudo, 
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revelou alto desempenho na detecção de gênero/espécies em DNAa, de forma 

pioneira, na área geográfica amostrada.  

Dentre as 80 gêneros/espécies detectadas, 40% ocorrem na bacia 

amazônica. Portanto, o DNAg desses táxons estava presente no DNAa extraído de  

amostras de água (1 L/amostra) coletadas nos quatro lagos nos períodos de cheia e 

seca. Em alguns casos não foi possível determinar a classificação taxonômica a 

partir das OTU’s produzidas após a desmutiplexagem do produto de NGS. Durante a 

análise do Blast N uma parte delas (OTU´s) não resultou em um bom índice de 

similaridade (>97%), quer seja por ter algum tipo de “ruído” nas sequências obtidas, 

como por exemplo, o curto tamanho (especialmente do minibarcode CytB), quer seja 

por ter espécies de peixes amazônicas que não tem sequência de DNA publicada no 

NCBI até o momento em que a análise foi realizada, com os genes 12S, 16S e CytB, 

ou até mesmo questões equivocadas de identificação morfológica, o que ocasionou 

uma similaridade com outros organismos. Nessa perspectiva, a associação da 

metodologia do código de barras de DNA (Hebert et al., 2003), mediante o 

desenvolvimento de minibarcodes no gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI), 

pode ser promissora e mais resolutiva uma vez que inclui a Iniciativa do banco 

gênico público BOLDSYSTEMS (http://www.boldsystems.org), que possui papel 

importante ao congregar 19.016 espécies com barcodes (COI) depositadas 

pertencente a classe Actinopterygii (consulta realizada em 30/09/2018). 

Os quatro lagos abrigavam uma gama diversificada de 92 espécies de peixes, 

distribuídas em 19 famílias e 68 gêneros capturados com método tradicional de 

pescaria experimental (Freitas et al. 2010). Destas, nove gêneros/espécies foram 

detectadas a partir da metodologia de metabarcode do DNAa. Foram ainda 

detectados 23 gêneros/espécies não capturados com método tradicional de pescaria 

experimental. Este método utiliza tradicionalmente baterias de malhadeiras, que é 

um aparelho de pesca passivo e que deixa, possivelmente, de capturar muitas 

espécies (Merona & Bittencourt, 1988), afetando a amostragem e, portanto a 

caracterização das assembléias de peixes. O aumento da área alagada também 

favorece a ampliação de habitats como a água aberta, a floresta alagada, as 

macrófitas aquáticas e capins flutuantes, que disponibilizam refúgios para os peixes, 

tornando-os menos vulneráveis. Desta forma, a análise comparativa do resultado 
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oriundo tanto da metodologia de metabarcode de DNAa quanto do método 

tradicional de pescaria experimental, indica a necessidade da associação das duas 

abordagens para um melhor monitoramento da composição de espécies de peixes 

na bacia amazônica, uma vez que os dois métodos em conjunto, apontam que os 

quatro lagos podem abrigar 115 espécies de peixes. 

Para a ictiofauna detectada nos lagos ressalta-se diferenças na composição 

das espécies entre a cheia e a seca. Na cheia as espécies capturadas com maior 

número de leituras (242.527,24) são aquelas formadoras de cardumes. Esse grupo 

foi representando principalmente por espécies dos gêneros (Prochilodus spp., 

Semaprochilodus spp. e Brachyplatystoma spp.). Na seca, com a saída da maioria 

dos indivíduos que representam as espécies migradoras, as residentes, que 

desenvolvem o seu ciclo de vida nos lagos de várzea, resultaram no maior número de 

leituras (129.779,66), como exemplificado pelos gêneros/espécies  Brachyhypopomus 

spp. (34.380) e Eigenmannia spp (26.302) (Gymnotiformes) e Pimelodus Blochii 

(50.537) (Siluriformes) (Tabela 5).  

Essa variação na composição de espécies entre os períodos se dá 

provavelmente devido a dinâmica das águas. Nos lagos conectados a facilidade de 

intercâmbio de espécies migradoras com o rio é mais intensa do que com os lagos 

isolados, devido a distância e o acesso. Por outro lado, os lagos isolados possuem 

menor conectividade com o rio e com isso a disponibilidade de DNAa pode ser maior 

de que nos lagos conectados, o que pode justificar o maior número de leituras 

(1.552.141) nos lagos Cacau e Preto (isolados). Além disso, o movimento intenso 

das águas nos lagos conectados podem influenciar na diluição e dispersão do 

DNAa. 

Essas mudanças sazonais na composição da ictiofauna foram relatadas em 

vários lagos na amazônia: Poção e do Padre (Do Vale, 2003), Inácio (Saint-Paul et 

al., 2000), do Rei (Merona & Bittencourt, 1993) e lagos Samaúma, Sacambu e 

Maracá na amazônia central (Siqueira-Souza, 2002).  E nos lagos da ilha da 

Paciência as mudanças sazonais ocorrem principalmente na composição das 

espécies que predominam em cada período do ciclo hidrológico.  

 Considerando esse contexto, o sequenciamento (NGS) do DNAa, como 

muitos novos avanços tecnológicos na ciência, oferece novas oportunidades ao 
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mesmo tempo em que leva a novos desafios. A questão principal é "Como integrar o 

DNAa com abordagens mais clássicas para obter melhor eficiência em estudos 

acerca da diversidade de ambientes aquáticos?" Há desafios na biologia molecular 

que ligam amostras ambientais e disponibilidade de sequências de DNA em bancos 

públicos. Por esta razão, ressalta-se que a melhor abordagem seria a combinação 

de metabarcode de DNAa e amostragem de campo 'tradicional' que pode ser usada 

para balizar os dados de DNAa. Atualmente, é possível incluir essa associação de 

métodos dentro de modelos que descreve, por exemplo, a diversidade de espécies 

(Yoccoz, 2012). 

Além disso, o conhecimento da ocorrência de espécies, em um dado 

ambiente, é um passo fundamental na biologia da conservação. No entanto, a 

detecção de espécies pode ser extremamente difícil em muitos ambientes, estágios 

de vida específicos e em populações com densidade muito baixa. Ao utilizar o DNAa 

para este fim, alguns fatores precisam ser considerados e ainda testados no 

ecossistema aquático amazônico, como a persistência do DNA na água,  a 

densidade de indivíduos, a influência de níveis de temperatura (que podem degradar 

o DNA) (Dejean et al. 2011), a correnteza e velocidade dos ventos e a variação 

sazonal do nível das águas (Thomsen et al. 2012), além da quantidade de água a 

ser amostrada e a influência de ácidos húmicos e fúvicos.  

A abordagem de metabarcode do DNAa, pode ser usado como método de 

detecção de espécies de peixes e demonstra ser uma potencial ferramenta para ser 

utilizada no levantamento de comunidades ictiofaunísticas (Yamamoto, 2016) em 

lagos de várzea. O presente estudo, pioneiro na utilização do DNAa na detecção de 

espécies de peixes na Amazônia, demonstrou que essa metodologia pode aprimorar 

a pesquisa relacionada ao ecossistema aquático, como o monitoramento da 

biodiversidade na bacia amazônica.  
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5. CONCLUSÃO 
 

• A amplificação heteróloga de minibarcode dos genes 12S, 16S e Cytb, 

desenvolvidos para peixes marinhos, apresentou amplo alcance em espécies 

de peixes, representativas de cinco Ordens, que ocorrem na bacia 

amazônica. Com quatro deles foi elaborado um painel de amplicons que 

foram capazes de detectar espécies de peixes nos lagos de várzea. Com o 

minibarcode 12S (Ecoprimer) foi obtido o maior número de 

leituras/sequências de DNA; 

• Foram detectadas 80 gêneros/espécies de peixes, sendo 32 que ocorrem na 

amazônia, 27 que não ocorrem e 21 indeterminada, de acordo com a análise 

do Blast N; 

• No período de cheia foi obtido o maior número de leituras para espécies 

formadora de cardumes já na seca as maiores leituras foram obtidas entre as 

espécies residentes nos lagos; 

• Os lagos isolados (Preto e Cacau) obtiveram o maior número de leituras de 

sequências de DNA em relação aos conectados, nos dois períodos 

hidrológicos, embora esses lagos (Piranha e Ressaca) tenham revelado o 

maior número de espécies em relação aos isolados; 

• A detecção de espécies de peixes em lagos, bem como em outros ambientes 

aquáticos da bacia Amazônica, pode ser realizado com as técnicas de DNA 

ambiental associados com métodos tradicional de detecção como é o caso de 

pescarias experimentais. 

• A detecção de espécies de peixes realizada no presente estudo valida a 

utilização da abordagem universal de metabarcode em estudos de DNAa em 

lagos de várzea na amazônia. 

• A detecção de espécies de peixes com a utilização do DNAa, realizada no 

presente estudo e de forma pioneira, valida e demonstra que essa 

metodologia pode aprimorar a pesquisa relacionada ao ecossistema aquático, 

como o monitoramento da biodiversidade na bacia amazônica. 
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