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1.Introdução
A família Loricariidae é uma das mais representativas da Ordem Siluriformes. Caracteriza-se pelo corpo
geralmente achatado na parte dorso-ventral, revertido por placas ósseas, apresentando boca ventral com
lábios grossos e inúmeras papilas no lábio inferior, favorecendo as espécies adaptação ao ambiente em
que vive (Melo et al., 2005). Os representantes desse grupo são endêmicos de ambientes de cachoeiras
e corredeiras, adaptados em águas turbulentas. São bastante comercializados na Amazônia, porém, um
dos problemas nesta comercialização é que são comercializados vivos e identificados como uma só
espécie. Este trabalho teve como objetivo caracterizar geneticamente três espécies da família
Loricariidae: Ancistrus sp., Bariancistrus niveatus e Parancistrus aurantiacus (Figuras 01, 02 e 03),
através da metodologia DNA barcode ou código de barras de DNA (Herbert et al., 2003) que utiliza uma
sequência curta e padronizada do gene mitocondrial subunidade I da Citocromo Oxidase (COI) de uma
espécie.

Figura 01- Bariancistrus niveatus Figura 02- Ancistrus sp.

Figura 03- Parancistrus aurantiacus

2.Material e Métodos
As espécies foram coletadas no rio Araguaia-Tocantins, em seis pontos de coleta: Pedral de Itaipava;
Pedral do Remanso dos Botos; Pedral de São Miguel; Pedral de Santa Isabel; Pedral de São Bento e
Pedral do Rebojo (Figura 04). A extração de DNA seguiu o protocolo de isolamento de DNA total
(Sambrook et al., 1989). O DNA extraído foi submetido a uma eletroforese em gel agarose 0,8% corado
com GelRed (Biotium) para a verificação quanto ao grau de integridade obtido e para a quantificação de
sua concentração. A Amplificação do gene mitocondrial COI foi através da técnica de PCR (Reação da
Polimerase em Cadeia) com primers os BOLCOI F3: 5’ TCA ACY AAT CAY AAA GAT ATY GGC CAC 3’
e COI R3: 5’ ACT TCY GGG TGR CCR AAR AAT CA 3’(Ward et al., 2005). O produto da PCR foi
verificado e sua concentração quantificada por comparação com o marcador low mass dna ladder
(Invitrogen) em eletroforese (80V por 1h) em gel de agarose 1% corado com GelRed. A purificação do
produto de PCR foi realizada com o kit de purificação GFX (GE- HealthCare) de acordo com o protocolo
estabelecido pelo fabricante. O produto de PCR purificado foi sequenciado com o kit MegaBace Dynamic
ET utilizando um primer, o mesmo utilizado na PCR, esse produto foi eletroinjetado no analisador
automático de DNA MegaBace1000, obtendo-se a sequência nucleotídica do gene COI para as espécies
em estudo.
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Figura 04 - Mapa indicativo das localidades do rio Araguaia, nos quais foram coletadas as três espécies
de loricariideos.

3.Resultados e Discussão
Após a edição e alinhamento de 165 sequências de DNA geradas, obteve-se uma matriz com 604 pb
contendo  110 sítios polimórficos. Nessa matriz foram identificados 49 haplótipos, sendo 06 haplótipos de
Ancistrus sp., 35 haplótipos Bariancistrus niveatus e 08 haplótipos de Parancistrus aurantiacus.
Foi calculada a distância genética média intra-específica e interespecífica das três espécies estudadas
da família Loricariidae. Em Ancistrus sp. a distância foi 2,0%, Parancistrus aurantiacus 2 % e
Bariancistrus niveatus 3%. Nessa espécie, a distância mínima foi de 0% e a máxima de 8% com média
de 3%. Diante desses valores e de terem composto dois clados com alto valor de bootstrap (Figura 05),
os exemplares foram alocados em B. niveatus 1 e B. niveatus 2.
Com a matriz das sequências de DNA dos haplótipos foi gerada uma árvore de agrupamento por
similaridade (Neighbour-joining) corrigida pelo modelo Kimura-2-Parâmetros entre os 49 haplótipos das
três espécies. As distâncias intra-específicas máximas das espécies Ancistrus sp. e Parancistrus
aurantiacus, pode ser observadas em: Ancistrus sp. (2) e Ancistrus sp. (6); Parancistrus aurantiacus (9) e
Parancistrus aurantiacus (10) (Figura 05).
A distância genética interespecífica das espécies Bariancistrus niveatus e Ancistrus sp. variou de 0% a
16% com média genética de 15%, Parancistrus aurantiacus e Ancistrus sp.variou de 0% a 18% com
média de17% e de Bariancistrus niveatus e Parancistrus aurantiacus variou de 0% a 13% com média de
11%. Estes valores estão de acordo com a proposta do DNA barcode, em que distâncias genéticas
acima de 3,0% podem ser consideradas espécies diferentes.
A distância genética intra-específica das duas linhagens das espécies Bariancistrus niveatus foi 2% em
B. niveatus 1 e 1% em B. niveatus 2. Para a espécie Parancistrus aurantiacus  foi de 2% e Ancistrus sp.
2%. A distância genética interespecífica foi: Bariancistrus niveatus 1 e Bariancistrus niveatus 2 com 6%;
Parancistrus aurantiacus e Bariancistrus niveatus 1 com 12%; Ancistrus sp. e Bariancistrus niveatus 1
com 17%; Parancistrus aurantiacus e Bariancistrus niveatus 2 com 11%; Ancistrus sp. e Bariancistrus
niveatus 2 com 15%; Ancistrus sp. e Parancistrus aurantiacus 17% (Tabela 01).

Tabela 01 – Distância genética média intra e interespecífica das envolvendo as três espécies de
Loricariidae e suas linhagens.
Espécie/linhagem DMin - DMax Distância

intra-específic
a

B. niveatus
1

B.niveatus
2

P .
aurantiacus

Bariancistrus niveatus 1 0 – 3% 2%
Bariancistrus niveatus 2 0 – 2% 1% 6%
P a r a n c i s t r u s
aurantiacus 0 – 4% 2% 12% 11%
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Ancistrus sp. 1 – 4% 2% 17% 15% 17%
DMin: Distância genética Mínima; DMax: Distância genética máxima
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Figura 05 – Árvore de Neighbour-joining das três espécies da família Loricariidae. Entre parênteses é o
número do haplótipo de cada espécie.

4.Conclusão
Com os resultados obtidos, foi possível confirmar a eficiência da metodologia do DNA barcode na
caracterização e identificação genética das espécies em estudo de Loricarideos de valor comercial da
Amazônia, a partir do fragmento Citocromo Oxidase subunidade I (COI). Foi possível observar duas
linhagens para a espécie B. niveatus. Com isso, este trabalho irá contribuir para diminuição de incertezas
taxonômicas nesse grupo de peixes amazônicos. Em suma, a metodologia do DNA barcode representa
uma nova alternativa para ampliar pesquisas sobre biodiversidade das espécies e identificá-las.
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