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1.Introdução
O rio amazonas forma a maior bacia hidrográfica do mundo, contendo a maior diversidade de peixes de
água doce do planeta, estimando-se uma quantidade de 5000 espécies (Vari e Malabarba, 1998). Uma
das principais atividades econômicas da região é a pesca. É dela que populações ribeirinhas dependem
para fins de alimentação, comércio e renda (Megeers, 1977).
Os bagres da Ordem Siluriformes estão distribuídos em 35 famílias com 446 gêneros e pelo menos 2.867
espécies, sendo destas 1.727 presentes na bacia amazônica (Nelson, 2006). Pimelodidae é uma das
Famílias que possui vários representantes de importância comercial na Amazônia (Barthem e Goulding,
2007).
Na comercialização dessas espécies, um dos mais freqüentes problemas está na identificação para fins
de fiscalização, exportação e comércio (Santos e Santos, 1997). Uma opção de resolução para esta
questão baseia-se em uma ferramenta sugerida denominada “DNA Barcode”, ou código de barras de
DNA (Hebert et al, 2003). Esta ferramenta propõe a utilização de um gene mitocondrial, Citocromo
Oxidase Subunidade I (COI), que faz parte do complexo gênico codante de proteínas transmembranares,
envolvidas no transporte elétrico e catálise da cadeia respiratória de organismos eucariotos, sendo esta
trabalhada em estudos de população, variabilidade genética e filogenia.
O presente estudo visou, sob o ponto de vista genético, identificar 24 espécies da Família Pimelodidae e
duas da família Auchenipteridae (Siluriformes), de valor comercial na Amazônia, utilizando as sequências
nucleotidícas do gene mitocondrial COI, e assim verificar a sua eficiência na identificação e estudos de
variabilidade genética.

2.Material e Métodos
Foram analisados entre dois a 22 exemplares de cada uma das 26 espécies amostradas em 15
localidades da Amazônia, entre as quais 11 espécies oriundas do presente estudo e coletadas em 11
localidades: Manaus, Santarém, Tabatinga, Tefé, Eirunepé, Cruzeiro do sul, Manicoré, Porto Velho,
Guajará Mirim, São Grabriel da Cachoeira, e Tocantins (Tabela 01).
O material biológico foi conservado em álcool 95% e depositado no banco de tecidos do grupo de
pesquisa de peixes eletrosensitivos do INPA.  A extração de DNA foi feita seguindo o protocolo com
Fenol-Clorofórmio (Sambrook et al, 1989). O DNA extraído foi visualizado, após eletroforese, em gel de
agarose 0,8% corado com GelRed (Biotium).
A amplificação do material extraído foi realizado com a técnica de PCR na qual foram utilizados como
iniciadores os primers descritos por Ward et al. (2005). As condições de concentração de reagentes e de
termociclagem foram realizadas conforme descrito em Ortiz (2010). O produto da PCR foi verificado e
quantificado em eletroforese padrão (100 V por 1h) visualizado com gel de agarose 1% e corado em
GelRed. O tamanho do fragmento foi confirmado por comparação com o marcador de 1Kb DNA Ladder
plus (sinapse biotecnologia).
O produto de PCR foi purificado com o kit GFX (GE HealthCare) de acordo com as normas do fabricante,
sequenciado com o kit MegaBace Dynamic ET e eletroinjetadas no analisador automático MegaBace
1000 no LTBM/INPA. As sequências de DNA obtidas foram editadas, alinhadas e analisadas com o
auxílio dos programas BIOEDIT 5.0.9 (Hall, 1999), CHROMAS 2.31(www.technelysium.com.au
/chromas.html) e  MEGA 5.0 (Tamura et al., 2007).
Após obtida a matriz alinhada e editada, foi gerada uma árvore de distância genética utilizando o
algorítmo de Neighbour-joining juntamente com o modelo de evolução molecular Kimura-2-parâmetros.
Essas estimativas foram geradas com o auxílio do programa MEGA 5.0 (Tamura et al., 2007).

3.Resultados e Discussão
A menor distância genética média interespecífica foi de 2%, observada entre Pseudoplatystoma
reticulatum e Pseudoplatystoma fasciatum, e a maior foi de 16 %, observada entre Ageneiosus inermis e
Zungaro zungaro (Tabela 02). 
A distância média intraespecífica variou de 0,0% (Brachyplatystoma filamentosum) a 1,00 % (Leiaurius
marmoratus). Os valores estão dentro da proposta do DNA Barcode que, segundo Hebert et al. (2003),
as divergências intraespecíficas devem ficar abaixo de 2 % e a interespecíficas devem ficar acima de
3%.
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Tabela 01 – Espécies da Ordem Siluriformes, Família, número de exemplares coletados e com o fragmento de DNA
mitocondrial COI analisadas. locais de coleta: Coari (Co), Manaus (Ma), Santarém (Sa), Iranduba (Ir), Tabatinga (Ta),
Tefé (Te), Boa Vista (BV), Eirunepé (Eir), Cruzeiro do Sul (CS), Manicoré (Mn), Porto Velho (PV), Guajará Mirim (GM),
São Gabriel da Cachoeira (SGC), Lábra (La) e Tocantins (To).

Tabela 02 – Distância genética média intra e interespecífica, corrigida com o modelo K2P, estimada com as 26
espécies da Ordem Siluriformes.

A menor distância genética média interespecífica foi de 2%, observada entre Pseudoplatystoma
reticulatum e Pseudoplatystoma fasciatum, e a maior de 16 %, observada entre Ageneiosus inermis e
P.pirinampu (Tabela 02). 
A distância média intraespecífica variou de 0,0% (S) a 1,00 % (Leiaurius marmoratus). Os valores estão
dentro da proposta do DNA Barcode que, segundo Hebert et al (2003), as divergências intraespecíficas
devem ficar abaixo de 2 % e a interespecíficas devem ficar acima de 3%.

Menor distância interespecífica entre (P. reticulatum e P. fasciatum)

Maior distância interespecífica entre

Menor distância Intraespecífica

Maior distância
Intraespecífica
(Leiarius marmoratus)
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Estudos feitos por Hubert et al. (2008) e Ward et al. (2009), analisando espécies de água doce,
encontraram valores K2P  de 0,27% (coespecifica) e 8.37% (congêneres)  e Valores de K2P de 0.3%
(coespecifico) e 8,4 (cogêneres) respectivamente.
Estes valores são semelhantes com os encontrados no presente estudo, mostrando que tais valores
podem seguir um padrão para as espécies de peixes.
A menor distância genética interespecífica observada foi de 1% entre Pseudoplatystoma reticulatum e P.
tigrinum (Tabela 02) seguida de 2% entre Brachyplatystoma rousseauxii e B. filamentosum.
Uma possível causa da porcentagem baixa entre congêneres, é de que  as  espécies  são  jovens
(Hubert et al, 2008)  , e não tiveram muito tempo de evolução para separar geneticamente uma da outra.
Sendo assim uma analise envolvendo o relógio molecular pode ser adequada para estimar quantos
milhões de anos as espécies divergiram (Tabela 02).
Foram observados 66 haplótipos entre os 202 exemplares analisados com os quais foi gerada uma a
árvore de Neigbour-joining (Figura 01). Foi observado que as 26 espécies foram agrupadas em 26
clados, bem apoiados por altos valores de bootstrap variando entre 99% a 100%.
A identificação molecular das 26 espécies corroborou com a identificação morfológica.
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4.Conclusão
O DNA Barcode foi eficiente para identificação de 26 espécies de bagres (Siluriformes) de valor
econômico na Amazônia, por meio da amplificação do gene citocromo oxidase, estando dentro da
proposta que a metodologia propõe.
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Figura 01. Árvore com os haplótipos gerada pelo algoritmo agrupamento dos vizinhos (Neighbour joining)  com as 26
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