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1. Introdução
Os peixes elétricos (ordem Gymnotiformes) são peixes de hábitos noturnos que habitam uma
grande variedade de habitats aquáticos (Alves- Gomes,1997). São bem conhecidos no meio
científico e também fora dele devido á sua principal característica: a eletrogênese ( habilidade de
produzir descargas elétricas). Além do sistema eletrogênico, os peixes elétricos ainda possuem um
sistema eletrosensório,que os permite perceber descargas elétricas no meio em que vivem
(Mbller,199S). É através da ação conjunta do sistema eletrogênico e eletrosensório (SEE), que os
Gymnotiformes percebem o meio a sua volta e também se comunicam durante suas atividades
cognitivas (Bullock e Heiligenberg, 1986). Ainda que sua distribuição compreenda as Américas do
Sul e Central, é na região Amazônica que os Gymnotiformes atingem maior diversidade e
abundância (Alves-Gomes 1995,1997; Albert e Campos- da Paz, 1998; Albert,2001). Em Roraima
estudos mostram que a diversidade de Gymnotiformes pode incluir um .número ainda não
conhecido de espécies endêmicas (Alves-Gomes, 1997). Com o objetivo de identificar e
caracterizar as espécies o gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI) foi selecionado como
ferramenta para a técnica de ONA Barcode em animais.
O objetivo deste trabalho foi construir um banco de seqüências da porção 3' do gene mitocondrial
Citocromo Oxidase Subunidade I (fragmento de ONA Barcode) a partir de amostras de exemplares
de Gymnotiformes coletados na bacia do rio Branco em Roraima, disponibilizando esta informação
para estudos de sistemática e filogeografia do grupo.

2. Material e métodos
Para isso foram utilizado exemplares de peixes elétricos provenientes de coletas realizadas desde
2008 em vários tributários do rio Branco. O ONA dos indivíduos coletados foi extraído a partir do
tecido muscular seguindo o protocolo básico de Sambrook et aI. (1989), com algumas
modificações. A partir de uma amostra de tecido muscular de 106 indivíduos da área de estudo em
questão, realizou-se uma precipitação salina com lise celular alcalina em 1,0% de 50S com 40IJL
de proteinase k (20mgjML) á 60°C por uma hora. Após o tecido estar totalmente digerido foram
realizadas lavagens sucessivas com fenol-clorofórmio (1: 1) e clorofórmio com o auxílio de
centrifugação, e posteriormente, o sobrenadante foi precipitado com um volume de isopropanol
gelado á 20°C over night.Também com auxílio de centrifugação, o ONA foi eluído em TE 0,2X.
Completada a extração de ONA, uma amostra de 3IJLde ONAtotal de cada indivíduo foi submetida
uma eletroforese horizontal em gel de agarose 0,8%, corada com brometo de etídeo, para que
fosse feita a quantificação do ONAextraído, utilizando-se um marcador de concentração conhecida.
Após a extração de ONA foi realizada amplificação da região do gene estudado por meio da técnica
da PCR, onde o ONA total, juntamente com um conjunto de reagentes e com o auxilio dos primers
BOL-COIFiSH FI (5' TCAACYAATCAYAAAGATATYGGCA 3') e BOL-COIfiShR1 (5'
ACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA3'), específicos para o fragmento, foi submetido a ciclos de
amplificação em um termociclador. Para a amplificação foram utilizados 30ng de ONA total, ao
qual foram adicionados 2,SIJL de Tampão10X; 0,7SIJL de Taq ONA Polimerase (lUjIJL); SIJL de
dNTP (lMm); 1IJLde cada prímer (SIJM) e água mili-Q para completar o volume da reação (2SIJL).
Esta mistura de reagentes foi submetido a amplificação de 35 ciclos com desnaturação a 92°C por
1 minuto, seguida por anelamento a uma temperatura de específica de 55°C por 1 minuto e
extensão a 72°C por minuto. Em seguida, foi realizada a quantificação dos produtos de PCRpor
comparação com o macardor Low Mass DNA Ladder (Invitrogen) a partir do produto purificado foi
realizado a reação de sequênciamento com o auxílio do Kit de sequênciamento MegaBACE
Dynamic ET, na presença dos ptimers utilizados na PCR.
As seqüências obtidas foram editadas, conferidas e alinhadas com os programas Bioedit 7.5.0
(Hall, 1999) e Chromas 2.31 (www.technelysium.com.aU/chromas.html). Como grupo
externo fora utilizado um indivíduo da espécie Racenísía_fímbríípínna também utilizado por Maia
(2008). As análises filogenéticas foram realizadas com o auxílio do programa PAUP* 4.0b10
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(5wofford, 2002), de onde foram geradas árvores filogenéticas segundo o algoritmo de máxima
parcimônia.

3. Resultados e discussão
Dentre os 106 indivíduos coletados, o DNA de todos os indivíduos foi extraído. Foram obtidas
amplificações de boa qualidade para 08 indivíduos (figura 01). Foram sequenciados quatro dos
cinco gêneros amostrados, sendo Brachyhypopomus(N=2), Hypopygus (N=2), Microsternarchus
(N=l) e Gymnorhamphichthys ( N=l).

Figura 1. Gel de agarose 1,0% com de eletroforese do fragmento mitocondrial COI amplificado a
partir do DNA de 15 exemplares de peixes da Ordem Gymnotiformes. M= marcador molecular de
tamanho de bandas conhecido (DNA Ladder 1 kb plus); Números entre 1 a 15 = número de cada
exemplar com o gene mitocondrial COI amplificado.

A matriz com as seqüências dos indivíduos alinhadas e editadas apresentou um total de 492 pares
de bases, sendo destes 155 com mutação e 61 informativos para parcimônia. A média da distância
entre os indivíduos foi de 20,2% com o grupo externo e 18,1% sem o grupo externo (tabela 01).

Tabela 01 - Distância genética não corrigida entre os indivíduos analisados.
Gêneros 1 2 3 4 5 6
1 Brachyhypopomus 7
2 Brachyhypopomus 9 0,6%
3 Microsternarchus 29,4% 29,9%
4 Hypopygus 51 0,6% 0,4% 29,0%
5 Hypopygus 62 0,6% 0,4% 29,0% 0,0%
6 Gymnorhamphichthys 27,6% 28,9% 33,0% 28,1% 28,1%
7 Racenisia 23,3% 22,8% 35,9% 22,1% 22,1% 31,6%

A partir de 500 replicações, foram geradas 6 árvores de parcimônia de L=341, CI=O.73, RI=0.66 e
RCI=0.48. A topologia da análise consenso de parcimônia (figura 02) são semelhantes às
propostas por Alves-Gomes, 1997 a partir de seqüencias de 125 e 165.
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Figura 02 - Árvore consenso de parcimônia entre os indivíduos analisados.

4. Conclusão
A metodologia do DNA Barcode utilizada neste trabalho demonstrou ser um método eficiente de
identificação de espécies no nível molecular.
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