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Sinopse: 

Os ambientes aquáticos urbanos amazônicos sofrem com alteração ambiental 

devido às atividades antrópicas. Consequentemente, substâncias que são lançadas 

diariamente nestes locais podem ocasionar danos teciduais e danos no material genético 

de células somáticas e germinativas. Para tanto, foram estudados os perfis limnológicos 

abióticos, os efeitos genotóxicos, os perfis de metilação e a localização de sequências 

repetitivas de DNA em espécies de peixes. No geral, a estrutura, organização e função do 

genoma de peixes, que sobrevivem nestes locais, apresentam-se modificadas em espécies 

expostas à poluição ambiental, apesar de algumas, terem desenvolvido sistemas 

sofisticados para identificar e reparar o DNA danificado.  
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Resumo  

Os grandes avanços e modificações urbanas em Manaus, principal cidade da 

Amazônia ocidental brasileira, começaram em 1970 com a implantação de um Polo Industrial 

conhecido como Zona Franca de Manaus. Esse acelerado processo urbanístico levou à 

ocupação de áreas urbanas impróprias, como margens de igarapés, que hoje, servem como 

depósitos de lixo e recebem efluentes industriais e hospitalares. Várias destas substâncias 

lançadas diariamente nos igarapés urbanos são capazes de ocasionar danos teciduais, no 

material genético de células somáticas e germinativas, além da bioacumulação de 

contaminantes na biota aquática. Desta forma, analisamos os efeitos genotóxicos e 

investigamos a localização cromossômica de sequências de DNA repetitivo em peixes 

provenientes de diferentes ambientes poluídos, visando inferir sobre eventos que propiciam a 

permanência destes organismos nos igarapés urbanos na cidade de Manaus. Para tanto, foram 

estudados (i) os perfis limnológicos abióticos, (ii) efeitos genotóxicos, (iii) perfis de metilação 

e a (iv) localização física cromossômica de sequências de DNA repetitivo em seis espécies de 

peixes amazônicas e duas exóticas, de três locais com níveis mais críticos de poluição 

ambiental em Manaus (AM): igarapé do Mindu, igarapé do Quarenta e igarapé do Tarumã-

açu. Como controle negativo, as mesmas espécies foram coletadas no lago Catalão, localizado 

na confluência dos rios Negro e Solimões. No geral, os resultados demonstram que análise de 

micronúcleos, anormalidades nucleares eritrocíticas e o ensaio do cometa são biomarcadores 

importantes para avaliar a saúde do ecossistema aquático, especialmente em espécies que 

estão apresentando remodelamento genético e epigenético, em função da péssima qualidade 

da água dos igarapés urbanos poluídos na cidade de Manaus-AM. Além disso, as espécies que 

ocorrem nesses locais apresentam sequências ribossomais altamente complexas no genoma, 

mediada por um aumento sistemático no número de cópias do DNA ribossomal. 

Adicionalmente, o ambiente poluído pode influenciar na metilação do DNA, que teria 

evoluído, inicialmente, como um mecanismo de defesa dos organismos contra a expressão de 

elementos transponíveis. O aumento na quantidade de elementos transponíveis do tipo Rex 

nos cromossomos, evidenciados neste estudo, representa sua influência na modelagem do 

genoma das populações que vivem no ambiente poluído, onde a estrutura, organização e 

função do genoma são modificadas em indivíduos expostos à poluição ambiental. Isso, 

provavelmente, se deve às interações com os elementos transponíveis, os quais devem estar 

sob constante evolução adaptativa e respondem  à mudança do ambiente de forma  particular 

para cada espécie.  
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Abstract  

Major advances and urban modifications in Manaus, the main city of the western 

Brazilian Amazon, began in 1970 with the establishment of an Industrial Pole known as Free 

Zone of Manaus. This accelerated urbanization process led to the occupation of improper 

urban areas, such as streams, which today serve as garbage dumps and receive industrial and 

hospital effluents. Several of these substances released daily in urban streams are capable of 

causing tissue damage in somatic and germ cell genetic material, as well as bioaccumulation 

of contaminants in the aquatic biota. Thus, we analyzed the genotoxic effects and investigated 

the chromosomal location of repetitive DNA sequences in fish from different polluted 

environments, aiming to infer events that favor the permanence of these organisms in urban 

streams in the city of Manaus. To this end, we studied (i) abiotic limnological profiles, (ii) 

genotoxic effects, (iii) methylation profiles and (iv) location of repetitive DNA sequences in 

six species of Amazonian fish and two species of exotic fish from three sites with more 

critical levels of environmental pollution in the city of Manaus (AM): Mindu stream, 

Quarenta stream and Tarumã-açu stream. As a negative control, the same species were 

collected in Catalão Lake, located at the confluence of the Negro and Solimões rivers. 

Overall, the results show that micronucleus analysis, erythrocyte nuclear abnormalities and 

the comet assay are important biomarkers for assessing the health of the aquatic ecosystem, 

especially in species that are exhibiting genetic and epigenetic remodeling due to poor water 

as a function of the water quality of the urban streams in the city of Manaus-AM, who suffer 

from environmental pollution. Additionally, the polluted environment may influence DNA 

methylation, which would have initially evolved as a defense mechanism of organisms 

against expression of transposable elements. The increase in the amount of Rex transposable 

elements on the chromosomes, evidenced in this study, represents its influence on the genome 

modeling of populations living in the polluted environment, where the structure, organization 

and function of the genome are modified in individuals exposed to environmental pollution. 

This is probably due to interactions with the transposable elements, which must be under 

constant adaptive evolution and respond to changing environments in a particular way for 

each species.  
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1. Introdução 

1.1 Poluição dos igarapés: desafios e potencialidades na cidade de Manaus-AM 

 A poluição aquática, de modo geral, passou a receber maior atenção quando foi 

possível perceber consequências adversas em seus ecossistemas, bem como em seus 

organismos (Fent 2004). A partir deste momento surgiu um interesse global em relação às 

questões referentes à poluição de ambientes aquáticos, embora ainda hajam diversos países 

produzindo cargas enormes de poluentes ambientais (Tang et al. 2014; Liu et al. 2018). É 

notório que as atitudes comportamentais do homem, desde que se tornou parte dominante dos 

sistemas, têm demostrado tendência em sentido contrário à manutenção do equilíbrio 

ambiental (Sunjog et al. 2013). 

 No Brasil, concentra-se a maior biodiversidade do mundo, distribuída em diferentes 

biomas (Lewinsohn e Prado 2005). Parte significante da biota aquática está presente nos 

ecossistemas amazônicos, que apresenta uma densa rede hídrica constituída por inúmeros rios 

e incontáveis igarapés (pequenos corpos d’agua) (Sioli 1984). Porém, nos últimos anos, a 

região amazônica sofreu um grande avanço no desenvolvimento urbano, aumentando 

significativamente a população de suas grandes metrópoles (Kuck 2013). E, com isso, as 

cidades se voltaram para o desenvolvimento tecnológico, gerando outros problemas 

associados com o crescimento populacional desordenado (Nelson e Lucivaldo 2011), dentre 

os quais destaca-se a perda das características naturais dos ecossistemas aquáticos urbanos e 

da dinâmica/estrutura de suas comunidades bióticas (Omar et al. 2015).  

Em Manaus, principal cidade da Amazônia ocidental brasileira, seus grandes avanços 

e modificações começaram no ano de 1970, com a implantação de um Polo Industrial 

conhecido como Zona Franca de Manaus. Esse acelerado processo urbanístico, tanto 

relacionado ao aumento de indústrias como da população, levou à ocupação de áreas urbanas 

impróprias, tais como as margens dos igarapés (Bentes 2005). Consequentemente, a ausência 

de políticas públicas efetivas resultou em impactos ambientais, destacando-se a retirada da 

vegetação, despejo de esgotos domésticos e lançamento de efluentes industriais nos corpos 

hídricos. Além disso, os igarapés urbanos consistem em depósitos de lixo propriamente dito e 

receptores diretos de efluentes industriais. Isso em conjunto com elevadas taxas de 

assoreamento decorrentes da retirada da mata ciliar, agravam o grau de poluição desses 

igarapés, uma vez que todo material acumulado nas margens acaba se degradando de forma 

errônea (Ferreira et al. 2012; Pio et al. 2014). 
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Em sua área urbana, a cidade é atravessada por três bacias hidrográficas (Figura 1). 

Uma encontra-se inteiramente urbanizada e compreende as microbacias do igarapé do São 

Raimundo e do Educandos, tendo como principais tributários os igarapés do Mindu e 

Quarenta, respectivamente, que drenam áreas densamente habitadas e com atividades 

domésticas (lixo e esgoto sanitário) e industriais em seu entorno, desde suas nascentes até sua 

foz (Pinto et al. 2009; Lemos 2016). As demais bacias drenam principalmente a área rural, 

tais como as microbacias do Tarumã-açu e do Puraquequara (Pinto et al. 2009; Ferreira et al. 

2012). Além disso, o aterro sanitário da cidade encontra-se situado nas margens do igarapé do 

Tarumã-açu, com armazenamento inapropriado de altas quantidades de lixo, provenientes do 

Polo Industrial, lixo urbano e hospitalar (Do Valle 1998; Piedade et al. 2014). 

Esse armazenamento de lixo tem sido apontado como a grande causa da poluição do 

solo e dos corpos d’água, tanto subterrâneas quanto superficiais (Nelson e Lucivaldo 2011). 

Ainda, uma característica deste aterro sanitário é a produção de chorume, um líquido 

resultante da atividade enzimática sobre a matéria orgânica, que se destaca por escoar 

livremente no sistema hídrico, transportando metais como Zinco (Zn), Cromo (Cr), Manganês 

(Mn), Níquel (Ni), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Chumbo (Pb) e Ferro (Fe), além de ser um 

contaminante causador de efeitos adversos (Filgueiras et al. 2004). A presença de metais 

representa um grande perigo à saúde de todo ecossistema aquático, pois não são degradáveis e 

apresentam um grande potencial bioacumulativo quando lançados em grandes quantidades. 

Isso se torna ainda mais preocupante com relação ao consumo dos peixes, que são utilizados 

como fonte de alimentação por populações humanas, e consiste na principal fonte proteica dos 

manauaras (Nuvolari et al. 2011). 

Além do aumento na concentração de metais tóxicos, as atividades antropogênicas 

podem causar diversos impactos ambientais, estando associadas com o aumento da 

condutividade elétrica, variação da temperatura da água e diminuição dos valores de oxigênio 

dissolvido, quando comparados com ambientes naturais (Couceiro et al. 2007; Martins et al. 

2008). Uma vez que os organismos estão em interação com o meio em que vivem é possível 

observar alterações na comunidade e distribuição das espécies, pois as mais sensíveis a essas 

mudanças tendem a deixar este ambiente (Oliveira et al. 2010; Omar et al. 2015; Kroon et al. 

2017). 
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Figura 1 – Bacias hidrográficas da cidade de Manaus-AM. Fonte: GEO Manaus (2002). 
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Dessa forma, a maior ameaça à biota aquática de igarapés urbanos da cidade de 

Manaus-AM é a perda da qualidade da água e a modificação de habitats que vem sendo 

ocasionada por ações antrópicas (Viana 2018). No entanto, a maior parte dos estudos 

disponíveis para a biota aquática destes igarapés envolve aspectos com enfoque ecológico e 

físico-químicos de suas águas (Sioli 1985; Catarino e Zuanon 2010; Santana 2015; 2016). 

Porém, estudos que envolvam aspectos da análise de perfis limnológicos e de investigação 

dos efeitos genotóxicos e genômicos/citogenômicos continuam escassos, sendo estes estudos 

extremamente necessários para melhor compreender o impacto e os processos adaptativos da 

biota aquática nestes ambientes. 

1.2 Implicações da interação entre ictiofauna e ambientes aquáticos urbanos 

A geração de esgotos, resíduos sólidos e efluentes industriais é inerente às sociedades 

organizadas. Tais dejetos, bem como seus subprodutos, precisam ser tratados para minimizar 

os impactos de seus descartes à saúde ambiental (Siqueira et al. 2009; Gouveia 2012). De 

acordo com Rutherford et al. (2000) e Sisinno (2002), para evitar que efluentes descartados 

rotineiramente nos corpos d’água causem efeitos tóxicos à biota aquática e à saúde humana, 

faz-se necessário que seu controle incorpore também a realização de bioensaios, ou seja, uma 

avaliação de biomarcadores de toxicidade e de controle da poluição. 

Para tanto, os bioensaios buscam identificar interações entre poluentes presentes no 

ambiente e em organismos vivos por meio de biomarcadores (Arias 2008; Mannarino et al. 

2013). Estes são capazes de detectar precocemente efeitos da contaminação ambiental sobre 

os organismos, antevendo possíveis impactos sobre a saúde humana. Mas é necessário esperar 

até que a pressão da poluição deixe a marca no nível do ecossistema? A presença de 

estressores no ambiente (principalmente poluentes orgânicos e inorgânicos) pode influenciar a 

integridade das moléculas de DNA nos organismos aquáticos, podendo ter consequências nos 

níveis individuais e populacionais (Kolarevic et al. 2016).  

Substâncias que são lançadas diariamente nos corpos d’água de igarapés urbanos 

amazônicos podem até não demonstrar efeitos agudos nos organismos que estão expostos, 

como no caso de poluição severa que pode resultar no desaparecimento de tais organismos. 

Entretanto, a exposição à poluição em curto prazo é capaz de ocasionar danos teciduais, danos 

no material genético de células somáticas e germinativas, além da bioacumulação de 

contaminantes (Zapata et al. 2016; Thellmann et al. 2017). 
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Testes com organismos indicadores para toxicidade e genotoxicidade estão sendo 

realizados constantemente e se tornaram indispensáveis por fornecer alertas precoces para 

alterações e degradações ambientais, induzidas por agentes genotóxicos (Pawar 2012), já que 

análises físico-químicas identificam apenas a presença e as respectivas concentrações dos 

diferentes poluentes (Matsumoto et al. 2006). Dentre as metodologias utilizadas para avaliar 

danos causados por substâncias xenobióticas, destacam-se o teste do micronúcleo, análise de 

anormalidades nucleares e o ensaio do cometa (Bombail et al. 2001; Rocha et al. 2009; 

Barbosa et al. 2010; Zapata et al. 2016). 

O teste do micronúcleo é considerado uma técnica vantajosa e simples, sendo possível 

observá-los em todos os tipos de eritrócitos, como resposta complexa entre a exposição 

genotóxica e a eficiência dos mecanismos fisiológicos de defesa dos organismos (Hayashi 

2016). Os micronúcleos (MN) são denominações dadas a pequenos corpúsculos de cromatina 

que se encontram dispersos no citoplasma de eritrócitos, sendo originados de fragmentos 

cromossômicos ou cromossomos inteiros que não foram incorporados nos núcleos das 

células-filhas durante a divisão celular (Schmid 1975; Obiakor et al. 2012). 

Em ambientes naturais da região amazônica, como no rio Madeira, a contaminação por 

mercúrio (Hg) foi avaliada pelo teste do micronúcleo em eritrócitos de três espécies de 

diferentes níveis tróficos: Prochilodus nigricans Spix & Agassiz 1829 (detritívoro), 

Mylossoma duriventris (Cuvier, 1818) (onívoro) e Hoplias malabaricus (Block 1794) 

(piscívoro), onde foi possível observar altas frequências de micronúcleos em H. malabaricus, 

indicando uma interação de fatores ambientais (hábitos não migratórios) e biológicos (danos 

genéticos) (Porto et al. 2005). Deste modo, a exposição a agentes genotóxicos pode resultar 

em um funcionamento incorreto da maquinaria celular, fenômeno este que pode levar ao 

desenvolvimento de um processo cancerígeno ou até mesmo a morte celular, e caso não 

ocorra o reparo do DNA danificado, consequências biológicas em suas células, órgãos ou 

organismo inteiro pode ser ocasionado (Lee e Steinert 2003; Bombassaro 2007; Kolarevic et 

al. 2016).  

Esse tipo de teste, em combinação com as análises de anormalidades nucleares, tem 

sido extensivamente aplicado entre os ensaios atualmente disponíveis, além de serem 

amplamente recomendados para estudos de biomonitoramento ambiental empregando os 

peixes como bioindicadores, com intuito de avaliar a qualidade de recursos hídricos e os 

efeitos da poluição sobre os organismos (Pantaleão 2008; Hussain et al. 2018). Essas 

anormalidades nucleares são formadas quando determinada quantidade de material genético 
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fica levemente atrasada na mitose, fazendo com que o núcleo resultante não seja oval, mas 

apresente uma saliência de cromatina, conhecida como anormalidades nucleares eritrocíticas 

(ANEs) (Souza e Fontanelli 2006; Kirschbaum et al. 2009; Braham et al. 2017). 

Outro teste utilizado como ferramenta na avaliação genotóxica é o ensaio do cometa, 

que avalia danos no DNA a nível de células individuais, resultantes da exposição a um agente 

genotóxico, medindo a migração do DNA de células em gel de agarose, numa corrida de 

eletroforese (Singh et al. 1988; Hussain et al. 2018). Este ensaio tem sido recomendado na 

avaliação de despejos industriais, domésticos e agrícolas, indução de danos e reparo no DNA, 

assim como em estudos que visam o biomonitoramento de populações expostas a aplicações 

clínicas (Collins 2014; Lapuente et al. 2015). Ainda, é adequado para o monitoramento 

ambiental, analisando peixes em seu próprio ambiente. Contudo, até o momento, não existem 

informações acerca de danos no material genético de peixes relacionados a agentes 

genotóxicos, expostos à poluição nos igarapés urbanos de Manaus-AM, tampouco de como 

eles são capazes de lidar com ambientes hostis. 

1.3 Como os peixes são capazes de habitar ambientes hostis, sejam eles naturais ou 

modificados pelo homem? 

Na Amazônia, supõe-se que a variabilidade de ambientes favoreceu o estabelecimento 

de uma grande diversidade de peixes, os quais possuem uma forte relação com o ambiente em 

que vivem (Dagosta e De Pinna 2019). Assim, espécies de peixes desenvolveram, durante o 

seu processo evolutivo, uma grande plasticidade genotípica e fenotípica, gerando linhagens 

múltiplas, que ocasionalmente levam à especiação (Chen et al. 2015; Braz-Mota et al. 2018; 

Heinrichs-Caldas et al. 2019). Atualmente admite-se que a variabilidade genômica é o fator 

essencial que garante uma rápida adaptação dos organismos ao ambiente aquático (Gross et 

al. 2010; Schneider et al. 2013a; Silva et al. 2016). 

Populações ambientalmente impactadas têm sido alvo de investigações com o uso de 

marcadores genéticos nucleares e mitocondriais, com foco na variabilidade genética, uma vez 

que o declínio desta variabilidade pode reduzir a capacidade de uma população em se adaptar 

às mudanças ambientais (Lande 1988; Arif e Khan 2009). O gene citocromo c oxidase 

subunidade I (COI), presente no genoma mitocondrial e que codifica parte de uma enzima 

terminal da cadeia respiratória da mitocôndria apresenta-se como um gene conservado 

intraespecificamente, o que o torna um valioso marcador na identificação de espécies. É 

comumente utilizado em estudos de níveis e padrões de distribuição da variabilidade genética 
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entre as populações, devido a suas características de herança materna, clonal e taxa 

mutacional (De Carvalho et al. 2011; Machado 2016). 

Além disso, trabalhos realizados com peixes amazônicos vêm associando processos 

adaptativos com a variabilidade genética, principalmente a encontrada em regiões de DNAs 

repetitivos, por estarem menos sujeitos a sofrerem pressão seletiva (Gross et al. 2010; Santos 

et al. 2016; Silva et al. 2016). Sabe-se que no genoma de eucariotos existe uma grande 

quantidade de sequências repetitivas de DNA, que diferem no número de nucleotídeos e que, 

por isso, tornam-se importantes ferramentas em análises genéticas (Caixeta et al. 2006; 

Suntronpong et al. 2017). Estas sequências são consideradas importantes na evolução 

estrutural, dinâmica e funcional do genoma de peixes (Symonová e Howell 2018) e podem 

estar organizadas de acordo com sua distribuição no genoma, sendo encontradas tanto in 

tandem (como os DNAs satélites, DNAs ribossomais e as sequências teloméricas) quanto 

dispersas (com destaque para os elementos transponíveis) (Kuhn et al. 2012; Suntronpong et 

al. 2017). 

Os DNAs ribossomais (DNAr) codificam quatro genes que são essenciais para a 

função ribossômica: o RNAr 5S; 28S; 18S e 5,8S e organizam-se em duas famílias 

multigênicas: 5S e 45S, estando esta última relacionada com a região organizadora de 

nucléolo (RON). Uma característica intrigante destas sequências ribossomais é que, apesar de 

serem consideradas conservadas (Averbeck e Eickbush 2005), o DNAr tende a alterar o seu 

número de cópias (Wang et al. 2017) e a sua posição nos cromossomos das espécies 

(Sochorová et al. 2018). Em condições fisiológicas normais metade das cópias dos DNAr é 

inativada por meio de uma combinação de mecanismos epigenéticos, incluindo tempo de 

replicação tardia (Schlesinger et al. 2009), fatores de repressão específicos (Tan et al. 2012) e 

metilação do promotor do DNAr (Bacalini et al. 2014). A quantidade de trabalhos disponíveis 

na literatura contendo dados citogenéticos de DNAr tem aumentado de forma constante nos 

últimos anos (Sochorová et al. 2018), tanto que em peixes a localização de genes ribossomais 

revela uma importância biológica dentro do genoma, o que pode resultar na formação de um 

“rDNAome” consistindo em mais de 20.000 cópias empregadas em diferentes funções de 

codificação extra (Symonová e Howell 2018). 

Estudos com peixes amazônicos vêm detectando mudanças na localização 

cromossômica e tamanho de arranjos específicos no DNAr. Esta suposição é reforçada pelo 

fato de que três espécies de acará-disco (Symphysodon spp.) apresentaram variabilidade dos 
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sítios de DNAr 18S devido à presença de translocações, envolvendo regiões heterocromáticas 

ricas em elementos transponíveis (TEs) (Gross et al. 2010). Ainda, Schneider et al. (2013b) 

observaram múltiplos sítios de 18S e variações no padrão de 5S em algumas espécies de 

ciclídeos neotropicais, sugerindo que grande parte desta variabilidade encontrada seja devido 

a diferentes classes de sequências repetitivas. No trabalho de Terencio et al. (2012) também 

foi possível observar múltiplos sítios de 5S em duas espécies de jaraquis do gênero 

Semaprochilodus, indicando que alguns destes sítios são derivados de pseudogenes, como 

consequência de duplicações e transposições de DNA pela associação destas sequências com 

elementos transponíveis. 

Eventualmente os TEs, que são sequências capazes de deslocar-se e inserir-se em 

outros locais do genoma, têm impulsionado a evolução e a plasticidade por influenciar 

diretamente na evolução da regulação transcricional (Steige et al. 2017), estabilidade 

cromossômica (Farré et al. 2016) e na metilação diferencial do DNA (Grandi et al. 2015). 

Estes podem ser classificados em retrotransposons (Classe I) e transposons (Classe II), com 

base em seus mecanismos de transposição. Dentro de cada Classe, os TEs estão subdivididos 

em ordens de acordo com seus mecanismos de inserção, estrutura e proteínas que são 

codificadas; e em superfamílias conforme sua replicação; e, em famílias e subfamílias, com 

base na conservação destas sequências (Chalopin et al. 2015; Lanciano e Mirouze 2018). 

Em contrapartida, os TEs são vulneráveis a mudanças ambientais, o que pode 

influenciar significativamente no número de cópias dentro do genoma (Cowley e Oakey 2013; 

Barbosa et al. 2014), ou seja, TEs ativados por estresse podem gerar uma fonte de variação 

genômica bruta e, em tempos de evolução biológica, influenciar na capacidade do organismo 

de se adaptar a mudanças em seu ambiente e conquistar novos nichos ecológicos (Schaack et 

al. 2010). Desta forma, realizar uma abordagem transversal à plasticidade genotípica de 

peixes amazônicos, que ocorrem em ambientes totalmente contrastantes, proporciona uma 

melhor visão da sua organização genômica e evolução, sendo esta abordagem de fundamental 

importância para elucidar o papel dos agentes propiciadores dos mecanismos adaptativos da 

ictiofauna, diante de estresses naturais ou antrópicos. 
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2. Objetivos 

2.1 Geral 

Analisar os efeitos genotóxicos e investigar, comparativamente, a localização 

cromossômica de sequências de DNA repetitivo em peixes, provenientes de diferentes 

ambientes poluídos, visando inferir sobre eventos que propiciam sua permanência nos 

igarapés urbanos na cidade de Manaus, Amazonas. 

2.1 Específicos 

a) Identificar as espécies e verificar se há estruturação genética nos diferentes ambientes.  

b) Comparar a macroestrutura cariotípica e o mapeamento de sequências de DNA 

repetitivo das espécies de peixes coletadas nos igarapés poluídos em relação ao grupo 

controle (não poluído).  

c) Investigar o perfil de metilação do gene DNAr 18S de uma espécie de peixe que habita 

ambientes inóspitos na bacia amazônica. 

d) Avaliar a qualidade da água nos igarapés poluídos de Manaus-AM, comparando com 

um ambiente não poluído.  

e) Analisar a incidência de micronúcleo, tipos de anormalidades nucleares eritrocíticas e 

danos de DNA de peixes que vivem nos dois ambientes. 
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3. Material e Métodos  

3.1 Área de estudo e amostragem  

Foram estudados os perfis limnológicos abióticos de três locais com níveis mais 

críticos de poluição ambiental, em três igarapés na cidade de Manaus-AM. Oito espécies de 

peixes foram coletadas nestes locais, sendo seis amazônicas (Pterygoplichthys pardalis, 

Hoplosternum littorale, Hoplias malabaricus, Semaprochilodus insignis, Pygocentrus 

nattereri e Cichlasoma amazonarum) e duas exóticas (Trichopodus trichopterus e 

Oreochromis niloticus), pertencentes às ordens Siluriformes, Characiformes e Perciformes 

(Tabela 1; Figura 2). As coletas ocorreram nos meses de novembro de 2015 e maio de 2016: 

1- Igarapé do Mindu [3 05 22.0 S, 60 0 5.31 W]; 2- Igarapé do Quarenta [3 08 19.7 S, 60 0 

56.7 W]; 3- Igarapé do Tarumã-açu [3 00 51.1 S, 60 3 33.2 W], com pontos a jusante e a 

montante (três pontos por igarapé). Como controle negativo, as mesmas espécies coletadas no 

ambiente poluído foram coletadas em outubro de 2017, no lago Catalão [3 13 22.3 S, 59 55 

14.5 W], localizado na confluência dos rios Negro e Solimões que, por apresentar um grande 

volume de água, dificulta a detecção de altas concentrações de poluentes químicos (Pinto et 

al. 2009). 

Os exemplares foram capturados com uso de tarrafas, redes e rapichés, sendo estes 

acondicionados em recipientes, contendo a água do próprio ambiente onde foram capturados e 

encaminhados vivos ao Laboratório de Citogenômica Animal (LACA) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) e ao Laboratório de Genética Animal (LGA) do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) para a realização das técnicas propostas. Todas 

as coletas foram realizadas sob a permissão do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio/SISBIO número: 7634-1/2015). Os exemplares coletados foram 

eutanasiados, seguindo as Diretrizes da Prática da Eutanásia do Concea (Concea, 2013) e com 

aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) (no. 011/2017) do INPA. Após 

a realização dos procedimentos, os exemplares testemunho foram depositados na Coleção de 

Peixes do INPA. 
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Tabela 1 – Espécies de peixes analisadas e seus respectivos locais de coleta na cidade de Manaus-AM.  As espécies com asterisco são as não-nativas da 

bacia amazônica. 

Ordem Família Subfamília Espécie Locais de amostragem Número de exemplares Voucher 

Siluriformes 

Loricariidae Hypostominae 
Pterygoplichthys pardalis 

(Castelnau 1855) 

Igarapé do Mindu 1 macho e 1fêmea INPA-ICT 023942 

Igarapé do Tarumã-açu 2 machos e 2 fêmeas INPA-ICT 023941 

Lago Catalão 1 macho, 1 fêmea e 2 sem identificação  INPA-ICT 57621 

Callichthyidae Callichthyinae 
Hoplosternum littorale 

(Hancock 1828) 

Igarapé do Mindu 5 machos e 5 fêmeas INPA-ICT 023936 

Igarapé do Quarenta 5 machos e 5 fêmeas INPA-ICT 023935 

Lago Catalão 5 machos e 5 fêmeas INPA-ICT 023937 

Characiformes 

Erythrinidae _ 
Hoplias malabaricus 

(Block 1794) 

Igarapé do Tarumã-açu 2 machos e 1 fêmea INPA-ICT 023929 

Lago Catalão 3 machos e 3 fêmeas INPA-ICT 57622 

Prochilodontidae _ 
Semaprochilodus insignis 

(Jardine 1841) 

Igarapé do Tarumã-açu 2 fêmeas e 3 sem identificação INPA-ICT 023933 

Lago Catalão 5 machos, 1 fêmea e 1 sem identificação  INPA-ICT 57619 

Serrasalmidae _ 
Pygocentrus nattereri 

Kner 1858 

Igarapé do Tarumã-açu 1 fêmea INPA-ICT 023940 

Lago Catalão 1 macho e 6 fêmeas INPA-ICT 57620 

Perciformes 

Osphronemidae Trichogastrinae 
Trichopodus trichopterus* 

(Pallas 1770) 

Igarapé do Mindu 1 macho, 2 fêmeas e 6 sem identificação  INPA-ICT 023926 

Igarapé do Quarenta 2 machos, 4 fêmeas e 2 sem identificação  INPA-ICT 023927 

Cichlidae 

Cichlinae 
Cichlasoma amazonarum 

Kullander 1983 

Igarapé do Quarenta 2 fêmeas INPA-ICT 023931 

Igarapé do Tarumã-açu 4 machos, 3 fêmeas e 1 sem identificação  INPA-ICT 023930 

Lago Catalão 6 juvenis INPA-ICT 57623 

Pseudocrenilabrinae 
Oreochromis niloticus* 

(Linnaeus 1758) 

Igarapé do Mindu 3 machos e 5 fêmeas INPA-ICT 023939 

Igarapé do Tarumã-açu 4 machos e 5 fêmeas INPA-ICT 023938 
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Figura 2 – Espécies de peixes amazônicas e exóticas analisadas neste estudo. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Perfis limnológicos abióticos da água 

As coletas de amostras de água foram realizadas com o auxílio de uma garrafa de Van 

Dorn e armazenadas em frascos de Winkler, em duplicatas à temperatura ambiente, até a 

realização das análises físico-químicas nos Laboratórios de Métodos Espectroscópicos UV-

IV-AA (LAMESP) e de Cromatografia Gasosa (LABCG) na Central Analítica da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) sob coordenação da Dra. Teresa Cristina Souza 

de Oliveira. Parâmetros limnológicos como: temperatura (°C), pH, condutividade elétrica 

(CE) e turbidez foram medidos nos locais de coleta, com uso de um pHmetro portátil (modelo 

370 pH meter - JENWAY) e medidores de CE/temperatura (modelo 55-25 FT - YSI); 

turbidez com o uso de turbidímetro (modelo HI98703 - HANNA), pelo método 

Nefelométrico, sendo estes parâmetros analisados em triplicata. Em laboratório, foi 

determinado o oxigênio dissolvido (OD) utilizando o método de Winkler. Todos os métodos 

analíticos seguiram o Standard Methods 22ª Edição (APHA 2012), estando os métodos e 

referências, detalhados no quadro abaixo:  

Quadro 1 – Detalhamento dos parâmetros com seus respectivos métodos e referências. 

 

Parâmetro Método Referência 

OD Winkler APHA-5220-B 

CE Potenciométrico APHA-2510-B 

Turbidez Nefelométrico APHA-2130-B 

pH Potenciométrico APHA-4500-H+ 

 

Todos os aparelhos e equipamentos foram previamente calibrados e devidamente 

operados conforme seus respectivos manuais. Após as análises em triplicata, foram realizados 

os cálculos da média e desvio padrão para cada local estudado e os resultados foram 

confrontados com os parâmetros estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA 410/2009 e 430/2011) (BRASIL 2005), em que se aplicam os limites 

permitidos para a qualidade da água doce, segundo a classe 2 e com características físicas e 

químicas de ambientes naturais da Amazônia (Da Silva et al. 2016). 

3.2.2 Marcadores de genotoxicidade 
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Teste do micronúcleo (MN) e anormalidades nucleares eritrocíticas (ANEs) 

No laboratório, sangue de todos os indivíduos foi coletado com o auxílio de uma 

seringa com agulha, utilizando anticoagulante. Uma gota de sangue de cada indivíduo foi 

distendida sobre uma lâmina limpa, com o auxílio de outra lâmina. Para cada animal foram 

preparadas duas lâminas de esfregaço sanguíneo. Após sua secagem, em torno de 12 horas, as 

lâminas foram então fixadas em Etanol PA (100%) por 30 minutos, secas ao ar e 

posteriormente coradas com Giemsa 5% (diluído em tampão fosfato pH 6,8) por 10 minutos, 

sendo lavadas posteriormente com água destilada e secas novamente ao ar para posterior 

análise em microscópio óptico. Em resolução de 1000x foram contabilizados 1000 eritrócitos 

por lâmina em coloração convencional e posterior anotação do número de micronúcleos e 

ANEs encontrados (Bucker et al. 2006). Os micronúcleos foram identificados, seguindo o 

critério proposto por Fenech et al. (2003) e Freitas et al. (2005) sendo considerados como 

micronúcleos: partículas que não excediam 1/3 do diâmetro total do núcleo principal, não 

estavam conectados e nem ligados ao núcleo e permaneciam no citoplasma, formato redondo 

com bordas distinguíveis e mesma intensidade de coloração e refringência do núcleo 

principal. A diferenciação das ANEs foi realizada de acordo com Carrasco et al. (1990) com 

algumas modificações, sendo então classificadas: 

Forma de rim: núcleos com uma pequena invaginação em forma de fenda bem definida, de 

largura uniforme na membrana nuclear que se estende a uma profundidade apreciável para 

dentro do núcleo. 

Lobado: núcleos que apresentam formato irregular em consequência de evaginações, que 

podem ser visualizadas como pequenas a grandes projeções da membrana nuclear, podendo 

formar dois ou mais lobos conectados. 

Segmentado: núcleos cuja estrutura aparece dividida em duas partes nitidamente separadas e 

delimitadas pela membrana nuclear. A região compreendida entre os segmentos parece estar 

destituída de material cromatínico. 

Vacuolado: núcleos que apresentam uma região clara, destituída de qualquer material 

cromatínico visível no seu interior. 

Ensaio do cometa 

Para o ensaio do cometa foi utilizada a técnica descrita por Singh et al. (1988) com 

algumas modificações. Lâminas foram previamente tratadas com agarose 1,5% (normal), 
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diluída em tampão PBS e secas em temperatura ambiente, por um período de 24 horas. 

Posteriormente, 10 μL de sangue de cada indivíduo (diluído em solução de RPMI) foram 

misturados em 95 μL de agarose low melting point (LMP), diluída em tampão PBS (pH 7,4) 

aquecida a 37 °C. Em seguida, 105 μL desta solução foi gotejada em uma lâmina preparada 

com agarose 1,5% (normal) sendo coberta por uma lamínula até a solidificação. 

Posteriormente as lâminas foram incubadas em solução gelada de lise (2,5M NaCl, 100mM 

EDTA, 10mM Tris, 1% de Triton X-100, 10% DMSO) por pelo menos 1 hora. Logo após, 

foram colocadas em posição horizontal em uma cuba de eletroforese contendo tampão de 

eletroforese (300mM NaOH, 1mM EDTA e pH 13) por 20 minutos e logo em seguida, feita a 

corrida de eletroforese a 25 V e 300mA por 15 minutos, seguindo os critérios propostos por 

Gontijo et al. (2003). Após, as lâminas foram lavadas em solução neutralizadora (0,4M Tris, 

pH 7,5), sendo este procedimento repetido por mais três vezes em intervalos de 5 minutos. 

Para a coloração, as lâminas foram fixadas em Etanol PA (100%), secas ao ar e coradas com 

nitrato de Prata (AgNO3) por 10 minutos. Foram contabilizados 50 eritrócitos por indivíduo, 

em microscópio óptico e analisados no programa de imagens em PC de domínio público entre 

plataformas para o ensaio do cometa CAPS_1.2.3b1.exe. Os danos foram classificados em 

categorias, que variam de 0 a 4, referentes à extensão de dano no DNA: 0 = sem danos (<5 

%); 1 = baixo nível de danos (5-20 %); 2 = médio nível de danos (20-40 %); 3 = alto nível de 

danos (40-95 %); 4 = totalmente danificados (>95 %) (Hartmann 1995; Brianezi 2011). 

3.2.3 Análise estatística 

Para as variáveis ambientais foi realizada uma análise de componentes principais 

(ACP) onde foram utilizados fatores de carregamento (Dancey e Reidy 2006) e análise de 

agrupamento (Cluster) para ordenar os dados e uma PERMANOVA (análise multivariada por 

permutação) para testar se existia diferença entre os igarapés baseado nas variáveis 

limnológicas. Para os testes genéticos foi usado o teste de Kruskall-Wallis com comparações 

múltiplas utilizando correção de Dunn, com significância estatística p<0,05 para comparar 

métricas genéticas entre igarapés, sendo realizada uma análise por espécie para cada métrica 

genética. Para os testes de comparação, foram executados no SigmaStat 3.5 e para elaboração 

de gráficos no SigmaPlot 11.0. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o 

pacote estatístico R (R Core Development Team 2016). 
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3.2.4 Obtenção de cromossomos mitóticos 

Após a coleta de sangue, uma solução de fermento biológico foi aplicada em todos os 

indivíduos para se obter um maior número de células em divisão (Oliveira et al. 1988). Esta 

solução foi preparada com 0,3 g de fermento biológico comercial, 0,3 g de açúcar e 10 mL de 

água destilada, sendo esta mantida em estufa (37 °C) por um período de 15-20 minutos, e 

posteriormente injetada na região dorso-lateral dos peixes, na proporção de 1mL para cada 

100 g de peso do animal, por um período de 24 horas. 

As preparações citogenéticas foram obtidas seguindo-se a metodologia descrita por 

Bertollo et al. (1978), com algumas modificações, que consistiram em injetar 

intraperitonealmente colchicina 0,0125% na proporção de 1 mL para cada 100 g de peso do 

animal. Os peixes permaneceram em aquário bem aerado por 40 minutos. Em seguida foram 

sacrificados por imersão em água gelada e a porção anterior do rim, órgão hematopoiético em 

peixes, foi retirada, sendo transferida para uma solução hipotônica de KCl 0,075 M (6-8 mL). 

O tecido foi divulsionado com o auxílio de uma seringa de vidro e o sobrenadante (suspensão 

celular) foi transferido com o auxílio de uma pipeta Pasteur para um tubo de centrífuga. A 

suspensão celular obtida foi incubada em estufa a 37 °C por 30 minutos. Transcorrido este 

tempo a suspensão foi pré-fixada com 6 gotas de metanol e ácido acético (3:1) e 

ressuspendida. Após 5 minutos, foi adicionado fixador até encher o tubo. A suspensão foi 

centrifugada por 10 minutos a 900 rpm. O sobrenadante foi desprezado e 6 mL de fixador 

foram adicionados, sendo o material ressuspendido novamente e centrifugado por 10 minutos 

a 900 rpm. Novamente o sobrenadante foi desprezado e 6 mL de fixador foram adicionados, e 

essa lavagem foi repetida por mais duas vezes. Após a última centrifugação e eliminação do 

sobrenadante, 1,5 mL de fixador foram adicionados e o material foi ressuspendido com 

cuidado. Essa suspensão celular foi então estocada em microtubo e mantida em freezer para 

posterior utilização. 

Para a preparação das lâminas, estas foram lavadas, secas ao ar e posteriormente 

imersas em água destilada a 55 ºC, em banho-maria. Após cinco minutos as lâminas foram 

retiradas da água de forma a manter uma película de água sobre a sua superfície, na qual foi 

gotejada a suspensão celular em diferentes regiões. As lâminas secaram diretamente ao ar. 

3.2.5 Detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RONs) 

Para a detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RONs) foi utilizada a técnica 

descrita por Howell e Black (1980). Sobre as lâminas contendo suspensão celular foram 
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adicionadas 2 a 3 gotas de uma solução coloidal de gelatina (2 g de gelatina comercial sem 

sabor, dissolvida em 100 mL de água destilada, acrescentando 1 mL de ácido fórmico) e, 

sobre cada gota de gelatina, duas gotas de solução aquosa de nitrato de Prata (AgNO3) a 50%, 

agitando-se levemente a lâmina. Esta foi coberta com lamínula e colocada em câmara úmida, 

em banho-maria a 60 °C durante 3 a 8 minutos. Após o tempo apropriado, quando a lâmina 

adquiriu uma coloração marrom dourada, foi lavada em água destilada, o que permitiu que a 

lamínula fosse retirada naturalmente pela própria água e secas ao ar. 

3.2.6 Detecção da heterocromatina constitutiva (Banda C)  

Para a detecção da heterocromatina constitutiva (banda C) foi utilizada a técnica 

descrita por Sumner (1972), que consistiu em tratar a lâmina preparada segundo a técnica 

descrita para cromossomos mitóticos com HCl 0,2N à 42 °C por 2 minutos. Em seguida, a 

lâmina foi lavada rapidamente em água destilada à temperatura ambiente e seca ao ar. 

Posteriormente a mesma foi incubada por 1 minuto em solução de hidróxido de bário a 5%, 

recém preparada e filtrada a 42 °C. A ação do hidróxido de bário foi interrompida, imergindo 

rapidamente a lâmina em solução de HCl 0,2N (temperatura ambiente) e lavada em água 

destilada. Após seca, a lâmina foi incubada em solução 2xSSC (cloreto de sódio 0,3M e 

citrato trisódico 0,03M, pH 6,8) em banho-maria a 60 °C, por 15 minutos, sendo lavada em 

água destilada, secas ao ar e coradas com solução de Giemsa (diluída a 5% em tampão fosfato 

0,06M e pH 6,8) durante 10 minutos, lavadas em água destilada e secas ao ar. 

3.2.7 Extração de DNA 

O DNA genômico foi extraído do tecido muscular dos exemplares de peixes, usando o 

kit Wizard® Genomic Purification (Promega), de acordo com o protocolo do fabricante e o 

protocolo básico de Sambrook e Russel (2001), com algumas modificações. Para este 

protocolo, os tecidos foram tratados com tampão de lise (Tris-HCl pH 8,0 em 10 mM, NaCl 

0,3 M, EDTA 10 mM), posteriormente foram acrescentados: 15 μL de proteinase K (10 

mg/mL) e 6 μL de RNAse A (10 mg/mL). As amostras foram incubadas para que o tecido 

fosse totalmente digerido. A seguir foram feitas lavagens sucessivas com fenol clorofórmio e 

clorofórmio hidratado (500 μL de cada um destes reagentes). Após a lise, o DNA foi separado 

das proteínas por precipitação salina juntamente com centrifugação a 14000 rpm. O 

sobrenadante foi então precipitado com 600 μL de isopropanol 100% gelado, também com o 

auxílio de centrifugação. Ao final, o DNA foi hidratado com aproximadamente 100 μL de 

água milli-Q, dependendo do tamanho do pellet (DNA precipitado) formado. Para possibilitar 
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a análise da quantidade e integridade do material, o DNA extraído foi quantificado por 

comparação com marcador de concentração conhecida, em eletroforese padrão (com tampão 

Tris-Borato-EDTA 0,5X e corrida a 70 V por 40 minutos) em gel de agarose 0,8% e corado 

com GelRed Acid Gel Stain Biotium (1:500). A visualização e análise do DNA no gel foram 

feitas no fotodocumentador Easy Doc 100 (BioAgency), o qual possui acoplado um 

transluminador de luz ultravioleta (260 nM). Adicionalmente, quantificações em 

espectrofotômetro NanoVue Plus (GE Healthcare) foram realizadas. 

3.2.8 Amplificação de sequências de DNA por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)  

Gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) e sequências repetitivas de 

DNA s Rex1, Rex3 e Rex6 e DNAs ribossomais 5S e 18S foram amplificados por PCR (Saiki 

et al. 1988) utilizando os primers:  

- COI: (FishF2 5’-GTAAAACGACGGCCAGTCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC-

3’, FishR2 5’-CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA -3’, 

VF2 5’-GTAAAACGACGGCCAGTCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3’ e VR1d 

5’- CAGGAAACAGCTATGACTAGACTTCTGGGTGGCCRAARAAYCA-3’) (Ivanova et 

al. 2007); 

- Rex 1: (RTX1-F1 5’TTC TCC AGT GCC TTC AAC ACC e RTX1-R3 5’TCC CTC AGC 

AGA AAG AGT CTG CTC) (Volff et al. 1999, 2000, 2001a); 

- Rex 3: (RTX3-F3 5’CGG TGA YAA AGG GCA GCC CTG e RTX3-R3 5’TGG CAG 

ACN GGG GTG GTG GT) (Volff et al. 1999, 2000, 2001a); 

- Rex 6: (Rex 6-Medf1 5’TAA AGC ATA CAT GGA GCG CCAC e Rex 6-Medf2 5’AGG 

AAC ATG TGT GCA GAA TATG) em combinação com os primers (Rex 6-Medr1 5’GGT 

CCT CTA CCA GAG GCC TGGG ou Rex 6-Medr2 5’GGT GGT TTC TCC TCC AAG 

CTCG (Volff et al. 2001b); 

- DNAr 5S: 5Sf (5’- CGA GGTCGGGCCTGGTTAGTA-3’) e 5Sr (5’- 

CTTCYGAGATCAGACGAGATC-3’ (Carvalho et al. 2016); 

- DNAr 18S: 18Sf (5’-CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT-3’) e 18Sr (5’-CCG AGGACC 

TCA CTA AAC CA-3’) (Gross et al. 2010). 

Os ciclos de amplificação seguiram as seguintes etapas:  
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a) COI: 73 °C por 1 minuto (desnaturação inicial), 35 ciclos de 10 segundos a 93 °C 

(desnaturação), 45 segundos a 51 ºC (ligação dos primers), 1 minuto a 72 ºC 

(extensão); 10 minutos a 72 ºC (extensão final). 

b) Rex 1, 3 e 6: 2 minutos a 95 ºC (desnaturação inicial); 35 ciclos de 1 minuto a 95 ºC 

(desnaturação), 40 segundos a 55 ºC (ligação dos primers), 2 minutos a 72 ºC 

(extensão); 5 minutos a 72 ºC (extensão final);  

c) DNAr 5S: 1 minutos a 94 ºC (desnaturação inicial); 30 ciclos de 1 minuto a 94 °C 

(desnaturação), 1 minuto a 59 °C (ligação dos primers), 1 minuto e 30 segundos a 72 

°C (extensão), e 5 minutos a 72 °C (extensão final); 

d) DNAr 18S: 2 minutos a 94 ºC (desnaturação inicial); 35 ciclos de 1 minuto a 95 ºC 

(desnaturação), 1 minuto a 55 ºC (ligação dos primers), 1 minuto e 40 segundos a 72 

ºC (extensão); 7 minutos a 72 ºC (extensão final). 

Os PCRs para o gene COI foram realizados contendo 1,2 μL de dNTP (1,25 mM), 1,5 

μL de tampão 10x, 1,5 μL de cada primer, 1,2 μL de MgCl2 (50 mM), 0,3 μL de DNA Taq 

Polimerase (5 U / μL), 1,0 μL de DNA, e Milli-Q para completar o volume de 15 μL. Para as 

sequências repetitivas foram utilizados 1 μL de DNA genômico (100 ng); 1,5 μL de Tampão 

10X com cloreto de magnésio (1,5 mM); 0,15 μL de Taq DNA polimerase (5U/μL); 3,0 μL de 

dNTP (1 mM); 0,6 μL de cada primer (5 mM); água milli-Q para completar o volume de 15 

μL. Todas as reações foram feitas em um termociclador Eppendorf - Mastercycler Gradient. 

Os produtos de PCR foram verificados e quantificados por comparação com o marcador Low 

Mass DNA Ladder (Invitrogen) em eletroforese em gel de agarose 1,0% corado com GelRed 

Acid Gel Stain (Biotium 1:500). A visualização e análise do DNA no gel foram feitas no 

fotodocumentador Easy Doc 100 (BioAgency), o qual possui acoplado um transluminador de 

luz ultravioleta (260 nM). Adicionalmente, quantificações em espectrofotômetro NanoVue 

Plus (GE Healthcare) foram realizadas. 

3.2.9 Sequenciamento dos fragmentos de DNA  

Para confirmar e identificar produtos isolados, alguns fragmentos de DNA foram 

sequenciados usando os procedimentos descritos no protocolo do Kit ABI PRISM® Big 

DyeTM Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems). Para a 

realização do sequenciamento foram utilizados entre 150 e 300 ng de DNA, 5 pmol de cada 

primer em reações separadas; 4 μL do premix (kit) e água mili-Q para completar o volume de 

10 μL. Essas reações foram processadas em um termociclador em 30 ciclos sendo: 

desnaturação a 95 °C por 20 segundos, anelamento a 50 °C por 15 segundos e extensão a 72 
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°C por 1 minuto e 30 segundos. Depois de amplificados, os fragmentos foram submetidos a 

um tratamento de precipitação para a eliminação do produto não incorporado durante a reação 

de sequenciamento e logo após foi realizada a leitura automática do fragmento no 

sequenciador automático ABI 3500 (Applied Biosystem) nas condições de injeção e corrida 

recomendadas pelo fabricante. O alinhamento das sequências geradas foi realizado através da 

ferramenta MAFFT, implementada no software Geneious 7.0.6 (Kearse et al. 2012) e editadas 

manualmente. Para identificação de possíveis homologias as sequências nucleotídicas obtidas 

foram submetidas a buscas online BLAST (“Basic Local Alignment Search Tool”) (Altschul 

et al. 1990) através do National Center for Biotechnology Information (NCBI) (USA), 

“website” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) com a ferramenta BLASTn. As sequências geradas 

foram depositadas no banco de dados do GenBank e os números de acessos encontram-se em 

cada capítulo no tópico Resultados e Discussão. 

3.2.10 Análises de reconstrução filogenética 

 A relação entre as sequências de COI foi baseada, inicialmente, no método de 

agrupamento de vizinhos, utilizando o modelo de substituição Kimura 2 parâmetros 

implementado no programa MEGA 6 (Tamura et al. 2013). O modelo evolutivo para as 

análises de Inferência Bayesiana (IB) e Máxima Verossimilhança (MV) foi gerado através do 

programa JModeltest (Posada 2008). A análise de IB foi realizada no programa MrBayes 

3.1.2 (Ronquist e Huelsenbeck 2003), com quatro cadeias de 10 milhões de gerações, 

amostrada a cada 100 gerações e burnin de 25%. Análise de MV foi realizada no programa 

Garli 2.0 (Zwickl 2006), com bootstrap de 1000 réplicas e as árvores obtidas foram 

sumarizadas por consenso de maioria no programa SumTrees. As árvores obtidas de MV e IB 

foram visualizadas e editadas no programa Figtree versão 1.4.3 (Rambaut 2016). 

3.2.11 Marcação por nick translation e Hibridização in situ por fluorescência (FISH) 

 Os produtos de PCR referentes aos marcadores citogenéticos (Rex 1, Rex 3, Rex 6, 

DNAr 5S e DNAr 18S) foram marcados pelo método de nick translation com biotina-14-

dATP (Biotin Nick Translation mix; Invitrogen) e digoxigenina11-dUTP (Dig-Nick 

Translation mix; Roche), seguindo as instruções do fabricante. Os anticorpos estreptavidina-

Alexa Fluor 488 e antidigoxigenina rodamina (Roche) foram usados para detecção e 

amplificação do sinal. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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 Para a técnica de FISH, utilizando sondas homologas, foram realizadas seguindo o 

protocolo de Pinkel et al. (1986), com 77%  de estringência (2,5 ng/μL de sonda marcada, 

50% formamida, 10% sulfato dextrano, 2XSSC a 37 °C por 18h)  algumas modificações: 

Tratamento das lâminas  

As lâminas contendo preparações cromossômicas foram lavadas em tampão PBS 1x 

por 5 minutos em temperatura ambiente. Posteriormente foram desidratadas em série 

alcoólicas gelada (70%, 85% e 100%) durante 5 minutos cada. Em seguida tratadas com 90 

μL de RNase 10 μg/mL (5 μL de RNase 10 mg/mL e 975 μL de 2xSSC) por 1 hora em 

câmara úmida a 37 ºC. Posteriormente lavadas três vezes em 2xSSC durante 5 minutos cada. 

Após isso as lâminas foram lavadas em PBS 1x durante 5 minutos. 

Fixação  

As lâminas foram fixadas em formaldeído 1% em PBS 1x/50mM MgCl2 durante 10 

minutos à temperatura ambiente. Posteriormente lavadas em PBS 1x por 5 minutos. Após, 

foram desidratadas em série alcoólicas geladas (70%, 85% e 100%) durante 5 minutos cada. 

Pré-hibridização  

As lâminas foram desnaturadas em formamida 70% em 2xSSC a 70 ºC por 5 minutos 

e novamente desidratadas em etanol gelado 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada. 

Solução de hibridização  

Em um tubo eppendorf foram adicionados 5 μL de sonda, 25 μL de formamida, 10 μL 

de sulfato de dextrano 50% e 5 μL de 20xSSC. A sonda então foi desnaturada a 99 °C por 10 

minutos e transferida imediatamente ao gelo. 

 

Hibridização  

Foram colocados 40 μL de solução de hibridização sobre uma lamínula e a lâmina 

invertida sobre a lamínula. As lâminas foram mantidas com o material voltado para baixo em 

câmara úmida (H2O destilada) a 37 °C por cerca de 24 horas.  

Lavagens  

As lamínulas foram removidas. Em seguida as lâminas foram lavadas duas vezes em 

formamida 15% a 42°C durante 10 minutos cada e lavadas novamente em solução Tween 

0,5% durante 5 minutos a temperatura ambiente. 
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Detecção  

As lâminas foram incubadas em tampão NFDM por 15 minutos. Após, foram lavadas 

duas vezes com solução Tween 5% por 5 minutos a temperatura ambiente. Foram colocadas 

sobre cada lâmina 20 µL de anti digoxigenina-rodamina e 100 µL de solução contendo 

tampão NFDM e estreptavidina (2 μL de estreptavidina estoque em 998 μL de NFDM). Em 

seguida foram cobertas com lamínula e deixadas por 60 minutos em câmara úmida com água 

destilada. Posteriormente as lamínulas foram removidas e as lâminas lavadas três vezes em 

solução Tween 5% por 2 minutos a temperatura ambiente cada e desidratadas em série 

alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 min cada.  

Montagem das lâminas  

Foi adicionado a cada lâmina solução de DAPI diluído em antifade VectaShield 

Vector (20 μL de antifade e 1 μL de DAPI). 

3.2.12 Análise cariotípica  

Após a análise e contagem dos cromossomos ao microscópio óptico foi estabelecido o 

número diploide modal (30 células/indivíduo). As melhores metáfases obtidas com as técnicas 

clássicas (RON e banda C) foram fotografadas, com objetiva de imersão em câmera digital 

Leica DFC 3000G. As lâminas submetidas à técnica molecular (FISH) foram analisadas e 

capturadas em um fotomicroscópio de epifluorescência Olympus BX51, em objetiva de 

imersão. Para a montagem dos cariótipos foi utilizado o programa Adobe Photoshop 7.0, 

versão CS5, a partir de cromossomos metafásicos mitóticos, os quais foram recortados e 

emparelhados. Todos os cromossomos foram medidos utilizando o programa livre ImageJ e 

organizados em ordem decrescente de tamanho. A morfologia cromossômica foi determinada 

de acordo com os critérios de relação de braços (RB=BM/Bm, onde BM = braço maior e Bm 

= braço menor) segundo Levan et al. (1964). Os cromossomos foram separados em 

metacêntricos (m), que apresentam RB=1,00 a 1,70, submetacêntricos (sm) RB=1,71 a 3,00, 

subtelocêntricos (st) RB=3,01 a 7,00 e acrocêntricos (a) RB > 7,00. O número fundamental 

(NF) foi determinado de acordo com o número de braços cromossômicos.  

3.2.13 Polimorfismo Amplificado Sensível à Metilação (MSAP)  

Para uma investigação sobre o perfil de metilação do gene DNAr 18S na espécie 

Hoplosternum littorale, utilizada como modelo para a realização da técnica, amostras de 

tecido muscular foram digeridas com enzimas de restrição MspI e HpaII, seguindo as 
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instruções do fabricante e utilizando o DNA genômico como controle da digestão enzimática. 

A enzima HpaII digere sequências CCGG não metiladas ao passo que MspI digere sítios 

CCGG, independentemente da ocorrência de metilação ou não. Para o preparo das reações 

foram utilizados DNA genômico (50-100 ng/ μL), Tampão 1X, Enzima (1U/ μL) e água milli-

Q para completar o volume. A digestão durou cerca de 1 hora a 37 ºC, seguida de 15 minutos 

a 65 ºC para interrupção da ação das endonucleases. Posteriormente, os produtos da digestão 

foram comparados por eletroforese padrão (com tampão Tris-Borato-EDTA 0,5X e corrida a 

70 V por 40 minutos) em gel de agarose 1,7% e corado com GelRed (Biotium). 

Posteriormente, os fragmentos digeridos foram então amplificados por PCR, utilizando os 

primers de acordo com Gross et al. (2010) (citados na sessão 3.2.9), sendo os produtos da 

PCR visualizados novamente em gel de agarose 1,7% corados com GelRed (Biotium) com 

auxílio de transluminador de luz ultravioleta (260 nM) acoplado a fotodocumentador Easy 

Doc 100 (BioAgency).  
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4. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos no presente estudo, juntamente com a discussão dos dados são 

apresentados na forma de cinco artigos científicos, conforme mencionados a seguir: 

 

4.1 Artigo 1 – Efeitos da poluição ambiental no rDNAome de peixes amazônicos. 

4.2 Artigo 2 – Ensaio HpaII/MspI-PCR para medir a metilação do DNA em Hoplosternum 

littorale (Siluriformes, Callichthyidae) de ambiente poluído na bacia central da Amazônia. 

4.3 Artigo 3 – Elementos transponíveis de DNA em peixes amazônicos: do aumento no 

genoma à adaptação genética a ambientes estressantes.  

4.4 Artigo 4 – Diversidade genética e dinâmica de elementos repetitivos em peixes exóticos 

introduzidos na região Amazônica.  

4.5 Artigo 5 – Contaminantes ambientais e seus impactos na integridade genética de espécies 

de peixes na bacia Amazônica. 
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4.1 Artigo 1 

Efeitos da poluição ambiental no rDNAome de peixes amazônicos 
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4.1.1 Resumo 

 

A poluição é um problema ambiental crescente em todo o mundo e o impacto das 

atividades humanas na biodiversidade e na variabilidade genética das populações naturais é 

cada vez mais preocupante, uma vez que os processos adaptativos dependem dessa 

variabilidade, em particular a encontrada no DNA repetitivo. No presente estudo, o DNA 

mitocondrial (COI) e a distribuição de sequências repetitivas de DNA (DNAr 18S e 5S) foram 

analisadas em populações de peixes que habitam águas poluídas e não poluídas na bacia 

Amazônica. Os resultados indicam sequências ribossomais altamente complexas no genoma 

de peixes de ambientes poluídos, pois estão envolvidas principalmente na manutenção da 

integridade do genoma, mediada por um aumento sistemático no número de cópias do DNA 

ribossômico em resposta a mudanças nas condições ambientais. 

 

Palavras-chave: DNA repetitivo; gene ribossomal; heterocromatina; COI; ações antrópicas. 
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4.1.2 Introdução 

O baixo rio Negro e seus afluentes no norte da bacia amazônica são usados por 

populações urbanas e ribeirinhas locais para transporte, pesca e recreação, além de fornecer 

água potável para a cidade de Manaus, a capital do estado brasileiro do Amazonas, metrópole 

na bacia amazônica ocidental. As principais mudanças socioambientais começaram na cidade 

na década de 1970, após o estabelecimento da Zona Industrial local (Couceiro et al. 2007). 

Isso resultou em um processo acelerado de urbanização, envolvendo não apenas a 

implantação de instalações industriais, mas também o crescimento populacional, que muitas 

vezes levou à ocupação desordenada de ambientes inadequados para o desenvolvimento 

urbano, como as margens de córregos (Santana e Barroncas 2007). Esses corpos d’água foram 

posteriormente utilizados como lixeiras, além de receberem efluentes industriais e 

hospitalares (Santana e Barroncas 2007; Pio et al. 2014). 

Esses processos têm degradado a qualidade do ecossistema e têm impactado a 

estrutura e a dinâmica das comunidades bióticas residentes (Omar et al. 2015), principalmente 

a dos peixes (Oliveira et al. 2010), além de provocar mudanças nos ecossistemas como a 

qualidade da água, que se tornou cada vez mais poluída (Pinto et al. 2009; Silva et al. 2019e). 

Os poluentes liberados em corpos hídricos podem ter efeitos nocivos sobre os organismos que 

habitam esses ambientes e aqueles que os consomem (Omar et al. 2015; Kroon et al. 2017), 

além de favorecerem a bioacumulação de contaminantes, e provocando alterações do tecido e 

material genético de células somáticas e germinativas (Almeida-Val e Farias 1996; Freitas e 

Siqueira-Souza 2009). 

O mapeamento de sequências repetitivas de DNA nos cromossomos de várias espécies 

de peixes que habitam ambientes impactados também revelou a importância biológica desses 

elementos no genoma (Symonová e Howell 2018), onde essas sequências parecem 

desempenhar um papel fundamental em um gama de processos adaptativos (Ziemniczak et al. 

2014; Terencio et al. 2015). Neste contexto, cinco espécies de peixes foram identificadas, por 

meio da análise das sequências de COI e comparadas entre ambientes aquáticos poluídos e 

não poluídos na região de Manaus, para verificar a possível existência de diferenças na 

organização genômica.  

4.1.3 Material e Métodos 
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Áreas de estudo e amostragem 

Para uma análise comparativa, indivíduos de cinco espécies de peixes (Tabela 1) 

foram coletados em três locais poluídos na bacia amazônica, nos meses de novembro de 2015 

e maio de 2016: 1- Igarapé do Mindu [3 05 22.0 S, 60 0 5.31 W]; 2- Igarapé do Quarenta [3 

08 19.7 S, 60 0 56.7 W]; 3- Igarapé do Tarumã-açu [3 00 51.1 S, 60 3 33.2 W]. Estes corpos 

d’água drenam áreas densamente habitadas na cidade de Manaus e estão sujeitos à intensa 

poluição ambiental causada por efluentes domésticos, industriais e armazenamento 

inapropriado de lixo proveniente do Polo Industrial, lixo urbano e hospitalar (Pinto et al. 

2009).  

Como controle negativo foram utilizadas amostras das mesmas espécies, coletadas no 

lago Catalão [3 13 22.3 S, 59 55 14.5 W], localizado na confluência dos rios Negro e 

Solimões. Este lago possui água misturada dos dois rios, embora suas características físico-

químicas sejam típicas da água branca do Solimões e são consideradas não poluídas (Pinto et 

al. 2009). Após a realização dos procedimentos, os exemplares testemunho foram depositados 

na Coleção de Peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 
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Tabela 1 – Espécies analisadas e seus respectivos locais de coleta na cidade de Manaus-AM. 

Ordem Família Espécie Locais de amostragem Número de exemplares Voucher 

Siluriformes Loricariidae 
Pterygoplichthys pardalis 

(Castelnau, 1855) 

Igarapé do Mindu 1 macho e 1fêmea INPA-ICT 023942 

Igarapé do Tarumã-açu 2 machos e 2 fêmeas INPA-ICT 023941 

Lago Catalão 
1 macho, 1 fêmea e 2 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 57621 

Characiformes 

Erythrinidae 
Hoplias malabaricus 

(Block, 1794) 

Igarapé do Tarumã-açu 2 machos e 1 fêmea INPA-ICT 023929 

Lago Catalão 3 machos e 3 fêmeas INPA-ICT 57622 

Prochilodontidae 
Semaprochilodus insignis 

(Jardine, 1841) 

Igarapé do Tarumã-açu 
2 fêmeas e 3 sem identificação 

sexual 
INPA-ICT 023933 

Lago Catalão 
5 machos, 1 fêmea e 1 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 57619 

Serrasalmidae 
Pygocentrus nattereri 

Kner, 1858 

Igarapé do Tarumã-açu 1 fêmea INPA-ICT 023940 

Lago Catalão 1 macho e 6 fêmeas INPA-ICT 57620 

Perciformes Cichlidae 
Cichlasoma amazonarum 

Kullander, 1983 

Igarapé do Quarenta 2 fêmeas INPA-ICT 023931 

Igarapé do Tarumã-açu 
4 machos, 3 fêmeas e 1 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 023930 

Lago Catalão  6 juvenis INPA-ICT 57623 
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Análises citogenéticas e moleculares 

Técnicas citogenéticas clássicas  

Cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de células renais, utilizando o protocolo 

descrito por Bertollo et al. (1978). Para a detecção da heterocromatina constitutiva (Banda C) 

foi utilizada a técnica descrita por Sumner (1972) e das regiões organizadoras de nucléolo 

(RONs) aplicou-se a técnica descrita por Howell e Black (1980).  

Técnicas moleculares  

 O DNA genômico de todos os exemplares foi extraído segundo o protocolo Fenol-

Clorofórmio de Sambrook e Russel (2001). O coquetel de primers descrito por Ivanova et al. 

(2007) foi usado para amplificar o gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) 

pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR - Saiki et al. 1988): FishF2 5’-

GTAAAACGACGGCCAGTCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC-3’, FishR2 5’-

CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA -3’, VF2 5’-

GTAAAACGACGGCCAGTCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3’, e VR1d 5’- 

CAGGAAACAGCTATGACTAGACTTCTGGGTGGCCRAARAAYCA-3’.  

  Os produtos de PCR foram sequenciados usando o kit Big Dye (Applied Biosystems) 

no sequenciador automático ABI 3500. O alinhamento das sequências geradas foi realizado 

usando-se a ferramenta MAFFT, implementada no software Geneious 11.0.3 (Kearse et al. 

2012) e editadas manualmente. As sequências nucleotídicas foram comparadas com 

sequências depositadas na base de dados do NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) usando a 

ferramenta BLASTn. As relações entre as sequências de COI foram baseadas inicialmente no 

método de agrupamento vizinho, usando o modelo de substituição de 2 parâmetros Kimura, 

executado em MEGA 6. Todas as sequências de COI foram depositadas no GenBank sob os 

seguintes números de acesso: MH973416–24 (Hoplias malabaricus), MH973425-40 

(Cichlasoma amazonarum), MH973441-52 (Pterygoplichthys pardalis), MH973453-60 

(Pygocentrus nattereri) e MH991706-17 (Semaprochilodus insignis). 

 Os modelos evolutivos para as abordagens Inferência Bayesiana (BI) e Máxima 

Verossimilhança (ML) foram gerados por JModeltest (Posada 2008). As análises de BI foram 

executadas no MrBayes 3.1.2 (Ronquist e Huelsenbeck 2003), com quatro cadeias de 10 

milhões de gerações, amostradas a cada 100 gerações, com um burnin inicial de 25%. As 

análises de ML foram realizadas em Garli 2.0 (Zwickl 2006), com um bootstrap de 1.000 
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réplicas e as árvores resultantes sendo resumidas pelo consenso majoritário em SumTrees. As 

árvores ML e BI foram visualizadas e editadas no Figtree 1.4.3 (Rambaut 2016). 

 A técnica de Hibridização in situ Fluorescente (FISH) foi utilizada para mapear as 

sequências repetitivas de DNAr 18S e 5S nos cromossomos, com sondas homólogas obtidas 

por amplificação por PCR, utilizando os primers específicos para cada sequência. Para o 18S 

rDNA os primers foram 18Sf (5'-CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT-3 ') e 18Sr (5'-CCG 

AGGACC TCA CTAACAC-3') (Gross et al. 2010), enquanto para o rDNA 5S os primers 

foram 5Sf (5'- CGA GGTCGGGCCTGGTTAGTA-3') e 5Sr (5'- 

CTTCYGAGATCAGACGAGATC-3' (Carvalho et al. 2016). Os produtos de PCR dos 

marcadores citogenéticos foram marcados por nick translation com biotina-14-dATP (Biotin 

Nick Translation mix; Invitrogen) e digoxigenina11-dUTP (Dig-Nick Translation mix; 

Roche), seguindo as instruções do fabricante. Os anticorpos estreptavidina-Alexa Fluor 

488/NFDM e antidigoxigenina rodamina (Roche) foram usados para detecção e amplificação 

do sinal. A FISH utilizando sondas homólogas, foram realizadas seguindo Pinkel et al. 

(1986), com 77% de estringência (2,5 ng/µL de sonda marcada, 50% formamida, 10% sulfato 

dextrano, 2XSSC a 37 °C por 18 h). Os cromossomos foram contracorados com DAPI (4’, 6-

diamidino-2-fenilindol) (2 µg/mL), em meio de montagem Vectashield (Vector).  

4.1.4 Resultados 

DNA mitocondrial  

Um único haplótipo COI foi recuperado em P. pardalis (522 pb) e P. nattereri (511 

pb). Em S. insignis (540 pb) e C. amazonarum (522 pb), três haplótipos com dois sítios 

polimórficos foram observados em cada uma, mas nenhuma estruturação foi encontrada nas 

árvores filogenéticas obtidas para as duas espécies. Em H. malabaricus (522 pb), no entanto, 

variabilidade genética foi encontrada entre os indivíduos analisados, resultando em uma 

matriz com 21 sítios polimórficos e nove haplótipos. Apesar dessa variabilidade, as análises 

filogenéticas não separaram os indivíduos por ambiente (igarapé do Tarumã-açu e lago do 

Catalão), visto que um dos clados recuperados nesta análise incluiu os indivíduos do Catalão, 

juntamente com um indivíduo do Tarumã-açu (1045), enquanto o outro clado incluiu os 

outros dois indivíduos (1043 e 1044) do Tarumã-açu (Figura 1).  
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Figura 1 - Árvore de Inferência Bayesiana derivada da análise das sequências do gene mitocondrial 

(COI) de Hoplias malabaricus (Erythrinidae; Characiformes). A probabilidade posterior e os valores 

de bootstrap são mostrados ao lado dos nós. A identidade do indivíduo e sua localização geográfica é 

mostrada no final de cada ramo. 
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Caracterização cariotípica   

Nenhum cromossomo sexual diferenciado foi observado em nenhuma das cinco 

espécies estudadas. A variação inter e intraespecífica nos cariótipos definidos pelas técnicas 

citogenéticas clássicas foi consistente com o padrão esperado para as três ordens 

representadas, ou seja, os Siluriformes, Characiformes e Perciformes (Tabela 2; Figura 2). A 

distribuição da heterocromatina constitutiva (Banda C) e das RONs nos cariótipos das cinco 

espécies, incluindo indivíduos de ambientes poluídos e não poluídos, é mostrada na Figura 2. 

O mapeamento cromossômico das sequências repetitivas de DNAr 18S e 5S é mostrado na 

Tabela 3. Em P. pardalis, o sítio do DNAr 18S está localizado no par 11 do cromossomo, 

coincidente com a RON (Figura 3). Em todas as outras espécies, a FISH com sonda DNAr 

18S revelou um grande número de sítios ribossomais, distribuídos ao longo do genoma, com 

diferentes padrões sendo encontrados nos dois ambientes analisados (poluído e não poluído). 

Múltiplos sítios de DNAr 18S foram observados em H. malabaricus com variação 

sistemática entre ambiente poluído e não poluído. Nos indivíduos do ambiente poluído 

(igarapé do Tarumã-açu) foram observados sítios DNAr 18S na região centromérica dos pares 

cromossômicos 1, 12 e 17, e em um dos homólogos do par 3. Esses sinais coincidiram com as 

RONs nos pares 1, 12 e 17. Nos indivíduos do lago Catalão, em contrapartida, os sítios de 

DNAr 18S foram observados na região terminal dos pares cromossômicos 2, 4, 5 e 17, e na 

região intersticial do par 16, com as RONs sendo encontradas nos pares 4, 5 e 17 (Figura 3). 

Vale destacar que a impregnação pelo nitrato de Prata (AgNO3) impregnou regiões 

heterocromáticas ricas em resíduos ácidos nos pares cromossômicos 4 e 5 em Hoplias 

malabaricus de ambientes não poluídos. 

Nos indivíduos de S. insignis provenientes do igarapé do Tarumã-açu, múltiplos sítios 

de DNAr 18S foram observados na maioria dos cromossomos, com blocos 

compartimentalizados na região centromérica, enquanto que nos indivíduos do lago Catalão 

(ambiente natural) os sinais de DNAr 18S foram observados apenas no par 2 do cromossomo 

(Figura 3). Nos indivíduos de P. nattereri oriundos do igarapé do Tarumã-açu, marcações 

conspícuas foram detectadas em diferentes regiões de alguns pares cromossômicos, enquanto 

que nos indivíduos do lago Catalão, as marcações foram localizadas nas regiões terminais dos 

pares 26, 27, 28, 29, e 30 (Figura 3). Em C. amazonarum foram detectados sítios de DNAr 

18S na maioria dos cromossomos dos indivíduos dos igarapés do Quarenta e Tarumã-açu, 
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além do lago Catalão, com um bloco evidente no par 2 coincidente com a RON para os 

indivíduos provenientes do ambiente poluído (Figura 3).  

Diferenças na distribuição e localização dos sítios de DNAr 5S foram observadas entre 

os ambientes poluído e não poluído para H. malabaricus e S. insignis (Figura 3). As demais 

espécies apresentaram marcação simples e localizada nos mesmos pares cromossômicos entre 

os ambientes analisados. Em P. nattereri, o DNAr 5S foi localizado no par cromossômico 2, 

enquanto em P. pardalis, no par 11. Os sítios em C. amazonarum no par 10 mostraram-se 

presentes em ambos os ambientes (poluído e não poluído), porém a localização deste gene em 

um dos homólogos do par cromossômico 19 esteve presente somente nos indivíduos do 

ambiente poluído (Figura 3). 
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Tabela 2 - Caracterização cariotípica das espécies coletadas nos igarapés da cidade de Manaus-AM. 

 

Ordem Família Espécie 2n Fórmula cariotípica NF 

Banda C RON 

Ambiente 

poluído 

Ambiente não 

poluído 

Ambiente 

poluído 

Ambiente não 

poluído 

Siluriformes Loricariidae 
Pterygoplichthys 

pardalis 

(Castelnau 1855) 

2n=52 18m+18sm+8st+8a 96 

Região 

pericentromérica, 

proximal, 

intersticial e 

terminal  

Região 

pericentromérica 

e terminal  

Par 11 Pair 11 

Characiformes 

Erythrinidae 
Hoplias 

malabaricus 

(Block 1794) 

2n=40 20m+20sm 80 

Região 

pericentromérica, 

distal e terminal  

Região 

pericentromérica 

e marcações 

biteloméricas 

Pares 1, 4, 5, 17 e 

um homólogo do 

par 12 

Pares 4, 5 e 17 

Prochilodontidae 
Semaprochilodus 

insignis 

(Jardine 1841) 

2n=54 40m+14sm 108 

Região 

pericentromérica 

e terminal  

Região 

pericentromérica 
Par 2 Par 2 

Serrasalmidae 
Pygocentrus 

nattereri 

Kner 1858 

2n=60 22m+28sm+4st+6a 114 

Região 

centromérica, 

pericentromérica 

e terminal 

Região 

centromérica e 

terminal  

Pares 27, 28, 29 e 

um homólogo do 

par 7 

Pares 27, 28, 29 e 

um homólogo do 

par 26 

Perciformes Cichlidae 
Cichlasoma 

amazonarum 

Kullander 1983 

2n=48 12m/sm+36st/a 60 

Região 

pericentromérica 

e terminal  

Região 

pericentromérica 
Par 2 Par 2 
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Figura 2 – Distribuição da heterocromatina nos cariótipos das espécies analisadas de ambiente poluído e 

não poluído, em destaque os cromossomos portadores da RON (caixas), sendo m = metacêntrico; sm = 

submetacêntrico; st = subtelocêntrico; a = acrocêntrico. Barra de escala igual a 10 μm.  
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Tabela 3 – Panorama comparativo das sequências repetitivas de DNAr 18S e 5S observadas em cromossomos mitóticos de cinco espécies de peixes 

amostradas em ambiente poluído e não poluído na região de Manaus-AM.  

 

Ordem Família Espécie 2n 
DNAr 18S DNAr 5S 

Ambiente poluído Ambiente não poluído Ambiente poluído  Ambiente não poluído 

Siluriformes Loricariidae 
Pterygoplichthys 

pardalis 

(Castelnau, 1855) 

2n=52 Par 11 Par 11 Par 11 Par 11 

Characiformes 

Erythrinidae 
Hoplias 

malabaricus 

(Block, 1794) 

2n=40 
Pares 1, 12,17 e um 

homólogo do par 3 
Pares 2, 4, 5, 16 e 17 Pares 14 e 18 Pares 13 e 17 

Prochilodontidae 
Semaprochilodus 

insignis 

(Jardine, 1841) 

2n=54 

Pares 2, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 

16, 18, 21, 23, 25 e um 

homólogo dos pares 1 e 5 

Par 2 

Pares 2, 5, 21, 22, 23, 

26 e um homólogo 

do par 9 e do par 27  

Pares 2, 3, 11, 15, 17, 23 

e 26 

Serrasalmidae 
Pygocentrus 

nattereri 

Kner, 1858 

2n=60 

Pares 3, 12, 20, 22, 23, 27 e 

um homólogo dos pares 7, 

25, 29 e 30 

Pares 26, 27, 28, 29 e 30 Par 2 Par 2 

Perciformes Cichlidae 
Cichlasoma 

amazonarum 

Kullander, 1983 

2n =48 
Não apresentou marcação 

nos pares 18, 19, 20, 21 e 22 

Não apresentou 

marcação no par 23 

Par 10 e um 

homólogo do par 19 
Par 10 
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Figura 3 – Cariótipos das espécies de ambiente poluído e não poluído na região de Manaus, 

evidenciando sítios de DNAr 18S (sinal vermelho) e de DNAr 5S (sinal verde). Os cromossomos 

foram contracorados com DAPI. Barra de escala igual a 20 μm. 
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4.1.5 Discussão 

As populações de peixes estão sendo profundamente impactadas pela poluição 

ambiental em toda a região Neotropical (Barroca 2012) e a capacidade das diferentes espécies 

de persistirem em ecossistemas contaminados depende fundamentalmente de sua capacidade 

adaptativa, que está intimamente ligada à sua variabilidade genética (Gross et al. 2010; Silva 

et al. 2016; Heinrichs-Caldas et al. 2019). 

Diferentes populações de espécies de peixes que habitam ambientes poluídos e não 

poluídos podem apresentar níveis relativamente altos de variação em seu DNA mitocondrial 

(Schizas et al. 2001). No presente estudo, no entanto, nenhuma variação sistemática foi 

encontrada entre os locais, com as sequências de COI, e nem haplótipos associados a um 

ambiente específico, o que mostra que a variação nos sítios ribossômicos não está relacionada 

com a presença de diferentes unidades evolutivas de cada espécie, específicas para cada 

ambiente. 

Assim, a variação encontrada no mapeamento cromossômico físico das espécies 

estudadas (Figura 3) não foi relacionada sistematicamente a qualquer variação nas sequências 

de COI, mas sim a fatores ambientais, dado que diferenças evidentes na distribuição dos 

marcadores citogenéticos (sequências repetitivas) foram encontradas entre ambiente poluído e 

não poluído (Figuras 2 e 3). As sequências repetitivas parecem evoluir de forma relativamente 

rápida e o mapeamento cromossômico desses elementos permite a definição dos diferentes 

estágios de diversificação do genoma, mesmo aqueles que são indistinguíveis 

morfologicamente (Mehner et al. 2010; Symonová et al. 2013). 

Em peixes, a localização dos genes ribossomais em cromossomos de indivíduos 

provenientes de diferentes condições ambientais tem destacado sua importância biológica no 

genoma, o que pode resultar na formação de um “rDNAome” (Symonová e Howell 2018), o 

que tem provado ser uma ferramenta extremamente útil para a compreensão da diversificação 

das populações, da especiação e do estabelecimento da diversidade (Costa et al. 2016). No 

presente estudo foram encontradas diferenças no número de cópias do DNAr 18S entre 

indivíduos de ambiente poluído e não poluído (Figura 3). Além disso, os sítios apresentaram-

se colocalizados com heterocromatina constitutiva, indicando que as mesmas pressões 

evolutivas podem estar contribuindo para a propagação desses dois componentes (Cabral-de-

Mello et al. 2011; Lima-Filho et al. 2014a).  
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A heterocromatina constitutiva, que inicialmente foi considerada como lixo genômico, 

mostra-se altamente dinâmica, sendo ativa na transcrição e desempenhando um papel 

importante na estabilidade do genoma (Postepska-Igielska e Grummt 2014). O aumento da 

heterocromatina, distribuída em diferentes regiões do genoma e colocalizada com grandes 

blocos de DNAr 18S, como observado no par 2 de C. amazonarum (Figura 3), por exemplo, 

pode ser explicada por um processo de heterocromatinização e/ou adição de heterocromatina, 

como resultado de eventos epigenéticos, desencadeados pelo contato desses peixes com o 

ambiente poluído de Manaus. Em outras palavras, como marca estrutural de sequências 

repetitivas, a heterocromatina assegura a integridade genômica por neutralizar o rearranjo 

mutagênico, causado pela recombinação homóloga excessiva e/ou eventos de transposição 

descontrolados, desencadeados por elementos transponíveis (TEs) (Postepska-Igielska e 

Grummt 2014). 

O aumento observado no número de cópias do DNAr 18S nos indivíduos de ambiente 

poluído pode estar eventualmente relacionado ao sistema de amplificação do gene ribossomal 

(como explicado por Kobayashi 2016), que pode ser ajustado para manter ou, quando 

necessário, recuperar um número espécie-específico de cópias de DNAr. Isso provavelmente 

explicaria a instabilidade do DNAr 18S observada no genoma dos indivíduos de P. nattereri, 

S. insignis e H. malabaricus do ambiente poluído, em comparação com aqueles do habitat não 

poluído (Figura 3). Os dados obtidos no presente estudo para o marcador DNAr 18S para o 

ambiente não poluído foram consistentes com os da literatura (Nakayama et al. 2012; 

Terencio et al. 2012; Guimarães et al. 2017), indicando que houve de fato uma divergência no 

DNAr nos indivíduos do ambiente estressor, que pode refletir níveis diferenciados de funções 

celulares essenciais. 

O DNAr e os nucléolos são elementos essenciais que integram sinais ambientais e 

intracelulares, além de sensores de estresse celular (Grummt 2013; Tsekrekou et al. 2017). 

Em outras palavras, condições ambientais adversas podem favorecer quebras cromossômicas, 

principalmente em regiões altamente repetitivas, devido à extrema fragilidade destes locais 

(Jacobina et al. 2013). Como esses genes funcionam como sensores primários dos danos 

causados por fatores ambientais (Kobayashi 2008; Gross et al. 2010b), número e posição do 

DNAr 18S variaram nos indivíduos do ambiente poluído, além de apresentarem um 

heteromorfismo de tamanho nos sítios transcricionalmente ativos (Figuras 2 e 3). Isso indica 

uma duplicação ou dispersão dessas sequências nos indivíduos do ambiente poluído, mediada 

pela mobilização de elementos transponíveis (TEs), o que pode causar a reestruturação das 
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modificações genéticas e a manutenção da integridade do genoma, necessária para uma rápida 

diversificação (Zeh et al. 2009; Coan e Martins 2018). 

Neste contexto, o sistema especializado para a amplificação do gene do DNAr evoluiu 

para manter um número ideal de repetições dos genes ribossomais no genoma dos peixes, em 

resposta à mudança do ambiente. No entanto, estudos anteriores indicam a ocorrência de 

eventos independentes de dispersão dos genes 18S e 5S no genoma de diferentes grupos de 

peixes (Britton-Davidian et al. 2012; Sochorová et al. 2018). No presente estudo, em geral, o 

número de sítios de DNAr 5S foi relativamente estável entre as diferentes espécies, com a 

presença de apenas um ou dois sítios na maioria dos casos, exceto em S. insignis. Essa 

organização pode representar uma estratégia de proteção contra eventos de transposição e 

permutação (Galetti e Martins 2004; Martins et al. 2004; Silva et al. 2019a). 

Apesar desse arranjo conservador, eventos estocásticos podem resultar na ampla 

dispersão das sequências de DNAr 5S no genoma (Affonso e Galetti 2005; Lima-Filho et al. 

2014b) e essa variabilidade pode estar relacionada à presença de espaçadores não transcritos 

(NTS), que normalmente estão associados a outros tipos de DNA repetitivo (Rebordinos et al. 

2013; Da Silva et al. 2016). Isso explicaria a quinta marcação de 5S observada em C. 

amazonarum e os múltiplos sítios encontrados em S. insignis (Figura 3). Também foi 

observada sintenia entre os genes ribossomais em P. pardalis (Figura 3) e S. insignis, que 

podem refletir uma provável condição adaptativa para a organização dessas famílias 

multigênicas no genoma dessas espécies (Gornung 2013; Amorin et al. 2016). 

Em geral, as espécies aqui estudadas se apresentaram com pouca variação no gene 

COI, exceto em H. malabaricus. A extensão e a complexidade da organização das sequências 

ribossomais no genoma de peixes expostos ao ambiente poluído também indicam que essas 

sequências estão envolvidas principalmente na manutenção da integridade do genoma, que é 

mediada pelo aumento do número de cópias do DNAr em resposta a mudanças ambientais. 

Essa variação no número de cópias pode ter consequências evolutivas, como a formação de 

barreiras reprodutivas e antecedentes cromossômicos, o que levaria à diferenciação do 

genoma e, em última instância, à especiação. Tal possibilidade expõe a necessidade de 

explorar recursos disponíveis em abordagens citogenômicas integrativas com intuito de 

elucidar os fatores que podem estar envolvidos na evolução e organização do genoma 

funcional dos peixes. 
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4.2 Artigo 2 

Ensaio HpaII/MspI-PCR para medir a metilação do DNA em Hoplosternum 

littorale (Callichthyidae, Siluriformes) de ambiente poluído na bacia central 

da Amazônia 
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4.2.1 Resumo 

A HpaII/MspI-PCR é um método baseado na sensibilidade de enzimas de restrição à 

metilação em seus locais de clivagem, que permite a comparação do status de metilação do 

DNA de diferentes organismos, com base nos padrões diferenciais de digestão. Antes do 

presente estudo, nada era conhecido sobre o perfil de metilação de sequências específicas de 

DNA em peixes amazônicos, com base em enzimas sensíveis à metilação. Diante disso, o 

presente estudo investigou o perfil de metilação do gene DNAr 18S de um peixe conhecido 

como tamoatá (Hoplosternum littorale, Siluriformes, Callichthyidae) que habita ambientes 

relativamente inóspitos na bacia amazônica. Nossos achados, revelaram um perfil de 

metilação diferencial nos sítios de DNAr 18S, indicando que o ambiente poluído pode 

influenciar na metilação do DNA e que, esta característica teria evoluído, inicialmente, como 

um mecanismo de defesa dos organismos contra a expressão de elementos transponíveis. 

Palavras-chave: DNA repetitivo; epigenética; enzimas de restrição; poluição; tamoatá.  
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4.2.2 Introdução 

Peixes da região amazônica adquiriram considerável plasticidade genotípica e 

fenotípica durante sua história evolutiva, o que sustenta sua rápida adaptação às diversas 

condições encontradas nesse ambiente complexo (Braz-Mota et al. 2018; Heinrichs-Caldas et 

al. 2019). Essa capacidade é especialmente importante em ambientes urbanos impactados pela 

descarga de efluentes domésticos e industriais (Santana e Barroncas, 2007; Silva et al. 2016; 

Silva et al. 2019a). 

Uma das espécies que consegue sobreviver em ambientes poluídos na cidade de 

Manaus (capital do estado brasileiro Amazonas) é Hoplosternum littorale (Siluriformes, 

Callichthyidae), conhecido localmente como tamoatá. Nesta espécie foram encontrados 

polimorfismos de heterocromatina associados aos genes ribossomais 18S, sendo a 

heterocromatinização/adição de heterocromatina possíveis eventos epigenéticos como uma 

resposta adaptativa a estressores de ambientes (Silva et al. 2016; Silva et al. 2019a;c). Além 

da heterocromatinização e adição de heterocromatina, que envolve a modificação das histonas 

e o remodelamento da cromatina, outros mecanismos com padrão de herança epigenética 

podem ocorrer, tais como RNAs não-codificantes e metilação do DNA, que tem atraído 

atenção considerável nos últimos anos, na tentativa de entender a relação entre o ambiente e o 

genoma em vários táxons (Head 2014; Ruiz-Hernandez et al. 2015; Brander et al. 2017). 

Evidências em uma variedade de organismos eucarióticos indicam que a metilação do 

DNA, que ocorre através de uma ligação covalente de um grupo metil (-CH3) na posição 5 do 

anel pirimídico de uma citosina, tem efeitos epigenéticos e mutagênicos, além de papel 

fundamental na expressão gênica (Ruiz-Hernandez et al. 2015; Muthusamy et al. 2016). Em 

geral, os peixes tendem a ter uma porcentagem maior de metilação global do DNA em 

comparação com outros vertebrados, como aves e mamíferos (Head et al. 2014). Porém, a 

avaliação da metilação de sítios específicos também pode ser usada para compreender o papel 

de genes específicos após a exposição a certas condições ambientais (Martin e Fry 2018). 

Um dos métodos clássicos, comumente usado para a detecção de 5mC em genes 

específicos, é o ensaio HpaII / MspI-PCR sensível à metilação, que é baseado na sensibilidade 

de enzimas de restrição à metilação em seus locais de clivagem, seguido pela amplificação de 

fragmentos de restrição (Reyna-Lopez et al.1997; Fraga e Esteller 2002). Estes 

isosquizômeros geralmente são utilizados aos pares, tais como as enzimas MspI / HpaII, que 

reconhecem ambos o mesmo local 5'-CCGG. No entanto, a enzima HpaII é sensível se uma 
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ou ambas as citosinas presentes forem metiladas, embora possa clivar sequências 

hemimetiladas, ao contrário da enzima MspI, que cliva o sítio C
5m

CGG, hemimetilado ou com 

ambas as cadeias metiladas (Busslinger et al. 1983 McClelland et al. 1994), mas não cliva os 

sítios 
5m

C
5m

CGG ou 
5m

CCGG (Fulneček e Kovařík 2014). 

Os genes ribossomais são regiões gênicas repetitivas, arranjadas in tandem em série de 

unidades transcricionais. Especificamente, o gene 18S é uma sequência moderadamente 

repetitiva, responsável pela formação do RNAr 18S, o qual faz parte da subunidade menor do 

ribossomo das células eucarióticas. Esse gene contém múltiplos sítios CCGG palindrômicos, 

que estão sujeitos à metilação pelo DNA metil transferases ou DNMTs (Kucharski et al. 

2008). Como o Hoplosternum littorale é encontrado em diversos ambientes amazônicos e os 

mecanismos epigenéticos parecem estar associados ao gene ribossômico 18S, o presente 

estudo investigou e comparou o perfil de metilação desse gene em indivíduos de H. littorale 

de ambientes poluídos e não poluídos na bacia amazônica. 

4.2.3 Material e Métodos  

Trinta indivíduos de Hoplosternum littorale foram coletados com autorização do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO - Licença Permanente nº 

7634-1/2015). Os indivíduos foram capturados com o uso de tarrafas, redes e rapiches, 

armazenados em recipientes contendo água do ambiente onde foram capturados e enviados ao 

Laboratório de Genética Animal do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) para 

realização dos procedimentos. Os peixes foram eutanasiados seguindo as diretrizes para 

Prática da Eutanásia do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal - Concea. 

Amostras de tecido muscular foram coletadas para a extração do DNA. Os procedimentos 

foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA) do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (nº 0111/2017). 

O DNA genômico foi extraído do tecido muscular de H. littorale, utilizando o 

protocolo descrito por Sambrook e Russell (2001). Dez indivíduos foram coletados em um 

ambiente não poluído (lago Catalão [3 13 22.3 S, 59 55 14.5 W]), localizado na confluência 

dos rios Negro e Solimões e vinte indivíduos de dois igarapés urbanos da cidade de Manaus, 

estado do Amazonas. Os dois igarapés, Mindu [3 05 22.0 S, 60 0 5.31 W] e o Quarenta [3 08 

19.7 S, 60 0 56.7 W] são considerados poluídos por efluentes industriais e por resíduos 

orgânicos em suas águas (Pinto et al. 2009; Piedade et al. 2014). Os exemplares testemunho 
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foram depositados na coleção de peixes do INPA sob números: INPA-ICT 023935; INPA-

ICT 023936; INPA-ICT 023937. 

O DNA (5 ng/μL) foi digerido com as enzimas MspI e HpaII, seguindo as instruções do 

fabricante e utilizando o DNA genômico como controle da digestão enzimática. As amostras 

foram incubadas a 37 ºC por 1 h, seguidas de 15 min a 65 ºC, para interromper a ação das 

endonucleases. Os produtos da digestão foram comparados por eletroforese padrão (com 

tampão Tris-Borato-EDTA 0,5X e corrida a 70 V por 40 minutos) em gel de agarose 1,7% e 

corados com GelRed (Biotium). Um mapa de restrição virtual foi preparado pela primeira vez 

na ferramenta Bioedit para a detecção dos sítios CCGG na sequência do DNAr 18S disponível 

no banco de dados do NCBI (números de acesso: AF021880.1) (Figura 1). 

Na sequência, na Figura 2, é possível observar o esquema de interpretação com as 

enzimas HpaII/MspI-PCR. Os fragmentos resultantes da digestão pelas enzimas MspI e HpaII 

foram então amplificados por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR - Saiki et al. 1988), 

utilizando os seguintes primers: 18S - 18Sf (5'-CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT-3′) e 

18Sr (5′-CCG AGGACC CTA CTA AAC CA-3) (Gross et al. 2010). As reações de PCR 

foram feitas em um termociclador Eppendorf-Mastercycler Gradient, para um volume final de 

15 μL (1 μL de DNA genômico (100 ng), 1,5 μL de Tampão 10X com cloreto de magnésio 

(1,5 mM), 0,15 μL de Taq DNA polimerase (5U / μL), 3,0 μL de dNTP (1 mM), 0,6 μL de 

cada primer (5 mM), água milli-Q para completar o volume). Os produtos de PCR foram 

visualizados em gel de agarose 1,7% corados com GelRed (Biotium) utilizando um 

transluminador de luz ultravioleta (260 nM) acoplado a um fotodocumentador Easy Doc 100 

(BioAgency). 
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Figura 1 - Mapa de restrição virtual preparado na ferramenta Bioedit para a detecção dos sítios 

CCGG na sequência do DNAr 18S disponível na base de dados do NCBI (números de acesso: 

AF021880.1). 
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Figura 2 - Perfis esperados (interpretações) do efeito de clivagem por MspI e HpaII. O esquema 

mostra exemplos de amostras de DNA com controle negativo (DNA não digerido) e controle 

positivo (DNA digerido) para ambas as enzimas. 
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4.2.4 Resultados e Discussão 

O mapa de restrição virtual da sequência de pares de bases de 1.872 do gene RNAr 18S 

revelou 19 sítios "CCGG" entre as regiões de anelamento dos primers (Figura 1). 

Citogeneticamente, os locos do DNAr 18S nos indivíduos de H. littorale do ambiente não 

poluído (lago Catalão) e poluído (igarapés do Mindu e Quarenta) da região amazônica foram 

restritos à região terminal dos braços curtos de ambos os homólogos do par cromossômico 5, 

com apenas um heteromorfismo de tamanho revelado nos indivíduos dos ambientes poluídos 

(Silva et al. 2016) (Figura 3). 

No presente estudo, com base nos perfis esperados do efeito de clivagem por MspI e 

HpaII (Figura 4), analisamos a digestão de todas as amostras de diferentes locais e 

observamos que o gene DNAr 18S apresentou sítios metilados, confirmados por digestões 

positivas usando ambas as enzimas (Figura 5), indicando que existe alguma estratégia 

evolutiva para regulação epigenética nesta espécie. A sequência do 18S foi amplificada em 

amostras de controle (não digerido pelas enzimas MspI e HpaII) dos ambientes não poluído e 

poluído (Figura 5).  

No igarapé do Mindu (ambiente poluído) (Figura 5C) uma banda fraca é visível em 

alguns indivíduos, digeridos com HpaII, o que pode representar a hipometilação de alguns 

sítios 18S, uma vez que esta enzima não corta palíndromos metilados. A ausência de clivagem 

em algumas fitas moldes do gene indica que alguns sítios foram metilados. Em outros 

indivíduos, bandas de intensidade semelhante foram observadas no controle e na amostra 

digerida pela HpaII, o que pode ser explicado pela não digestão por esta enzima de sítios 

CCGG, que seriam metilados na posição C
5m

CGG (Reyna-Lopez et al. 1997). O palíndromo 

com 
5m

C nesta posição interna pode ser digerido pela enzima MspI e, consequentemente, não 

teriam amplificação positiva.   
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Figura 3 - Cariótipo de Hoplosternum littorale evidenciando os sítios de DNAr 18S (par 5) (caixas) e 

sítios de DNAr 5S (pares 23 e 27). (a) Ambiente não poluído (lago Catalão); (b) ambiente poluído 

(igarapés do Mindu e Quarenta). Barra de escala igual a 20 μm. Fonte: Silva et al. 2016. 
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Figura 4 - Digestão de amostras de DNA com enzimas MspI e HpaII utilizando DNA genômico como controle da 

digestão enzimática. Onde A: lago Catalão; B: igarapé do Quarenta; C: igarapé do Mindu. 
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Figura 5 - Perfil de amplificação das sequências de DNAr 18S de espécimes de Hoplosternum littorale dos  

igarapés do Quarenta e Mindu (poluídos) (B; C respectivamente e lago Catalão (não poluído) A) na cidade de 

Manaus, Amazonas (Brasil) tratados com as enzimas isosquizoméricas MspI e HpaII. C = amostra de controle 

não digerida. L = 100 pb escada molecular (Thermo Fisher Scientific). 
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Diversos estudos têm evidenciado que os padrões de metilação do DNA podem ser 

alterados por fatores dietéticos assim como por condições externas estressantes (Murayama et 

al. 2008; Solis et al. 2012). Em mamíferos, por exemplo, as alterações na metilação do DNA 

nos sítios de DNAr têm uma grande capacidade de regular o tempo de vida celular (Srivastava 

et al. 2016). Em peixes, os processos epigenéticos que estabelecem padrões de metilação do 

DNA e que são sensíveis ao estresse ambiental são bem descritos, em particular no zebrafish 

(Danio rerio), um organismo modelo para estudos epigenéticos e ecotoxicológicos (Head 

2014). 

A variação observada no perfil de metilação dos indivíduos do igarapé do Quarenta 

(Figura 4B) indica a metilação em sítios CCGG na posição C
5m

CGG no gene 18S de alguns 

indivíduos, confirmada pela ausência (não amplificada) de uma banda após a digestão pela 

enzima HpaII. Outros indivíduos, no entanto, a presença de uma banda fraca no gel da 

amostra digerida pela enzima MspI indica que alguns locais podem estar hipermetilados, ou 

seja, a citosina interna é metilada (C
5m

CGG), e provavelmente a citosina externa também se 

encontra metilada (
5m

C
5m

CGG), já que este fragmento não é passível de digestão pela MspI e 

pode resultar na amplificação do 18S (Fulneček e Kovařík 2014). 

O perfil de amplificação para os indivíduos do ambiente natural, lago Catalão, 

considerado um local isento de poluição (Pinto et al. 2009) indica que o DNAr 18S parece 

estar menos metilado, quando comparado com bandas amplificadas de indivíduos de ambiente 

poluído. A frequência de aparecimento desses palíndromos duplamente metilados no genoma 

de vertebrados não foi por nós elucidada, embora se saiba que no genoma de planta, os 

palíndromos duplamente metilados são muito comuns nas regiões de heterocromatina, e a 

frequência dos mesmos parece seguir a seguinte ordem: C
m

CGG> 
m

C
m

CGG> 
m

CCGG 

(Fulneček e Kovařík 2014). A base biológica da variação observada com os resultados 

encontrados no presente estudo não é clara, porém, a metilação desses locos pode ser 

fortemente influenciada por fatores ambientais e está frequentemente associada à repressão 

transcricional (Murayama et al. 2008; Bacalini et al. 2014). 

Portanto, para tentar elucidar a natureza da variação observada para apenas dois 

indivíduos, repetimos o experimento para uma amostragem maior, e 10 indivíduos foram 

respectivamente digeridos por HpaII e MspI. Os resultados obtidos com a digestão indicaram 

que os genomas dos indivíduos do Catalão apresentam-se menos metilados, já que os rastros 

de digestão são mais visíveis para as amostras desse ambiente. Nos ambientes poluídos 

(igarapés do Quarenta e Mindu) foram visualizados poucos rastros de digestão, 
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principalmente para a enzima HpaII o que indica maior nível de metilação global do genoma 

(Figura 5).  

A partir da análise da amplificação, após a digestão enzimática nos indivíduos do 

ambiente não poluído (lago Catalão), observou-se amplificação em todos os indivíduos 

digeridos com exceção do indivíduo 5 para HpaII cuja amplificação falhou. Note-se, no 

entanto, que a amplificação nos indivíduos digeridos com MspI é diferenciada da 

amplificação dos controles e dos indivíduos digeridos com HpaII. A banda de menor 

intensidade observada nessas amostras digeridas pela MspI pode ser devido ao menor número 

de DNA template disponível para amplificação, uma vez que a enzima MspI digere o DNA de 

forma mais eficiente. 

Para os indivíduos, 1, 3, 4, 9 e 10 amostras do padrão de amplificação foram 

igualmente intensas indicando alto nível de metilação das amostras. Nas amostras 

provenientes do igarapé do Quarenta, os resultados foram similares aos encontrados no lago 

Catalão, e nas amostras digeridas pela MspI a amplificação foi menos intensa indicando 

também um menor número de cópias disponíveis para amplificação. Para o indivíduo número 

7 dessa mesma localidade, não houve amplificação na digestão por MspI indicando que a 

metilação provavelmente encontra-se na citosina externa do palindrome CCGG. Nas amostras 

coletadas no igarapé do Mindu, todas as amostras foram igualmente amplificadas, indicando 

um alto grau de metilação (Figura 5). 

A partir da análise dos resultados obtidos no presente trabalho podemos concluir que as 

amostras coletadas nos três ambientes estudados são em sua maioria altamente metiladas. 

Nossos resultados não nos permitem inferir a natureza precisa desse alto grau de metilação, 

mas um dos possíveis mecanismos pode ser a ação de agentes poluidores, já que no igarapé do 

Quarenta, de acordo com relatos da literatura, apresenta contaminação por resíduos industriais 

e no igarapé do Mindu a contaminação se dá por rejeitos domésticos e orgânicos (Pinto et al. 

2009). Esse perfil diferenciado de poluição pode estar correlacionado com as diferenças no 

perfil de metilação observado para as amostras desses ambientes. 

O DNAr 18S é um gene que se apresenta em diversas cópias pelo genoma, no genoma 

humano apresenta-se com 300 a 400 cópias e destas aproximadamente a metade delas são 

inativadas pela metilação (Bacalini et al. 2014). Portanto, a presença de amostras metiladas no 

ambiente natural do lago Catalão pode corresponder às cópias normalmente metiladas pelas 

vias epigenéticas convencionais. Por outro lado, a hipermetilação de amostras de ambiente 
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poluído pode ser um indício da ação deletéria da poluição nesses organismos. Esta é uma 

hipótese que deverá ser testada em trabalhos futuros. 

A regulação epigenética dos sítios de DNA ribossomais desempenha um papel 

fundamental na biogênese do ribossomo, e a inativação desses sítios pela metilação pode ter 

um efeito indireto sobre o processo de tradução gênica no organismo. Além disso, a metilação 

do DNA pode contribuir para a estabilidade do genoma ao reprimir elementos genéticos 

prejudiciais, além de ser um dos mecanismos mais comuns envolvidos na repressão dos 

retrotransposons (Yoder et al. 1997; Schaeffer e Lyko 2010). Em H. littorale, o DNAr 18S 

está colocalizado com o retroelemento Rex 3, evidenciando um acúmulo/aumento deste 

retrotransposon nesta espécie (Silva et al. 2016). Neste caso, parece provável que a metilação 

do DNA surgiu inicialmente como um mecanismo de defesa usado pelo organismo contra a 

expressão de elementos de transposição, e que, a repressão da transcrição pela metilação do 

DNA em sítios de 18S seria uma maneira de evitar a ativação dos elementos transponíveis 

incorporados nas regiões promotoras desse gene. 

Nossos resultados indicam que existem diferenças sutis nos perfis de metilação nos 

sítios de DNAr 18S das amostras provenientes do Catalão, Mindu e Quarenta. Se essas 

diferenças são realmente produzidas pela ação de agentes poluidores é uma questão ainda em 

aberto que deverá ser alvo de futuras abordagens utilizando metodologias mais resolutivas, 

como o sequenciamento por bissulfeto. No entanto, entender como de fato a poluição gera 

impactos na integridade genética em diferentes espécies de peixes se torna uma importante 

ferramenta no entendimento desta dinâmica.   
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4.3 Artigo 3 

Elementos transponíveis de DNA em peixes amazônicos: do aumento no 

genoma à adaptação genética a ambientes estressantes 

 

Artigo será enviado para publicação no periódico Cytogenetic and Genome Research.   
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4.3.1 Resumo 

Os elementos transponíveis têm impulsionado evolução e plasticidade do genoma de 

diversas maneiras em uma gama de organismos, e diferentes tipos de estresses bióticos e 

abióticos podem estimular a expressão ou a transposição destes elementos móveis. Aqui 

analisamos citogeneticamente populações naturais de peixes da mesma espécie vivendo em 

diferentes condições ambientais a fim de verificar a influência e a organização de elementos 

transponíveis no genoma destas espécies. Foi possível observar um comportamento 

diferencial dos marcadores Rex 1, Rex 3 e Rex 6 nos cromossomos de indivíduos de uma 

mesma espécie, mas provenientes de diferentes ambientes, poluído e não poluído. É notório o 

aumento da quantidade dos elementos transponíveis do tipo Rex nos cromossomos e sua 

influência na modelagem do genoma das populações que vivem no ambiente poluído, o qual 

deve estar sob constante evolução adaptativa. 

 

Palavras-chave: Amazônia; instabilidade cromossômica; plasticidade genômica; poluição; 

retrotransposon.   



 
 

79 
 

4.3.2 Introdução 

Os elementos transponíveis (TEs) têm impulsionado a evolução e plasticidade do 

genoma de diferentes organismos, uma vez que promovem mutações de grande magnitude e 

influenciam a evolução da regulação transcricional, metilação diferencial do DNA e a 

estabilidade cromossômica (Rey et al. 2016; Suh et al. 2017). Evidências sugerem que 

inserções individuais de TEs podem ter grandes efeitos fenotípicos, incluindo os deletérios, 

como doenças (revisado por Hancks e Kazazian 2012), mas também os benéficos, como a 

adaptação de diversos organismos (Casacuberta e Gonzalez 2013; Stapley et al. 2015).  

Como os organismos são constantemente desafiados por alterações no ambiente, a 

evolução adaptativa desempenha um papel importante na determinação do destino das 

espécies, como resposta a condições ambientais variáveis (Hoffmann e Sgro 2011; 

Casacuberta e Gonzalez 2013). Desta forma, diferentes tipos de estresses bióticos e abióticos 

podem estimular a expressão ou a transposição de TEs em uma ampla gama de organismos 

(Silva et al. 2016; Suh et al. 2017). Com isso, os TEs representam entidades genéticas 

capazes de se inserir em diferentes porções do genoma e induzir alterações no funcionamento 

de genes com os quais se associam (de la Veja et al. 2007; Philippsen 2014), estando os TEs 

propensos a desempenhar um papel relevante na adaptação, devido sua capacidade de gerar 

mutações, além de responderem e serem susceptíveis a mudanças ambientais (Hua Van 2011; 

Casacuberta e Gonzalez 2013; Stapley et al. 2015).  

Um estudo realizado com três populações de Hoplias malabaricus, provenientes de 

diferentes ambientes aquáticos da bacia amazônica (rios de águas brancas, rios de águas claras 

e rios de águas pretas), revelou padrões distintos para o retrotransposon Rex 3, indicando 

padrões de acordo com o ambiente e uma possível existência com processos adaptativos 

locais da espécie em diferentes condições ambientais (Santos et al. 2016). Para Hoplosternum 

littorale, verificou-se com o mapeamento cromossômico do retrotransposon Rex 3, padrões 

distintos de distribuição do elemento nos cromossomos de indivíduos de ambiente poluído e 

ambiente não poluído (Silva et al. 2016). 

Considerando que os peixes teleósteos exibem uma das maiores diversidades de 

elementos transponíveis entre os vertebrados (Chalopin et al. 2015; Sotero-Caio et al. 2017) e 

que  os eventos de transposição são uma das principais causas de instabilidade e de rearranjos 

cromossômicos, o objetivo deste estudo foi mapear cromossomicamente sequências 

repetitivas de DNA em espécies de peixes provenientes de populações naturais, que vivem 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.14439#mec14439-bib-0020


 
 

80 
 

tanto em ambiente poluído quanto não poluído, a fim de verificar o comportamento e a 

organização de TEs no genoma destas espécies nestes ambientes. 

4.3.3 Material e Métodos 

Locais de estudo e amostragem 

Para uma análise comparativa, três espécies de peixes de diferentes ordens (Tabela 1) 

foram coletadas em dois ambientes: a) poluído urbano – locais que drenam áreas densamente 

habitadas na cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas-AM e apresentam uma 

intensa poluição ambiental, proveniente de atividades domésticas, industriais e do 

armazenamento inapropriado de lixo, oriundo do Polo Industrial, lixo urbano e hospitalar; b) 

não poluído - confluência dos rios Negro e Solimões (Pinto et al. 2009). Estas mesmas 

espécies de peixes, utilizadas no estudo anterior, não apresentam variabilidade no gene COI 

em função do ambiente. 

Todas as coletas foram realizadas sob a permissão do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio/SISBIO número: 7634-1/2015). Os exemplares 

coletados foram eutanasiados seguindo as Diretrizes da Prática da Eutanásia do Concea 

(Concea, 2013) e com aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) (no. 

011/2017) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Após a realização dos 

procedimentos, os exemplares testemunhos foram depositados na Coleção de Peixes do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Espécies analisadas e seus locais de coleta em ambientes poluídos e não poluídos, sendo: a) igarapé do Mindu [3 05 22.0 S, 60 0 

5.31 W]; b) igarapé do Quarenta [3 08 19.7 S, 60 0 56.7 W]; c) igarapé do Tarumã-açu [3 00 51.1 S, 60 3 33.2 W]; d)  lago do Catalão [3 13 

22.3 S, 59 55 14.5 W]. 

Ordem Família Espécie Ambientes Número de exemplares Voucher 

Siluriformes Loricariidae 
Pterygoplichthys pardalis 

(Castelnau 1855) 

Poluído (a, b) 3 machos e 3fêmeas 
INPA-ICT 023942; 

INPA-ICT 023941 

Não poluído (d) 
1 macho, 1 fêmea e 2 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 57621 

Characiformes Prochilodontidae 

Semaprochilodus insignis 

(Jardine 1841) 

Poluído (c) 
2 fêmeas e 3 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 023933 

Não poluído (d) 
5 machos, 1 fêmea e 1 

sem identificação sexual 
INPA-ICT 57619 

Perciformes Cichlidae 

Cichlasoma amazonarum 

Kullander 1983 

Poluído (b, c) 
4 machos, 5 fêmeas e 1 

sem identificação sexual 

INPA-ICT 023931; 

INPA-ICT 023930 

Não poluído (d) 6 juvenis INPA-ICT 57623 
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Técnicas moleculares  

 Cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de células renais, utilizando o protocolo 

descrito por Bertollo et al. (1978). As sondas de TEs já identificadas e caracterizadas foram 

obtidas com a utilização do DNA genômico, extraído do tecido muscular de todos os 

exemplares, usando o kit Wizard® Genomic Purification (Promega), de acordo com o 

protocolo do fabricante. Para a localização física cromossômica foram mapeados os TEs de 

Classe I (retrotransposons: Rex 1, Rex 3 e Rex 6) com sondas homólogas obtidas a partir da 

amplificação via Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando-se os seguintes primers:  

-Rex 1 (RTX1-F1: 5’-TTC TCC AGT GCC TTC AAC ACC-3’ e RTX1-R3: 5’-TCC CTC 

AGC AGA AAG AGT CTG CTC-3’) (Volff et al. 1999; 2000; 2001a);  

-Rex 3 (RTX3-F3: 5’-CGG TGA YAA AGG GCA GCC CTG-3’ e RTX3-R3: 5’-TGG CAG 

ACN GGG GTG GTG GT-3’) (Volff et al. 1999; 2000; 2001a);  

-Rex 6 (Rex 6-Medf1: 5’-TAA AGC ATA CAT GGA GCG CCAC-3’ e Rex 6-Medf2: 5’-

AGG AAC ATG TGT GCA GAA TATG-3’) em combinação com os primers (Rex 6-Medr1: 

5’-GGT CCT CTA CCA GAG GCC TGGG-3’ ou Rex 6-Medr2: 5’-GGT GGT TTC TCC 

TCC AAG CTCG-3’ (Volff et al. 2001b).    

 Os produtos obtidos via PCR foram marcados por nick translation com biotina-14-

dATP (Biotin Nick Translation mix; Invitrogen) e digoxigenina11-dUTP (Dig-Nick 

Translation mix; Roche), seguindo as instruções do fabricante. Os anticorpos estreptavidina-

Alexa Fluor 488 e antidigoxigenina rodamina (Roche) foram usados para detecção e 

amplificação do sinal. Hibridizações in situ fluorescente, utilizando sondas homólogas, foram 

realizadas, com 77% de estringência (2,5 ng/µL de sonda marcada, 50% formamida, 10% 

sulfato dextrano, 2XSSC a 37 °C por 18 h). Os cromossomos foram contracorados com DAPI 

(4’, 6-diamidino-2-fenilindol) (2 µg/mL), em meio de montagem Vectashield (Vector). Os 

cromossomos foram analisados em microscópio de epifluorescência Olympus BX51 e as 

imagens capturadas com câmera digital (Olympus DP71), usando o software Image-Pro MC 

6.3. 

4.3.4 Resultados 

A localização física cromossômica dos elementos transponíveis Rex 1, Rex 3 e Rex 6 

em Pterygoplichthys pardalis (Siluriformes), Semaprochilodus insignis (Characiformes) e 

Cichlasoma amazonarum (Perciformes) não revelou diferenças entre os indivíduos, quando 
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coletados em mais de uma localidade nos ambientes poluídos e nem entre machos e fêmeas. 

Entretanto, diferenças foram observadas em relação ao tipo de ambiente (ambiente poluído e 

ambiente não poluído) em que as espécies foram coletadas  (Figura 1, 2 e 3). Foi evidenciado 

um aumento de sinais de hibridização de sequências de TEs nos cromossomos de indivíduos 

provenientes do ambiente poluído (igarapé do Quarenta, Mindu e Tarumã-açu), quando 

comparados com os indivíduos do ambiente natural (lago Catalão). Estes dados comparativos 

em relação ao tipo de ambiente (poluído e não poluído), espécies analisadas (P. pardalis, S. 

insignis e C. amazonarum), marcadores citogenéticos (Rex 1, Rex 3 e Rex 6), tipo de 

marcação (disperso ou compartimentalizado), presença ou não evidente além do aumento 

destas marcações podem ser observados na Tabela 2 e Figuras 1, 2 e 3.  
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   Figura 1 - Cariótipo de Pterygoplichthys pardalis de indivíduos do ambiente poluído e não poluído da 

região de Manaus evidenciando sítios de Rex 1 (sinal verde), Rex 3 (sinal vermelho) e Rex 6 (sinal 

verde). Os cromossomos foram contracorados com DAPI. Barra de escala igual a 20 μm. 
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Figura 2 - Cariótipo de Semaprochilodus insignis de indivíduos do ambiente poluído e não poluído 

da região de Manaus, evidenciando sítios de Rex 1 (sinal verde), Rex 3 (sinal vermelho) e Rex 6 

(sinal verde). Os cromossomos foram contracorados com DAPI. Barra de escala igual a 20 μm. 
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Figura 3 - Cariótipo de Cichlasoma amazonarum de indivíduos do ambiente poluído e não 

poluído da região de Manaus, evidenciando sítios de Rex 1 (sinal verde), Rex 3 (sinal vermelho) e 

Rex 6 (sinal verde). Os cromossomos foram contracorados com DAPI. Barra de escala igual a 20 

μm. 
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Ordem Espécie 

Rex 1 Rex 3 Rex 6 

Ambiente poluído Ambiente não poluído Ambiente poluído Ambiente não poluído Ambiente poluído Ambiente não poluído 

Siluriformes 
Pterygoplichthys 

pardalis 

(Castelnau 1855) 

Presente e disperso Presente e disperso Presente e disperso Presente e disperso 
Presente, aumento e 

compartimentalizado 
Não evidente 

Characiformes 
Semaprochilodus 

insignis 

(Jardine 1841) 

Presente, aumento e 

compartimentalizado 

Presente e 

compartimentalizado 

Presente e 

disperso/compartimen-

talizado 

Presente e Disperso 
Presente, aumento e 

compartimentalizado 
Não evidente 

Perciformes 
Cichlasoma 

amazonarum 

Kullander 1983 

Presente, aumento e 

compartimentalizado 

Presente e 

compartimentalizado 

Presente, aumento e 

disperso/compartimen-

talizado 

Presente e 

compartimentalizado 

Presente, aumento e 

disperso/compartimen-

talizado 

Presente e disperso 

Tabela 2 – Panorama comparativo da distribuição das sequências de elementos transponíveis Rex 1, Rex 3 e Rex 6 em 

cromossomos mitóticos de três espécies de peixes amostradas de ambiente poluído e não poluído na região de Manaus-AM.  
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4.3.5 Discussão 

  Mudanças ambientais como contaminação, alterações de temperatura, hipóxia e outras 

alterações que representam uma condição de estresse ambiental podem estimular a transcrição 

de retrotransposons. Em organismos aquáticos como camarão e peixe, as condições da água 

parecem ser determinantes na expressão diferencial de retrotransposons (Barbosa et al. 2014). 

De modo geral, observamos neste estudo um aumento de Rex 6 em P. pardalis (Figura 1); 

Rex 1 e Rex 6 em S. insignis (Figura 2) e Rex 1, Rex 3 e Rex 6 em C. amazonarum (Figura 3) 

provenientes de ambiente poluído, em comparação ao ambiente não poluído, evidenciando um 

comportamento diferencial destas sequências sob diferentes condições ambientais. 

Interessantemente, o retroelemento Rex 6 apresentou maior sensibilidade às variações 

ambientais, nas três espécies analisadas, destacando-se como um bom marcador para 

ambientes inóspitos. Ao compararmos a distribuição dos elementos da família Rex com 

marcadores clássicos e moleculares, percebemos que em P. pardalis há colocalização do Rex 

6 com blocos heterocromáticos, além do primeiro par cromossômico do complemento possuir 

maior concentração de heterocromatina em indivíduos do ambiente poluído. Ainda grande 

número de marcações de Rex 1 está presente neste par cromossômico.  

  Em S. insignis, o padrão de localização física cromossômica, bem como o número de 

sítios encontrados para Rex 1 e Rex 3 de indivíduos provenientes do lago Catalão (ambiente 

não poluído) corroboraram os dados observados por Terencio et al. (2013) para a mesma 

espécie. O Rex 1 está compartimentalizado na região centromérica de poucos cromossomos e 

Rex 3 na região subterminal e terminal da maioria dos cromossomos. Porém, nos indivíduos 

de ambiente poluído é notavelmente observado um maior número de marcações de Rex1, Rex 

3 e Rex 6, distribuídas na maioria dos pares cromossômicos entre as espécies (Figura 2). Estas 

marcações estiveram associadas com os sítios adicionais de DNAr 18S (colocalizados com as 

regiões de heterocromatina), encontrados nos mesmos indivíduos do ambiente poluído (Silva 

et al. 2019a). 

Com relação à espécie C. amazonarum, o Rex 1 está colocalizado com a 

heterocromatina, tanto no ambiente poluído quanto no não poluído (Silva et al. 2019a). 

Marcações adicionais de Rex 3 estão presentes em regiões de eucromatina e de Rex 6 tanto 

em regiões de eucromatina quanto de heterocromatina nos indivíduos de ambiente poluído 

(Figura 3). Rex 1, Rex 3 e Rex 6 estão colocalizados com o bloco de DNAr 18S amplificado 

no par 2 dos indivíduos do ambiente poluído, bem como com possíveis pseudogenes de DNAr 
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18S, indicando a dispersão destes sítios. Já o DNAr 5S (par 10) (Silva et al. 2019a) está 

ladeado pelos três retrotransposons. 

Com isso, seria possível pensarmos que, a partir da quantidade de Rex em um 

cariótipo de uma dada espécie, conseguiríamos supor que ela pertence a um ambiente poluído 

ou não? As condições ambientais podem alterar a atividade de TEs, alterar seu número de 

cópias, bem como causar grandes alterações e instabilidade no genoma, principalmente por 

meio de modificações no silenciamento epigenético (Coan e Martins 2018). 

Consequentemente, os TEs podem ter um impacto na expressão gênica como resposta ao 

estresse ambiental (ver Negi et al. 2016; Lanciano e Mirouze 2018). Em conjunto, nossos 

achados configuram dados sólidos com o fato de que a ativação das sequências de Rex, em 

resposta à poluição ambiental, pode estar relacionada a mudanças em seu status de metilação 

e na susceptibilidade do hospedeiro (Casacuberta e González 2013), ou seja, podemos inferir 

que as alterações aqui observadas no comportamento dos TEs, relacionadas ao ambiente 

poluído, correspondem à ativação destas sequências de Rex nas especies aqui analisadas em 

algum momento da sua história evolutiva. 

Quando incorporados em regiões gênicas, os TEs geram diferentes tipos de rearranjos 

genômicos por meio de transposições, que levam a inserções de genes, deleções, inversões e 

duplicações (Alzohairy et al. 2013). Isto explicaria a discrepância que foi observada entre o 

número de cópias do gene ribossomal DNAr 18S nestas mesmas espécies, provenientes de 

ambiente poluído, quando comparadas com as do ambiente natural (Silva et al. 2019a), uma 

vez que o mapeamento destes sítios mostrou colocalização com sequências de TEs, utilizadas 

neste estudo. Sendo assim, TEs influenciados pelo estresse ambiental podem gerar a 

diversidade bruta que as espécies necessitam para sobreviver nestas condições ao longo do 

tempo evolutivo (Casacuberta e González 2013; Brawand et al. 2014). 

Após eventos de invasão de TEs no genoma, a criação de novas variações genéticas 

pode levar a um aumento na resistência a xenobióticos em diferentes organismos (Zeh et al. 

2009; Casacuberta e González 2013). Ao regular a atividade transcricional de genes, os TEs 

podem ter um forte impacto no fenótipo dos organismos hospedeiros (Lisch 2013). Porém, até 

que ponto eles podem estar envolvidos na origem das características adaptativas? Diversos 

trabalhos afirmam que após eventos de invasão, a adaptação ocorre em resposta a pressões 

seletivas no novo ambiente (Lee 2002; Brawand et al. 2014) e tais organismos podem 

responder com mudanças em suas características biológicas (Frederico et al. 2016) mas, 

principalmente pela plasticidade genômica (Silva et al. 2016; Heinrichs-Caldas et al. 2019). 
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Recentemente, o dimorfismo da mariposa Biston betularia foi explicado pela presença 

de TEs no primeiro íntron do córtex, um gene que está envolvido na via de pigmentação 

(Van't Hof et al. 2016). Assim, a inserção de TEs contribuiu para uma vantagem seletiva da 

espécie. Outro exemplo, foi verificado na instabilidade genômica diferencial, mediada pelo 

acúmulo/aumento do retroelemento Rex 3, em uma espécie de peixe (Hoplosternum littorale) 

que sobrevive em ambiente poluído. O trabalho revelou padrões distintos de marcadores 

citogenéticos clássicos e moleculares intercalados com o retroelemento, indicando que tal 

sequência pode desempenhar um papel funcional nos processos de adaptabilidade desta 

espécie ao ambiente poluído (Silva et al. 2016), o que corrobora os dados encontrados neste 

estudo. 

Isto é particularmente importante se considerarmos que os ambientes urbanos 

amazônicos vêm sofrendo alterações em consequência de ações de efluentes domésticos e 

industriais, que também contribuem para o estabelecimento do complexo ecossistema 

aquático amazônico (Santana e Barroncas 2007). Portanto, entender a atividade de TEs é, de 

fato, um aspecto importante na elucidação da base molecular de mudanças fenotípicas 

decorrentes das alterações ambientais (Lanciano e Mirouze 2018). Aqui, demonstramos que o 

aumento e a influência dos TEs na modelagem do genoma nas espécies que vivem no 

ambiente poluído é clara, quando comparados ao ambiente natural na região amazônica e que 

seus impactos podem estar em constante evolução, bem como envolvidos na evolução 

adaptativa das espécies de peixes que vivem em diferentes tipos de ambientes.   
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4.4 Artigo 4 

Diversidade genética e dinâmica de elementos repetitivos em peixes exóticos 

introduzidos na região Amazônica 

 

Genetic diversity and dynamics of repetitive DNA elements of exotic fish introduced into the 

Brazilian Amazon region. Artigo aceito para publicação como Short Notes - Adaptations of 

Aquatic Biota, 2019.   
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4.4.1 Resumo 

A adaptação rápida de espécies exóticas, introduzidas a novos habitats, confunde os 

biólogos evolutivos há décadas. Embora essas espécies compartilhem uma série de 

características ecológicas, pouco se sabe sobre os possíveis mecanismos genômicos ou 

genéticos que possam contribuir para seu sucesso adaptativo. Neste contexto, marcadores 

moleculares e citogenéticos foram utilizados no presente estudo para investigar uma possível 

diferenciação genética de duas espécies exóticas de peixes (Oreochromis niloticus e 

Trichopodus trichopterus) que podem determinar sua capacidade de adaptação a ambientes 

poluídos na bacia amazônica. Os resultados das análises revelaram baixa diversidade genética 

nas espécies estudadas, embora uma certa variação tenha sido encontrada nos sítios de DNAs 

ribossomais, bem como a adição de heterocromatina e regiões de heterocromatinização 

flanqueadas por elementos transponíveis (ETs), o que indica que a estrutura, organização e 

função do genoma foram modificadas em indivíduos expostos à poluição ambiental, 

provavelmente através de interações com os TEs. 

Palavras-chave: DNA ribossomal, elemento transponível, heterocromatina, gene 

mitocondrial, poluição. 
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4.4.2 Introdução 

O ser humano vem modificando a distribuição das espécies no planeta de maneira 

descontrolada. Em relação aos peixes, a introdução de espécies exóticas em ambientes nos 

quais elas não existiam é, de fato, mediada pela atividade humana e algumas dessas espécies 

tornam-se abundantes no ambiente onde foram introduzidas (Gardener et al. 2012). Em 

consequência causam sérios problemas como redução da biota aquática local, mudanças na 

estrutura e funcionamento das comunidades e dos ecossistemas aquáticos, além de se 

tornarem poluentes biológicos (Souza et al. 2009; Abreu e Durigan 2011). 

Entre as atividades humanas, apontadas como as principais causas no mecanismo de 

dispersão e introdução de espécies exóticas em novos ambientes, incluem a pesca recreativa, 

aquicultura e aquariofilia. Estas atividades podem modificar as características da comunidade 

por meio de uma homogeneização antropogênica, que resulta na exclusão de espécies nativas, 

por competição ou predação (Souza et al. 2009) e no aumento das espécies invasoras, devido 

seu potencial de adaptação rápida, que as permitem se estabelecer e reproduzir mesmo em 

situações de estresse (Novak 2007; Prentis et al. 2008). Os ciclídeos africanos, em particular 

os da tribo Tilapini, são o grupo de peixes exóticos mais amplamente introduzidos no Brasil 

(Sampaio et al. 2017), mas também existem registros da ocorrência de tricogastrinas asiáticas 

no país (Cole et al. 1999). Nos córregos poluídos de Manaus, capital do Estado do Amazonas, 

maior cidade da Amazônia brasileira ocidental, são encontrados tanto Oreochromis niloticus 

(Cichlidae, Pseudocrenilabrinae), um ciclídeo africano, como Trichopodus trichopterus 

(Osphronemidae, Trichogastrinae), um peixe ornamental endêmico do Sudeste Asiático. 

Entretanto, para que possam enfrentar o novo ambiente, estas espécies devem ter uma 

plasticidade tanto fenotípica quanto genotípica, desenvolvida durante seu processo evolutivo, 

gerando linhagens múltiplas que, eventualmente, levam à especiação e à formação de 

complexos de espécies (Chen et al. 2015; Braz-Mota et al. 2018; Heinrichs-Caldas et al. 

2019). Diversos estudos com marcadores genéticos nucleares e mitocondriais já evidenciaram 

que a variabilidade genética é o fator que garante uma rápida adaptação dos organismos a um 

novo ambiente (Arif e Khan 2009). Outro elemento que tem sido considerado como um dos 

principais responsáveis por esta plasticidade são os elementos repetitivos de DNA, dentre eles 

os elementos transponíveis (ETs) e sítios ribossomais (Primack 2008; Casacuberta e González 

2013, Silva et al. 2019a, b). 
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Os ETs são capazes de se mover dentro do genoma, podem alterar a atividade de 

alguns genes, gerar duplicação, polimorfismos e variabilidade no número de cópias dentro e 

entre espécies (Mita e Boeke 2016). Além disso, seus sítios de inserção influenciam na 

estabilidade do genoma e na expressão gênica (Jurka et al. 2007; Bridier-Nahmias et al. 

2015), uma vez que a transposição destes elementos móveis não é um processo aleatório, 

podendo ser controlada por sinais celulares ou se tornar sensível e susceptível a mudanças 

ambientais (Hua-Van et al. 2011; Silva 2019b). Além disso, os DNA ribossomais são 

consideradas sequências importantes na evolução estrutural, dinâmica e funcional no genoma 

de peixes, podendo estar associadas a rearranjos cromossômicos, variações cariotípicas e 

desempenhando papéis fundamentais em seus processos adaptativos (Barros et al. 2017; Silva 

et al. 2019a). 

Embora variações intensas e repentinas no ambiente estejam em um contexto negativo, 

tais perturbações podem facilitar uma adaptação rápida, afetando a estrutura, organização e 

função do genoma por meio de interações com ETs, especialmente em populações com baixa 

diversidade genética (Stapley et al. 2015). Desta forma, variações no ambiente podem 

influenciar significativamente o número de cópias dos ETs e também seus níveis de expressão 

(Hua-Van et al. 2011; Cowley e Oakey 2013). Em peixes, a família Rex de elementos 

transponíveis é a mais estudada e estes são componentes importantes da plasticidade do 

genoma e da resposta do organismo ao estresse ambiental (Rey et al. 2016; Suh et al. 2017). 

Evidências de correlações de polimorfismo genético com heterogeneidade ambiental e 

estresse já foram vistas em diferentes espécies, populações e indivíduos (Nevo 2001). A 

instabilidade genômica diferencial, medida pelo aumento e acúmulo do retroelemento Rex 3, 

foi registrada em uma comparação de populações de uma espécie de peixe (Hoplosternum 

litoralle), encontrada em ambiente poluído com aquelas de ambiente não poluído (Silva et al. 

2016). Neste contexto, o presente estudo avaliou a diversidade genética e mapeou 

cromossomicamente elementos repetitivos de DNA (DNAr 18S, DNAr 5S, Rex 1 e Rex 3) em 

cromossomos mitóticos de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e do Gourami azul 

(Trichopodus trichopterus), provenientes de ambientes poluídos na bacia amazônica 

brasileira, com o objetivo de verificar se existem variações nos indivíduos que estão 

adaptados a este ambiente exótico e antropizado. 

4.4.3 Material e Métodos 

Locais de coleta e amostragem 
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Indivíduos de O. niloticus e T. trichopterus foram coletados em três locais poluídos na 

bacia amazônica: 1- Igarapé do Mindu [3 05 22,0 S, 60 05 31 W], 2- Igarapé do Quarenta [3 

08 19,7 S, 60 56,7 W] e 3- Igarapé do Tarumã-açu [3 00 51,1 S, 60 3 33,2 W]. Estes corpos 

de água drenam áreas densamente habitadas na cidade de Manaus-AM e apresentam uma 

intensa poluição ambiental devido a atividades domésticas, industriais, armazenamento 

inapropriado de lixo proveniente do Polo Industrial, lixo urbano e hospitalar (Pinto et al. 

2009; Silva et al. 2019e). No total, dezessete indivíduos da espécie O. niloticus e dezoito 

indivíduos da espécie T. trichopterus foram coletados sob a permissão do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/SISBIO número: 7634-1/2015) 

(Tabela1). 
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Tabela 1 – Espécies de peixes exóticas analisadas e seus respectivos locais de coleta na cidade de Manaus-AM. 

Ordem Família Subfamília Espécie Locais de coleta 
Número de 

exemplares 
Voucher 

Perciformes 

Cichlidae Pseudocrenilabrinae 

Oreochromis 

niloticus 

(Linnaeus, 1758) 

 

Igarapé do Mindu 
8 (três machos e cinco 

fêmeas) 
INPA-ICT 023939 

Igarapé do Tarumã-açu 
9 (quatro machos e 

cinco fêmeas) 
INPA-ICT 023938 

Osphronemidae Trichogastrinae 

Trichopodus 

trichopterus 

( Pallas, 1970) 

Igarapé do Mindu 

9 (um macho, duas 

fêmeas e seis sem 

identificação sexual) 

INPA-ICT 023926 

Igarapé do Quarenta 

8 (dois machos, quatro 

fêmeas e dois sem 

identificação sexual) 

INPA-ICT 023927 
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Marcadores moleculares e análises citogenéticas  

Técnicas citogenéticas clássicas  

Os exemplares coletados foram eutanasiados seguindo as Diretrizes da Prática da 

Eutanásia do Concea (Concea 2013) e com aprovação da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) (no. 011/2017) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). A 

identificação das espécies foi realizada pelo especialista Jansen Alfredo Sampaio Zuanon e, 

após a realização dos procedimentos citogenéticos, os exemplares testemunho foram 

depositados na Coleção de Peixes do INPA, conforme vouchers na Tabela 1. Cromossomos 

mitóticos foram obtidos a partir de células renais, utilizando o protocolo descrito por Bertollo 

et al. (1978). Para a detecção da heterocromatina constitutiva (Banda C) foi utilizada a técnica 

descrita por Sumner (1972), enquanto para as regiões organizadoras de nucléolo (RONs) 

aplicou-se a técnica descrita por Howell e Black (1980). 

Técnicas moleculares  

O DNA genômico foi extraído segundo o protocolo de Fenol-Clorofórmio de 

Sambrook e Russel (2001). O gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) foi 

amplificado por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR - Saiki et al. 1988) utilizando 

coquetéis de primers descrito por Ivanova et al. (2007): 

 - (FishF2 5’-GTAAAACGACGGCCAGTCGACTAATCATAAAGATATCGGCAC-3’, 

FishR2 5’-CAGGAAACAGCTATGACACTTCAGGGTGACCGAAGAATCAGAA -3’, 

VF2 5’-GTAAAACGACGGCCAGTCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3’ e VR1d 

5’- CAGGAAACAGCTATGACTAGACTTCTGGGTGGCCRAARAAYCA-3’).  

Os produtos de PCR foram sequenciados usando o kit Big Dye (Applied Biosystems) 

no sequenciador automático ABI 3500. O alinhamento das sequências geradas foi realizado 

através da ferramenta MAFFT, implementada no software Geneious 7.0.6 (Kearse et al. 2012) 

e editadas manualmente. Para a localização física cromossômica dos marcadores citogenéticos 

(DNAr 18S, DNAr 5S, Rex 1 e Rex 3), já identificados e caracterizados, foram utilizados os 

seguintes primers para amplificação via PCR:  

-DNAr 18S - 18Sf (5’-CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT-3’) e 18Sr (5’-CCG AGGACC 

TCA CTA AAC CA-3’) (Gross et al. 2010);  

-DNAr 5S - 5Sf (5’- CGA GGTCGGGCCTGGTTAGTA-3’) e 5Sr (5’- 

CTTCYGAGATCAGACGAGATC-3’ (Carvalho et al. 2016);  
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-Rex 1 - (RTX1-F1 5’TTC TCC AGT GCC TTC AAC ACC e RTX1-R3 5’TCC CTC AGC 

AGA AAG AGT CTG CTC) (Volff et al. 1999; 2000);  

-Rex 3 - (RTX3-F3 5’CGG TGA YAA AGG GCA GCC CTG e RTX3-R3 5’TGG CAG 

ACN GGG GTG GTG GT) (Volff et al. 1999; 2000)  

Os produtos de PCR dos marcadores citogenéticos foram marcados por nick 

translation com biotina-14-dATP (Biotin Nick Translation mix; Invitrogen) e 

digoxigenina11-dUTP (Dig-Nick Translation mix; Roche), seguindo as instruções do 

fabricante. Hibridizações in situ fluorescentes, utilizando sondas homólogas, foram realizadas 

seguindo o protocolo descrito por Pinkel et al. (1986), com 77% de estringência (2,5 ng/µL de 

sonda marcada, 50% formamida, 10% sulfato dextrano, 2XSSC a 37 °C por 18 h). Os 

cromossomos foram contracorados com DAPI (4’, 6-diamidino-2-fenilindol) (2 µg/mL), em 

meio de montagem Vectashield (Vector). 

Os cromossomos foram analisados em microscópio de epifluorescência Olympus 

BX51 e as imagens capturadas com câmera digital (Olympus DP71), usando o software 

Image-Pro MC 6.3. Os cariótipos foram organizados utilizando o programa Adobe Photoshop 

7.0, versão CS5. Os cromossomos foram medidos no programa Image J e classificados de 

acordo com a nomenclatura proposta por Levan et al. (1964). Para determinação do número 

fundamental (NF) de braços cromossômicos, de acordo com a classificação de Thompson 

(1979) foram considerados cromossomos meta/submetacêntricos (m/sm) como portadores de 

dois braços e subtelo/acrocêntricos (st/a) portadores de um braço. 

4.4.4 Resultados 

Sequências de DNA mitocondrial  

Foi observada baixa diversidade genética em O. niloticus, proveniente dos igarapés do 

Mindu e Tarumã-açu e em T. trichopterus, proveniente dos igarapés do Mindu e Quarenta, 

sendo recuperado um único haplótipo COI por espécie, independentemente do local de coleta 

(Tabela 1). As sequências de COI apresentaram 650 pb e foram depositadas no GenBank, 

com os seguintes números de acesso: MG714797 a MG714814 para O. niloticus e MG714779 

a MG714796 para T. trichopterus. A frequência nucleotídica das sequências foram: 

A=23,54%, C=30,15%, G=18,00% e T=28,31% para O. niloticus e A=23,78%, C=26,52%, 

G=18,29% e T=31,40% para T. trichopterus. 

Caracterização cromossômica das espécies exóticas  
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Em O. niloticus não foram observadas diferenças cariotípicas entre os indivíduos 

provenientes dos igarapés do Mindu e Tarumã-açu, que apresentaram número diploide de 

2n=44 cromossomos, com a presença de um grande par st/a no complemento, fórmula 

cariotípica de 2m + 42st/a, NF igual a 46 e RONs múltiplas, localizadas terminalmente nos 

braços longos do par 6 e nos braços curtos do par 8 (Figura 1A). Com relação à distribuição 

da heterocromatina, blocos foram evidenciados na região pericentromérica de todos 

cromossomos e adição de blocos tênues na região terminal de alguns cromossomos, revelando 

pouca diferença entre os indivíduos dos igarapés analisados. No entanto, acúmulo de 

heterocromatina foi perceptível no braço longo do maior par st/a de todos os indivíduos 

analisados (Figura 1A). O DNAr 18S foi coincidente com as RONs (pares 6 e 8). Porém, uma 

quinta marcação foi evidenciada em um dos homólogos do par 17 dos indivíduos do igarapé 

Tarumã-açu, diferentemente dos indivíduos do igarapé do Mindu, que apresentaram uma 

marcação extra, localizada em um dos homólogos do maior par st/a (par 1). Sítios de DNAr 

5S foram localizados na região distal do par 8 e pericentromérica do par 16 (Figura 1B). Com 

relação aos retroelementos Rex 1 e Rex 3, ambos apresentaram uma distribuição dispersa no 

genoma da espécie, com marcações ao longo de braços cromossômicos, sendo evidente 

principalmente, em toda extensão do maior par st/a do complemento (Figura 1C; D). 

 Trichopodus trichopterus apresenta 2n=46 cromossomos, em uma série gradual de 

st/a, NF igual a 46 e RON simples, localizada na região terminal do braço longo do par 2 

(Figura 1E). Quanto à heterocromatina, variabilidade intra e interindividual foi revelada em 

indivíduos de ambos locais de coleta, havendo blocos conspícuos nos primeiros pares do 

complemento nos indivíduos do igarapé do Quarenta, quando comparados com indivíduos 

coletados no igarapé do Mindu (Figura 1E). Sítio de DNAr 18S foi localizado em um único 

par cromossômico da espécie, sendo coincidente com o par 2 da RON (Figura 1F). DNAr 5S 

foi observado na região pericentromérica do par 4 e uma terceira marcação localizada na 

região pericentromérica de um dos homólogos do par 5 de todos os indivíduos analisados 

(Figura 1F). Quanto aos Rex 1 e Rex 3, blocos compartimentalizados foram evidenciados na 

maioria dos pares cromossômicos e com sítios invadindo a extensão de braços 

cromossômicos, principalmente nos primeiros pares do complemento (Figura 1G; H).  
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Figura 1 - Cariótipos das espécies Oreochromis niloticus (igarapés do Mindu e Tarumã-açu) (A, B, C e D) e 

Trichopodus trichopterus (igarapés do Mindu e Quarenta) (E, F, G e H). (A e E) Padrão de distribuição da 

heterocromatina; (A1 e E1) Cromossomos portadores da RON; (B e F) Sítios de DNAr 18S (sinal vermelho) 

(B1: Padrão dos indivíduos do igarapé do Mindu) e de DNAr 5S (sinal verde); (C e G) Localização física 

cromossômica do retroelemento Rex 1 (sinal verde); (D e H) Localização física cromossômica do retroelemento 

Rex 3 (sinal vermelho). Os cromossomos foram contracorados com DAPI. Barra de escala igual a 20 μm. 
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4.4.5 Discussão 

O sucesso da invasão de espécies exóticas pode ser influenciado pelas modificações 

genéticas dentro de suas populações (Reznick e Ghalambor 2001; Lee 2002). Neste contexto, 

o gene COI, que é conhecido por ser altamente variável, pode ser considerado útil para a 

análise de linhagens e a identificação de populações estreitamente relacionadas (Lefébure et 

al. 2006; Witt et al. 2006). No presente estudo, as sequências de COI revelaram baixos níveis 

de diversidade genética nas populações de ambas as espécies. Diante disso, parece improvável 

que a variação encontrada na organização genômica dos indivíduos coletados nos diferentes 

igarapés de Manaus esteja relacionada à presença de mais de uma linhagem genética. 

Em T. trichopterus foi possível observar um aumento da heterocromatina 

principalmente nos primeiros pares do complemento dos indivíduos provenientes do igarapé 

do Quarenta, diferente dos indivíduos do igarapé do Mindu (Figura 1E), o que poderia estar 

associado com diferentes fontes de contaminação, uma vez que um único haplótipo COI foi 

recuperado para a espécie. Resultados semelhantes foram obtidos, utilizando o tamoatá 

(Hoplosternum littorale) de ambiente poluído e não poluído também de Manaus, AM, sendo 

observada uma instabilidade genômica promovida pelo ambiente, com padrões distintos de 

heterocromatina ricas em ETs em função de padrões distintos de contaminação (Gross et al. 

2012; Silva et al. 2016). 

Em contrapartida O. niloticus não apresentou diferenças no padrão heterocromático 

entre os diferentes ambientes amostrados no presente trabalho. Porém, houveram diferenças 

se considerado o padrão descrito para a espécie (Chew et al. 2002; Poletto et al. 2010; 

Mazzuchelli et al. 2012), sendo perceptível um aumento em porções heterocromáticas de 

alguns pares, bem como um acúmulo no braço longo do maior par st/a de todos os indivíduos 

(Figura 1A). 

Regiões heterocromáticas normalmente atuam na segregação cromossômica e na 

regulação da expressão gênica associadas às respostas ambientais (Grewal e Jia 2007; 

Varriale et al. 2008; Buhler 2009). Tanto para O. niloticus quanto para T. trichopterus, a 

heterocromatina se mostrou colocalizada com os ETs analisados, o que indica a preferência de 

ETs ativos  a certos padrões de inserção (Green et al. 2012) e esses padrões podem acarretar 

em certas implicações, como no processo de heterocromatinização e na adição de 

heterocromatina, com intuito de minimizar os efeitos deletérios de transposição (Boeke e 

Devine 1998). Evidentemente, os ETs mobilizados podem reestruturar o genoma, gerando 
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modificações genéticas necessárias para uma rápida diversificação (Oliver e Greene 2009; 

Zeh et al. 2009). 

 O padrão de distribuição dos retroelementos Rex 1 (Figura 1C; G) e Rex 3 (Figura 1D; 

H) obtidos no presente estudo indicam que O. niloticus e T. trichopterus de ambientes 

poluídos apresentaram uma composição e intensidade muito maior de marcações, se 

comparado com os descritos na literatura (Volff et al. 1999; Valente et al. 2011). Diversos 

trabalhos afirmam que após eventos de invasão, a adaptação ocorre em resposta a pressões 

seletivas no novo ambiente (Lee 2002; Brawand et al 2014) e tais organismos podem 

responder com mudanças em suas características biológicas (Carroll et al. 2001; Frederico et 

al. 2016) mas, principalmente pela plasticidade genômica (Weinig 2000; Chevin et al. 2010). 

Nesse contexto, os TEs promovem a evolução e a plasticidade do genoma dos peixes 

através da facilitação de mutações em grande escala, contribuindo para a variabilidade 

genética desses organismos e, em última análise, para seu sucesso ecológico (Hua-Van et al. 

2011; Philippsen 2014). Os TEs influenciados pelo estresse ambiental podem, assim, gerar a 

diversidade bruta que uma espécie exige para sobreviver sob essas condições ao longo de uma 

escala de tempo evolutiva (Casacuberta e González 2013; Brawand et al. 2014). Isso 

explicaria o aumento e a disseminação desses elementos nos genomas de ambas as espécies 

analisadas no presente estudo, após sua introdução em ambientes poluídos na região 

amazônica. Isto demonstra claramente que a atividade de TE é induzida pela exposição ao 

novo ambiente, criando-se assim, novas variações genéticas (Naito et al. 2006; Mills et al. 

2007). 

Com relação aos DNAs ribossomais, estas regiões genômicas têm sido consideradas 

instáveis, frágeis e susceptíveis a danos ocasionados por diversos fatores, inclusive ambientais 

(Kobayashi 2006; 2008). A variabilidade dos sítios de DNAr, presente em peixes amazônicos, 

tem sido atribuída a: a) ocorrência de translocações, envolvendo regiões heterocromáticas 

ricas em ETs (Gross et al. 2010); b) diferentes classes de sequências repetitivas, presentes em 

regiões de heterocromatina (Schneider et al. 2013a); c) alguns sítios derivados de 

pseudogenes, como consequência de duplicações e transposições de DNA e pela associação 

destas sequências com ETs (Terencio et al. 2012). 
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Em O. niloticus, além dos sítios de DNAr 18S coincidentes com as RONs, que 

corroboram os dados obtidos por Martins et al. (2000; 2002) e Leonhardt et al. (2006), uma 

quinta marcação foi evidenciada, a qual se diferenciou entre os locais de estudo (Figura 1B). 

Estes dados não podem ser atribuídos à erros de hibridização com a técnica de FISH, uma vez 

que este processo foi realizado sob condições de alta estringência e com replicatas utilizando 

sondas homólogas. Assim, é provável que haja associação destes sítios com outros elementos 

transponíveis (ETs). Este fato já foi relatado para Hoplosternum littorale (tamoatá), 

provenientes de igarapés poluídos da cidade de Manaus (AM) (Silva et al. 2016). 

Para T. trichopterus, uma terceira marcação do DNAr 5S se fez presente no genoma de 

todos os indivíduos analisados (Figura 1F), discordando dos dados de Pazza et al. (2009), que 

encontraram apenas um par de cromossomos marcados. Esta variabilidade encontrada nos 

sítios de DNAr 18S e 5S nas duas espécies pode ser resultado de diversificação 

cromossômica, em decorrência de rearranjos, causados pela ativação de ETs (Molina et al. 

2014; Brawand et al. 2014; Chadha e Sharma 2014) uma vez que, mostraram-se colocalizados 

com Rex 1 e Rex 3. Uma vez ativos, estes elementos podem contribuir com rearranjos 

genômicos (Maumus et al. 2009), conferir a genes próximos ou colocalizados a capacidade de 

responder às mudanças ambientais (Guo e Levin 2010; Servant et al. 2012), gerar novas redes 

regulatórias (Naito et al. 2009; Ito et al. 2011) bem como, aumentar o número de cópias de 

genes pelo genoma (Dai et al. 2007). 

Conter ETs potencialmente ativos pode aumentar a capacidade do genoma de lidar 

com certas mudanças ambientais (Casacuberta e González 2013; Chadha e Sharma 2014; 

Brawand et al. 2014). Porém, ETs parecem ter desenvolvido mecanismos que direcionam sua 

integração para regiões heterocromáticas dentro do genoma ou promovem sua 

heterocromatinização (Cecco et al. 2013; Sotero-Caio et al. 2017). 

Embora muitos estudos nas últimas décadas tenham revelado respostas moleculares ao 

estresse ambiental, a maneira pela qual essas respostas ocorrem, em nível organizacional do 

genoma, ainda é pouco compreendida (Casacuberta e Gonzalez 2013; Chadha e Sharma 

2014). Os resultados do presente estudo, no entanto, indicam que os elementos de DNA 

repetitivos, quando expostos a condições ambientais adversas, podem ser os principais 

responsáveis pela adaptação dos genomas de O. niloticus e T. trichopterus, revelando uma 

configuração única das sequências repetitivas do DNA ribossomal, além da heterocromatina, 

e a heterocromatinização de regiões cromossômicas distintas. Isso indica que a atividade dos 
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TEs pode ser de fundamental importância para a capacidade de ambas espécies exóticas se 

adaptarem rapidamente à poluição ambiental semelhante ao observado em espécies nativas.   
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4.5 Artigo 5 

Contaminantes ambientais e seus impactos na integridade genética de 

espécies de peixes na bacia amazônica 

Artigo será enviado para publicação no periódico Journal Aquatic Toxicology.  
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4.5.1 Resumo 

Organismos aquáticos, principalmente populações de peixes, estão sendo 

profundamente impactadas pela poluição ambiental em toda a região Neotropical. Neste 

contexto, análises da integridade do DNA de organismos aquáticos têm sido amplamente 

aceitas como um método adequado para avaliar a contaminação genotóxica do ambiente, já 

que análises físico-químicas da água identificam apenas a presença e as respectivas 

concentrações de diferentes poluentes. Neste estudo avaliamos a integridade genética de 

espécies de peixes que habitam ambientes antropizados e não antropizados da Amazônia 

central, estabelecendo uma relação entre os dados citogenéticos encontrados e os parâmetros 

físico-químicos destes ambientes aquáticos. Nossos resultados demonstram que a análise de 

micronúcleos, de anormalidades nucleares eritrocíticas e teste do cometa são biomarcadores 

importantes para avaliar a saúde do ecossistema aquático, especialmente em espécies que 

estão apresentando remodelamento genético e epigenético, em função da qualidade da água 

dos igarapés urbanos da cidade de Manaus-AM, que sofrem com a poluição ambiental.  

Palavras-chave: Amazônia; Cometa; Micronúcleo; Qualidade da água; Poluição.  
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4.5.2 Introdução 

A cidade de Manaus, capital do Amazonas, em sua área urbana, é atravessada por três 

bacias hidrográficas. Duas microbacias encontram-se inteiramente urbanizadas, como as do 

igarapé do São Raimundo e do Educandos que drenam áreas densamente habitadas e com 

atividades domésticas (lixo e esgoto sanitário) e industriais em seu entorno, desde suas 

nascentes até sua foz (Pinto et al. 2009; Nogueira et al. 2015). As demais drenam 

principalmente a área rural, tais como as bacias do Tarumã-açu e do Puraquequara (Pinto et 

al. 2009; Ferreira et al. 2012). O aterro sanitário da cidade de Manaus está situado nas 

margens do igarapé do Tarumã-açu, com armazenamento inapropriado de altas quantidades 

de lixo, provenientes do Polo Industrial, lixo urbano e hospitalar (Do Valle 1998; Piedade et 

al. 2014). 

De maneira geral, nas últimas décadas, a industrialização e as diferentes influências 

antropogênicas resultaram em uma maior presença de contaminantes em ecossistemas 

aquáticos (Sunjog et al. 2013). Como consequência, expressiva queda na qualidade da água e 

perda da biodiversidade aquática tem sido observada (Goulart e Callisto 2003; Zappata et al. 

2016; Kolarevic et al. 2017). Isso ocorre porque estas descargas poluidoras contêm uma 

mistura de contaminantes orgânicos e inorgânicos, que podem acarretar múltiplos efeitos 

biológicos, bem como induzir alterações genéticas e influenciar a integridade de moléculas de 

DNA em organismos aquáticos, devido às interações com múltiplas sequências alvo nos 

organismos expostos (Kolarević et al. 2016; Thellmann et al. 2017). 

Estes organismos aquáticos estão sendo profundamente impactados pela poluição 

ambiental em toda a região Neotropical (Barroca 2012), visto que a capacidade de diferentes 

espécies de persistirem em ecossistemas contaminados depende de sua capacidade adaptativa, 

que está relacionada à sua variabilidade genética (Gross et al. 2010; Silva et al. 2016; Silva et 

al. 2019a). Isto foi possível observar com a variação encontrada nos sítios de DNAs 

ribossomais nas espécies Hoplosternum littorale, Semaprochilodus insignis, Hoplias 

malabaricus, Pygocentrus nattereri e Cichlasoma amazonarum evidenciando um aumento no 

número de sítios de DNAs ribossomais, bem como a adição de heterocromatina, regiões de 

heterocromatinização flanqueadas por TEs e por um comportamento diferencial dos 

retrotransposons Rex 1, Rex 3 e Rex 6 nos cromossomos de indivíduos de uma mesma 

espécie, mas provenientes de diferentes populações que habitam ambientes poluídos e não 

poluídos. Isso demonstra uma instabilidade cromossômica no genoma dessas espécies, que 
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poderia ser um indicativo de perda de material genético (Silva et al. 2016; Silva et al. 2019a; 

c; Silva 2019b). 

Neste contexto, testes biológicos para toxicidade e genotoxicidade são indispensáveis 

na avaliação das reações que os organismos vivos apresentam quando em contato com 

poluição ambiental complexa e indicação dos efeitos sinergísticos potenciais de vários 

poluentes (Matsumoto et al. 2006; Xavier et al. 2011). Isto porque,  análises físico-químicas 

da água identificam apenas a presença e as respectivas concentrações dos diferentes poluentes 

(Matsumoto et al. 2006). Assim, a análise da integridade do DNA de organismos aquáticos 

tem sido amplamente aceita como um método adequado para avaliar a contaminação 

genotóxica do ambiente (Frenzilli et al. 2009). Dentre os principais testes biológicos para 

toxicidade e genotoxicidade estão o teste do micronúcleo, anormalidades nucleares e o ensaio 

do cometa (Bombail et al. 2001; Zappata et al. 2016). Estes testes biológicos mensuram 

diferentes alterações genéticas e geram informações complementares, em um curto prazo de 

tempo, na avaliação dos danos no DNA de peixes expostos a vários xenobióticos no ambiente 

aquático (Dhawan et al. 2009; Sunjog et al. 2013). 

Portanto, neste estudo avaliamos a integridade genética de espécies de peixes que 

habitam ambientes antropizados e não antropizados da Amazônia central, estabelecendo uma 

relação entre os dados citogenéticos encontrados e parâmetros físico-químicos destes 

ambientes aquáticos. Assumimos como pressupostos que estas mesmas espécies acumulam 

diferenças estruturais em seu genoma, em função do ambiente em que vivem, além de 

apresentarem um grande valor comercial na região, por serem muito apreciados por 

populações ribeirinhas e urbanas da Amazônia brasileira como fonte de alimentação. 

4.5.3 Material e Métodos  

Caracterização da área e amostragem do estudo 

Amostras de água e espécies de peixes foram coletadas em quatro locais da bacia 

amazônica central, sendo o lago Catalão [3 13 22.3 S, 59 55 14.5 W] considerado não 

contaminado e os outros três locais considerados contaminados na bacia amazônica, drenando 

áreas com grande densidade populacional na cidade de Manaus: 1- Igarapé do Mindu [3 05 

22.0 S, 60 0 5.31 W]; 2- Igarapé do Quarenta [3 08 19.7 S, 60 0 56.7 W]; 3- Igarapé do 

Tarumã-açu [3 00 51.1 S, 60 3 33.2 W] (Pinto et al. 2009; Piedade et al. 2014).  
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O igarapé do Mindu, principal tributário da microbacia do São Raimundo, apresenta 

contaminantes oriundos de esgotos e lixos domésticos em suas águas. O igarapé do Quarenta, 

um dos principais tributários da microbacia do Educandos, passa pelo Distrito Industrial da 

cidade e recebe efluentes tanto industriais quanto domésticos. O igarapé do Tarumã-açu 

recebe um aporte de chorume do único aterro sanitário da cidade (Figura 1) (Pinto et al. 2009; 

Piedade et al. 2014). Para uma análise comparativa dos testes biológicos foram utilizadas 

amostras das mesmas espécies coletadas nestes igarapés (ambiente poluído) e do lago Catalão, 

considerado um ambiente não poluído, que fica localizado na confluência dos rios Negro e 

Solimões, e apresenta água misturada, mas com características físico-químicas de água branca 

(Pinto et al. 2009). 

Cinco espécies de peixes, que apresentaram maior abundância nos igarapés poluídos e 

utilizadas nos estudos anteriores (Silva et al. 2019a, d), foram escolhidas como organismos 

modelo, sendo três espécies amazônicas (Pterygoplichthys pardalis, Hoplias malabaricus e 

Semaprochilodus insignis) presentes nos dois tipos de ambiente (poluído e não poluído) e 

duas espécies exóticas (Oreochromis niloticus e T. trichopterus) presente somente no 

ambiente poluído (Tabela 1). As coletas foram realizadas sob a permissão do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/SISBIO número: 7634-1/2015). Os 

exemplares coletados foram eutanasiados seguindo as Diretrizes da Prática da Eutanásia do 

Concea (Concea 2013) e com aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

(no. 011/2017) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Após a realização 

dos procedimentos, os exemplares testemunhos foram depositados na Coleção de Peixes do 

INPA.  
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Figura 1 – Bacias hidrográficas da cidade de Manaus-AM. 

 

 

Figura 1 – Bacias hidrográficas da cidade de Manaus-AM. Marcação em azul (igarapé do Tarumã-açu); 

marcação em vermelho (igarapé do Mindu) e marcação em amarelo (igarapé do Quarenta). 
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Ordem Família Espécie Locais de amostragem Número de exemplares Voucher 

Siluriformes Loricariidae 
Pterygoplichthys pardalis 

(Castelnau 1855) 

Igarapé do Mindu 1 macho e 1fêmea INPA-ICT 023942 

Igarapé do Tarumã-açu 2 machos e 2 fêmeas INPA-ICT 023941 

Lago Catalão 
1 macho, 1 fêmea e 2 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 57621 

Characiformes 

Erythrinidae Hoplias malabaricus 

(Block 1794) 

Igarapé do Tarumã-açu 2 machos e 1 fêmea INPA-ICT 023929 

Lago Catalão 3 machos e 3 fêmeas INPA-ICT 57622 

Prochilodontidae Semaprochilodus insignis 

(Jardine 1841) 

Igarapé do Tarumã-açu 
2 fêmeas e 3 sem identificação 

sexual 
INPA-ICT 023933 

Lago Catalão 
5 machos, 1 fêmea e 1 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 57619 

Cichlidae Oreochromis niloticus 

(Linnaeus 1758) 

Igarapé do Mindu 3 machos e 5 fêmeas  INPA-ICT 023939 

Igarapé do Tarumã-açu 4 machos e 5 fêmeas  INPA-ICT 023938 

Osphronemidae Trichopodus trichopterus 

(Pallas 1770) 

Igarapé do Mindu 
1 macho, 2 fêmeas e 6 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 023926 

Igarapé do Quarenta 
2 machos, 4 fêmeas e 2 sem 

identificação sexual 
INPA-ICT 023927 

Tabela 1 - Espécies de peixes analisadas e seus respectivos locais de coleta. 
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Variáveis ambientais 

As coletas de água nos dois tipos de ambiente ocorreram no período de 2015 a 2017 

em três pontos georeferenciados para cada local de coleta. Dentre os parâmetros de qualidade 

da água monitorados utilizou-se: Oxigênio dissolvido (OD), pH e condutividade elétrica (CE), 

medidos nos locais de coleta, com uso de um pHmetro portátil (modelo 370 pH meter - 

JENWAY) e medidores de CE/temperatura (modelo 55-25 FT - YSI); turbidez com o uso de 

turbidímetro (modelo HI98703 - HANNA), pelo método Nefelométrico, sendo estes 

parâmetros analisados em triplicata. Os métodos analíticos, bem como a preservação das 

amostras seguiram os procedimentos definidos pelo Standard Methods (APHA 1998). 

Teste do micronúcleo (MN) e anormalidades nucleares eritrocíticas (ANEs) 

Após a coleta de sangue de todos os indivíduos foram preparadas duas lâminas de 

esfregaços sanguíneos. As lâminas foram fixadas em etanol PA (100%) e coradas com 

Giemsa 5% (diluído em tampão fosfato pH 6,8) para análise. Para estimar a quantidade total 

de eritrócitos contendo MN e ANEs foram contabilizados 2000 eritrócitos (1000 células por 

lâmina) por indivíduo (Bucker et al. 2006). Os MN foram identificados, seguindo o critério 

proposto por Fenech et al. (2003) e Freitas et al. (2005) e a diferenciação das ANEs de acordo 

com Carrasco et al. (1990). 

Ensaio do cometa 

Para o ensaio do cometa foi utilizada a técnica descrita por Singh et al. (1988) com 

algumas modificações. Foram contabilizados 50 eritrócitos por indivíduo em microscópio 

óptico e analisados no programa de imagens em PC de domínio público entre plataformas 

para o ensaio do cometa CAPS_1.2.3b1.exe. Os danos foram classificados em categorias que 

variam de 0 a 4, referentes à extensão de dano no DNA na cauda do cometa por uma regra de 

três simples: 0 = sem danos (<5 %); 1 = baixo nível de danos (5-20 %); 2 = médio nível de 

danos (20-40 %); 3 = alto nível de danos (40-95 %); 4 = totalmente danificados (>95 %) 

(Hartmann 1995; Brianezi 2011) (Figura 2).  
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Análise estatística 

Para as variáveis ambientais foi realizada uma análise de componentes principais 

(ACP) para ordenar os dados e uma PERMANOVA (análise multivariada por permutação) 

para testar se existia diferença entre os igarapés baseado nas variáveis da água. Para os testes 

genéticos foi usado o teste de Kruskall-Wallis com comparações múltiplas, utilizando 

correção de Dunn, com significância estatística p<0,05 para comparar métricas genéticas 

entre igarapés, sendo realizada uma análise por espécie para cada métrica genética. Toda a 

análise estatística foi realizada utilizando o pacote estatístico R (R Core Development Team 

2016). 

4.5.4 Resultados  

Caracterização físico-química dos ambientes  

Os dados limnológicos analisados estão apresentados na Tabela 2, incluindo as médias 

e o desvio-padrão dos perfis físico-químicos para cada local amostrado durante as estações 

seca e cheia, confrontando com os mesmos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 410/2009 e 430/2011). Parâmetros como 

pH, OD e turbidez apresentaram-se fora dos parâmetros estabelecidos na resolução do 

CONAMA para alguns locais de coleta. 

Figura 2 – Classificação do ensaio do cometa de acordo com Hartmann (1995) e Brianezi (2011). 
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Tabela 2 - Caracterização dos perfis físico-químicos dos igarapés urbanos poluídos de Manaus-AM nos períodos de seca e 

cheia e do ambiente natural, lago Catalão. 

Parâmetros de 

qualidade da 

água 

Igarapé do Mindu Igarapé do Quarenta Igarapé do Tarumã-açu 

Lago Catalão 
Valores de Referência 

CONAMA nº 430/2011 
SECA CHEIA SECA CHEIA SECA CHEIA 

pH 6,56±0,22 7,13±0,18 6,66±0,25 6,69±0,31 5,75±0,24 6,35±1,32 6,7 6,00 - 9,00 

Temperatura (°C) 29,66±0,06 29,83±1,27 29,99±2,46 30,18±3,02 27,88±1,39 27,67±2,14 29,7 Máximo: 40 (°C) 

OD (mgL-1) 3,16±3,30 2,94±2,89 3,98±1,95 3,85±2,52 4,76±1,30 5,77±3,67 3,7 ≥ 5,00 mg/bL-1 

Condutividade 

elétrica (µSmL-1) 
179,55±140,02 343,96±68,10 261,72±72,61 221,30±94,81 30,69±17,28 25,27±19,83 26,0 * 

Turbidez (NTU) 254,59±253,13 118,10±106,21 401,78±163,16 44,71±18,18 71,91±28,07 33,80±26,79 90,0 ≤100 NTU 

*Valores em negrito representam os parâmetros que estão fora dos estabelecidos na resolução do CONAMA. 
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A análise de componentes principais (ACP) das variáveis ambientais (pH, 

temperatura, OD, CE e turbidez) agrupou três conjuntos relevantes, comparando os ambientes 

igarapé do Mindu, igarapé do Quarenta, igarapé do Tarumã-açu e lago Catalão (Tabela 3). O 

conjunto 1 compilou os igarapés do Mindu e do Quarenta, considerados ambientes totalmente 

poluídos. No conjunto 2 o agrupamento se deu com um ambiente cuja poluição ainda é 

recente e o conjunto 3 com o ambiente não poluído (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 3 - Análise multivariada de variância permutacional comparando os locais. 

Pares Modelo F 
Valor de p 

(>F) 

Igarapé do Mindu x Igarapé do Quarenta 0.102 0.907 

Igarapé do Mindu x  Igarapé do Tarumã-açu 7.738 0.010* 

Igarapé do Mindu x Lago Catalão 8.970 0.010* 

Igarapé do Quarenta x  Igarapé do Tarumã-açu 7.713 0.010* 

Igarapé do Quarenta x Lago Catalão 8.978 0.006* 

Igarapé do Tarumã-açu x Lago Catalão 4.990 0.010* 

-2 -1 0 1 2
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PC1

P
C

2

Local

Mindu

Quarenta

Tarumã-açu

Catalão

Figura 3 - Análise de componentes principais (ACP) das variáveis ambientais (pH, temperatura, 

OD, CE e turbidez) dos igarapés do Mindu, Quarenta, Tarumã-açu e lago Catalão. 

*Valores significativos (p<0,05) 
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Marcadores de genotoxicidade 

A análise de esfregaços sanguíneos das espécies coletadas nos ambientes considerados 

poluídos e no ambiente não poluído evidenciou em maior número células com morfologia 

nuclear característica (Figura 4A). Contudo, foram observadas nas cinco espécies analisadas 

células micronucleadas (Figura 4B); núcleos em forma de rim (Figura 4C); núcleos lobados 

(Figura 4D); núcleos segmentados (Figura 4E) e núcleos vacuolados (Figura 4F). Para os 

testes, a média e o desvio padrão por espécie são detalhados na Tabela 4. Analisando a 

frequência do MN, diferenças significativas foram encontradas para a espécie S. insignis de 

ambiente poluído quando comparada com o grupo controle (p-value = 0.040). Para as demais 

espécies a quantidade de MN foi similar entre o ambiente poluído e não poluído: H. 

malabaricus (p-value = 0.413), P. pardalis (p-value = 0.465), O. niloticus (p-value = 0.986) e 

T. trichopterus (p-value = 0.557) (Figura 5). 

Figura 4 – Esfregaço sanguíneo de Pterygoplichthys pardalis corado com Giemsa evidenciando 

células eritrocíticas normais (A) e danos genotóxicos (B, C, D, E, F). As setas evidenciam: Célula 

micronucleada (B); Núcleo em forma de rim (C); Núcleo lobado (D); Núcleo segmentado (E); 

Núcleo vacuolado (F). Barra: 10 μm. 
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Tabela 4 – Média e desvio padrão de microúcleos (MN) por indivíduo para cada espécie analisada e seu respectivo local de coleta na cidade  

Manaus-AM. 

 

Espécie Local de coleta 
Micronúcleo 

(média e desvio 

padrão) 

Núcleos em 

forma de rim 

(média e desvio 

padrão) 

Núcleos lobados 

(média e desvio 

padrão) 

Núcleos 

segmentados 

(média e desvio 

padrão) 

Núcleos 

vacuolados 

(média e desvio 

padrão) 

Hoplias malabaricus 
Igarapé do Tarumã-açu 1,33±1,53 7,33±4,51 1,0±1,0 0,67±0,58 0,67±1,15 

Lago Catalão 1,91±1,04 0,5±1,95 0,82±0,75 0,36±0,67 0±0 

Semaprochilodus insignis 
Igarapé Tarumã-açu 3,67±2,25 1,83±1,33 0,17±0,41 0,5±0,55 0±0 

Lago Catalão 1,2±1,3 1,2±0,84 0,6±0,89 0±0 0,2±0,45 

Pterygoplichthys pardalis 

Igarapé do Mindu 7,0±6,24 0,67±0,58 0,33±0,58 0±0 0±0 

Igarapé do Tarumã-açu 3,4±2,07 1,4±1,52 0,2±0,45 0±0 0±0 

Lago Catalão 2,6±1,14 0,6±0,84 0,4±0,82 0,2±0,45 0,2±0,45 

Oreochromis niloticus 
Igarapé do Mindu 5,3±4,4 1,5±1,43 0,3±0,48 0±0 0±0 

Igarapé Tarumã-açu 4,93±3,0 2,3±1,94 0,44±1,12 0,48±1,12 0,19±0,48 

Trichopodus trichopterus 
Igarapé do Mindu 8,64±7,57 7,86±4,82 2,14±2,03 0,21±0,58 11,86±9,64 

Igarapé do Quarenta 5,3±3,33 5,3±3,89 0,6±0,7 0,8±1,03 1,5±2,32 
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Figura 5 - Frequências (%) de micronúcleos (MN) em eritrócitos de Hoplias malabaricus, Semaprochilodus insignis, Pterygoplichthys 

pardalis, Oreochromis niloticus e Trichopodus trichopterus com seus respectivos locais de coleta na cidade de Manaus-AM. 
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Com relação às frequências de ANEs, os números foram similares entre os igarapés e 

entre as espécies (Tabela 5). No entanto, houveram diferenças significativas para núcleos 

lobados (p-value = 0,049) e núcleos vacuolados (p-value = 0,005) em T. trichopterus 

provenientes do igarapé do Mindu e igarapé do Quarenta. No gráfico de barras é possível 

observar as médias de contagem de ANEs entre os igarapés e entre as espécies (Figura 6). 

 

Tabela 5 – Valor de p comparando anormalidades nucleares eritrocíticas (ANEs) entre os 

igarapés analisados e entre as espécies utilizadas no presente estudo. 

 Valor de p para ANEs entre igarapés 

Espécie Forma de rim Lobado Segmentado Vacuolado 

Hoplias malabaricus 0.428 0.738 0.310 0.055 

Pterygoplichthys pardalis 0.657 0.929 0.449 0.449 

Semaprochilodus insignis 0.393 0.351 0.077 0.273 

Trichopodus trichopterus 0.217 0.049 0.067 0.005 

Oreochromis niloticus 0.278 0.600 0.079 0.204 
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Figura 6 – Gráfico de barras mostrando as médias de contagem de tipos de anormalidades nucleares eritrocíticas (ANEs) entre os 

igarapés e entre as espécies coletas no ambiente poluído e não poluído de Manaus-AM. 
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Na análise de cometas foram contabilizados e quantificados danos classificados em 

quatro categorias para as espécies coletadas nos dois tipos de ambientes (poluído x não 

poluído): 0 = sem danos (<5 %); 1 = baixo nível de danos (5-20 %); 2 = médio nível de danos 

(20-40 %); 3 = alto nível de danos (40-95 %); 4 = totalmente danificados (>95 %) (Figura 7 e 

Tabela 6). 

 

  

Figura 7 – Níveis de cometas encontrado em Oreochromis niloticus (mesmo padrão 

encontrado para Pterygoplichthys pardalis, Semaprochilodus insignis, Hoplias malabaricus e 

Trichopodus trichopterus) evidenciando a classificação nas quatro categorias (cometa 1, 

cometa 2, cometa 3 e cometa 4). Barra: 10 μm. 
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Tabela 6 – Média e desvio padrão da contagem dos níveis de cometa por indivíduo para cada espécie analisada e seu 

respectivo local de coleta na cidade Manaus-AM. 

 

 

Espécie Local de coleta 
Média da contagem dos níveis de cometa  

0 1 2 3 4 

Hoplias malabaricus 
Igarapé do Tarumã-açu 37,5±25,0 12,5±25,0 0±0 0±0 0±0 

Lago Catalão 19,3±23,99 29,1±22,92 1,6±3,33 0±0 0±0 

Pterygoplichthys pardalis 

Igarapé do Tarumã-açu 14,8±13,99 19,0±13,45 12,8±9,12 2,8±5,72 0,6±1,34 

Igarapé do Mindu 23,5±19,09 4,0±1,41 19,0±15,56 3,5±2,12 0±0 

Lago Catalão 2,0±2,65 32,0±26,96 15,3±26,56 0±0 0,67±1,15 

Semaprochilodus insignis 
Igarapé do Tarumã-açu 30,7±22,35 14,0±17,44 3,75±7,50 1,25±2,50 0,25±0,5 

Lago Catalão 42,6±16,55 6,0±13,42 1,2±2,68 0,2±0,45 0±0 

Trichopodus trichopterus 
Igarapé do Mindu 49,8±0,38 0,14±0,38 0±0 0±0 0±0 

Igarapé do Quarenta 34,0±24,8 3,0±5,62 9,67±17,08 2,83±6,01 0,5±0,84 

Oreochromis niloticus 
Igarapé do Mindu 30,0±24,98 19,6±24,42 0,33±0,58 0±0 0±0 

Igarapé do Tarumã-açu 15,0±19,48 20,0±15,49 11,0±10,03 3,46±6,72 0,46±1,39 
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Houve diferença na frequência das respostas genotóxicas para a espécie O. niloticus, 

coletada no igarapé do Tarumã-açu e igarapé do Mindu referente à categoria 2, que engloba o 

nível médio de danos (20-40 %) (p-value = 0.035). Para as demais espécies o número de 

cometas para cada categoria foi similar entre os igarapés e entre as espécies (Tabela 7 e 

Figura 8). 

 

Tabela 7 – Valor de p comparando o número de cometas entre os igarapés analisados e 

entre as espécies utilizadas no presente estudo. 

Espécie 
Valor de p (número de cometas entre igarapés) 

0 1 2 3 4 

Hoplias malabaricus 0.124 0.197 0.156 NA NA 

Pterygoplichthys pardalis 0.090 0.513 0.620 0.125 0.732 

Semaprochilodus insignis 0.382 0.382 0.737 0.737 0.263 

Trichopodus trichopterus 0.334 0.334 0.111 0.111 0.111 

Oreochromis niloticus 0.381 0.892 0.035 0.119 0.482 
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Figura 8 - Gráfico de barras comparando as médias para cada categoria de cometa entre os ambientes (poluído e não poluído) e entre as espécies 

utilizadas no presente estudo.  Eixo x: classificação dos cometas (X1: nível 1 ; X2: nível 2; X3: nível 3; X4: nível 4; eixo y: número de cometas. 
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4.5.5 Discussão 

Embora já existam dados que permitem afirmar que a degradação dos igarapés de 

Manaus é resultante do crescimento desordenado e do rápido aumento da cidade, é necessário 

conhecer melhor como essas modificações ambientais, decorrentes dessa evolução urbana, 

afetam as populações que os habitam (Santos-Silva e Silva 1993).  

A caracterização destes locais, utilizando testes estatísticos comparativos, revelou 

índices estimados de qualidade da água com baixa variação espacial e sazonal, quando 

confrontados com as resoluções do CONAMA 410/2009 e 430/2011 (Tabela 1). Isso foi 

observado tanto para o igarapé do Mindu (principal tributário da microbacia do São 

Raimundo), que recebe contaminantes oriundos de esgotos e lixos domésticos, quanto para o 

igarapé do Quarenta (um dos principais tributários da microbacia do Educandos), que passa 

pelo Distrito Industrial da cidade, recebendo efluentes tanto industriais quanto domésticos 

(Pinto et al. 2009; Thomas et al. 2014a). 

A ausência de variação das variáveis avaliadas (pH, temperatura, OD, CE e turbidez) 

com relação à sazonalidade e a desconformidade com os parâmetros estabelecidos pelo 

CONAMA (2011), provavelmente se deve ao fato dos dos igarapés do Mindu e Quarenta, 

apresentarem uma intensa alteração ambiental. Essas alteração são decorrentes de atividades 

antrópicas, chegando a atingir total descaracterização destes locais, em virtude do pequeno 

porte e pouca capacidade de autodepuração das cargas poluidoras (Nakamoto 2014; Viana 

2018). A semelhança entre as variáveis físico-químicas avaliadas entre esses dois pode ser 

observada na análise de ACP (Figura 1).  

Por outro lado, a relação na análise de ACP do igarapé do Tarumã-açu e lago Catalão 

(Figura 1) evidencia que os igarapés da bacia do Tarumã-açu ainda apresentam água com 

características mais próximas das consideradas naturais para estes ecossistemas (Rodrigues et 

al. 2009), embora já se observam processos de ocupação em áreas próximas a suas margens. 

Alguns estudos, no entanto, apontam que o igarapé do Tarumã-açu que corta a cidade pela sua 

zona Oeste e deságua no rio Negro vem sofrendo processo de contaminação diariamente tanto 

por esgotos domésticos, como pelo fato de ter em sua bacia de drenagem a localização do 

aterro controlado da rodovia AM-010 (Santana  et al. 2007). 

Porém, esta influência antrópica ainda não é muito acentuada pelo fato da densidade 

populacional ser, por enquanto, relativamente pequena (IBGE, 2010). Isto explicaria o 

agrupamento deste igarapé ao ambiente natural, pela análise de ACP e que particularmente no 
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igarapé do Tarumã-açu, os parâmetros físico-químicos analisados parecem sofrer influência 

da sazonalidade, pois apesar de alguns valores observados na seca estarem fora dos valores 

exigidos pelo CONAMA (2011), como pH e OD, esta situação tende a se regularizar no 

período da cheia Durante esse período há maior incidência de chuva e aumento da vazão da 

água, ocasionando maior turbulência da mesma elevando valores de pH e Od (Melo et al., 

2005; CETESB, 2007) (Tabela 1). 

Além disso, o monitoramento físico e químico da água é pouco eficiente na detecção 

de alterações na diversidade de hábitats e microhábitats e insuficiente na determinação das 

consequências da alteração da qualidade da água sobre as comunidades biológicas. Em 

contrapartida, a avaliação genotóxica em grupos biológicos representa um teste na avaliação 

de como a exposição a xenobióticos pode afetar a saúde e o status de populações naturais e 

invasoras (Zapata et al. 2016). Isto foi comprovado por meio da maior ocorrência de MN e 

ANEs (média por indivíduos) em ambiente poluído (Tabela 4 e 5).  

Nossos dados revelaram diferenças significativas de MN (p-value = 0.040) para S. 

insignis entre o ambiente poluído e não poluído, resultado que indica perdas severas de 

material genético (Xavier et al. 2011; Araldi et al. 2015). Porém, os dados observados para o 

ensaio do cometa (Tabela 7) não revelaram diferenças entre os ambientes. Alguns estudos 

descrevem que uma eficiente resposta observada em MN não é necessariamente refletida na 

mesma intensidade no ensaio do cometa, uma vez que o MN e o cometa avaliam diferentes 

aspectos do dano ao DNA. O MN avalia efeitos clastogênicos (provocam quebras no material 

genético) e aneugênicos (que refletem danos às fibras do fuso mitótico), enquanto o ensaio do 

cometa mensura quebras de fitas simples e duplas de DNA, locais instáveis alcalinos, DNA-

DNA e crosslinks DNA-proteína (Bombail et al. 2001; Klobucar, 2008; Thomas et al. 2014b). 

Isto explicaria os dados observados para esta espécie quanto ao ensaio do cometa, já que é 

possível que alguns dos danos tenham sido reparados.  

As células são equipadas com sistemas complexos e sofisticados para o reparo do 

DNA danificado, tolerância a diferentes danos, pontos de verificação do ciclo celular e vias de 

morte celular, que funcionam coletivamente para reduzir as consequências deletérias. Com 

isso, as células respondem, instilando vias robustas de resposta ao dano no DNA, que 

permitem tempo suficiente para que as vias especializadas de reparo removam fisicamente o 

dano. Pelo menos cinco principais vias de reparo de DNA como: reparo de excisão de base, 

reparo de excisão de nucleotídeos, reparo de desemparelhamento, recombinação homóloga e 

junção não homóloga, são ativas em diferentes estágios do ciclo celular, permitindo que as 
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células reparem os danos para manter a estabilidade genética nas células (Chatterjee e Walker 

2017).  

Para as demais espécies, os danos no DNA, permaneceram relativamente constantes, 

indicando que as espécies P. pardalis, H. malabaricus, O. niloticus e T. trichopterus 

desenvolveram sistemas sofisticados para identificar e reparar o DNA danificado (Ribeiro et 

al. 2003). O mecanismo de reparo do DNA na célula corrige, por exemplo, quebras 

bifilamentares por meio da junção de pontas quebradas, o que deve contribuir para a baixa 

frequência de MN e ANEs em situações normais. Ou seja, MN e ANEs podem então ocorrer 

mediante problemas que afetem o bom funcionamento do sistema de reparo do DNA (Ferreira 

2013). Isto, explicaria os dados encontrados para as baixas frequências de MN e ANEs entre 

os ambientes (Tabela 5 e Figura 5), com excessão de uma espécie exótica (T. trichopterus) 

que apresentou diferenças significativas entre os dois ambientes poluídos (Mindu e Quarenta) 

para núcleos lobados (p-value = 0,049) e núcleos vacuolados (p-value = 0,005), representando 

um indício de que a contaminação pode estar influenciando diretamente no citoesqueleto e na 

organização da cromatina no envelope nuclear. 

As células eucarióticas possuem moléculas protéicas que se organizam em complexos 

funcionais de diferentes níves, entre eles está o citoesqueleto, que possui milhares de 

monômeros idênticos, polimerizados em filamentos lineares, divididos em queratinas tipo I e 

II, vimentina, proteína glial fibrilar ácida, desmina e neurofilamentos (Oliveira 2000) e o 

envelope nuclear, uma estrutura forma por uma dupla membrana com proteínas específicas 

que se ligam a lâmina nuclear, que são responsáveis pela manutenção da integridade do 

envoltório nuclear, ancoragem da cromatina durante a interfase e remontagem da membrana 

nuclear após a mitose (Rolls et al. 1999).  

Evidências tem demonstrado que a vimentina, uma proteína da família dos filamentos 

intermediários do citoesqueleto, geralmente encontrada em células de origem mesenquimal, 

tem tido sua expressão relacionada à morfologia nuclear e na localização da membrana 

nuclear durante a mitose, onde a ausência destes filamentos representa invaginações no núcleo 

(Sarria et al. 1994). Além disso, o envelope nuclear de células mitóticas passa por uma série 

de mudanças estruturais que alteram sua morfologia em decorrência do crescimento dos 

microtúbulos (Georgatos et al. 1997).    

Contudo, essa associação de ANEs com possíveis alterações dos elementos que 

constituem o citoesqueleto e do envelope nuclear, pode se tornar uma importante descoberta 
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de pontes cromatínicas entre o núcleo e estruturas associadas (Oliveira 2000), bem como, o 

estudo de proteínas associadas ao citoesqueleto e do envelope nuclear podem esclarecer a 

associação de suas estruturas com as alterações nucleares. Porém, como o mecanismo de 

formação de ANEs não é bem conhecido, fica uma dúvida quanto a serem estruturas distintas, 

o que poderia representar etapas diferentes de um mesmo processo relacionado a 

genotoxicidade.  

Neste estudo, embora tenham sido observadas diferenças baixas e não significativas de 

MN e ANEs em O. niloticus, uma espécie exótica coletada em dois locais poluídos, o ensaio 

do cometa foi utilizado com sucesso, mostrando diferenças significativas nesta espécie, 

referente à categoria 2: médio nível de danos (20-40 %) (p-value = 0.035). Interessante pensar 

para as duas espécies exóticas, coletadas neste estudo, como ótimos indicadores sensíveis de 

exposição, uma vez que, diferenças significativas foram observadas utilizando os testes de 

genotoxicidade entre ambientes considerados poluídos, o que poderia relacionar estas 

diferenças com a localidade onde vivem, ou seja, com o tipo de poluição que estes igarapés 

urbanos apresentam em suas águas.  

Em relação à uma análise qualitativa para o ensaio do cometa é possível observar 

maior dano ao DNA nos ambientes poluídos, quando comparados com o ambiente não 

poluído (Figura 8). No entanto, a categoria 1 = baixo nível de danos (5-20 %) e a categoria 2 

= médio nível de danos (20-40 %) foram maiores no ambiente natural para as espécies H. 

malabaricus e P. pardalis. Isto pode ser explicado provavelmente pelas características da 

água, que se apresentam pouco oxigenadas, com pH ácido (Tabela 1) e altos valores de nitrato 

e amônia (Brito et al. 2014), indicando que estes fatores podem ser a causa de privações de 

nutrientes, estresse oxidativo e danos no DNA, que não podem ser corrigidos pelo sistema de 

reparo da célula (Oliveira 2015).  

Sendo assim, nossos resultados demonstram a utilidade de MN, ANEs e cometa como 

biomarcadores adicionais para avaliar a saúde do ecossistema aquático, bem como a 

importância de se avaliar diferentes espécies de peixes. As espécies exóticas parecem exibir 

maior prevalência em resposta à genotoxicidade, como indicado por ANEs e cometa, contudo, 

isso não significa que não esteja havendo o remodelamento genético e epigenético nas outras 

espécies, provenientes de igarapés urbanos da cidade de Manaus-AM, as quais vêm sofrendo 

fortes mudanças e impactos em virtude da ação humana. Isto porque, as sequências 

ribossomais são altamente complexas no genoma de peixes de ambiente poluído, com um 

perfil de metilação diferencial no gene 18S entre os ambientes, bem como a adição de 
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heterocromatina e regiões de heterocromatinização, ladeadas por elementos transponíveis, 

além do aumento na quantidade de sequências de elementos transponíveis nos cromossomos 

que estão influenciando na modelagem do genoma das populações que vivem em locais 

contaminados e que a resposta à mudança do ambiente é particular de cada espécie. Neste 

contexto, é preciso investir urgentemente em ações de conscientização, que devem ter foco 

especial nas populações que vivem as margens dos igarapés e que já banalizaram a prática de 

descartar nas águas o lixo que produzem. Por outro lado, cabe ao poder público oferecer 

alternativas adequadas de descarte a essas famílias. No entanto, mudar a triste realidade atual 

não é tarefa fácil, é missão para muitos anos com aplicação de um plano inteligente. 
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5 Conclusões 

 
 Danos no DNA permaneceram relativamente constantes, indicando que algumas 

espécies desenvolveram sistemas sofisticados para identificar e reparar o DNA 

danificado, impedindo assim a ocorrência exacerbada de mutações. Além disso, a 

contaminação pode estar influenciando diretamente no citoesqueleto e na 

organização da cromatina do envelope nuclear. 

 Sequências ribossomais são altamente complexas no genoma de peixes de 

ambientes poluídos, além de estarem envolvidas na manutenção da integridade do 

genoma, mediada por um aumento no número de cópias do DNA ribossomal em 

resposta a mudanças nas condições ambientais. 

 O aumento na quantidade dos elementos transponíveis nos cromossomos de peixes, 

acarreta em uma modelagem do genoma em populações que vivem em ambientes 

poluídos, cujos efeitos, devem estar sob constante evolução adaptativa das espécies 

de peixes que vivem nestes ambientes. 

 A estrutura, organização e função do genoma apresentam-se modificadas em 

indivíduos expostos à poluição ambiental, provavelmente em decorrência a 

interações com os elementos transponíveis.  

 A contaminação pode influenciar na metilação do DNA, gerando perfis de 

metilação diferencial como encontrado nos sítios de DNAr 18S, que teriam 

evoluído nas espécies, inicialmente, como um mecanismo de defesa contra a 

expressão de elementos transponíveis. 
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