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Foi estudada a expressão gênica de exemplares de Symphysodon aequifasciatus 
expostos à combinação de dois hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), 
benzo[a]pireno e fenantreno, presentes no petróleo. Esta análise envolveu a construção 
de bibliotecas de cDNA dos indivíduos do grupo controle e experimental, 
sequenciamento na plataforma SOLiD e análise por bioinformática. 
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EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL EM Symphysodon aequifasciatus (Pellegrin, 

1904) EXPOSTO AO BENZO[A]PIRENO E AO FENANTRENO 
 

RESUMO 
 

A bacia amazônica está localizada na parte central e leste da América do Sul, 
sendo umas das regiões com maior biodiversidade do planeta. A região possui 
mais de 3000 espécies de peixes já descritas e, apesar de sua enorme 
importância, a ictiofauna amazônica tem sido ameaçada por uma série de 
distúrbios ambientais de caráter antrópico, como a sobrepesca, a construção 
de represas para a geração de energia elétrica e a poluição das águas por 
diversas fontes de contaminantes, dentre elas o petróleo e seus derivados, 
como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). O petróleo extraído 
na Província Petrolífera de Urucu ou Base de Operações Geólogo Pedro de 
Moura (BOGPM) é transportado por meio de dutos e balsas até a refinaria 
Isaac Sabbá (Reman) em Manaus. O ambiente aquático é um dos principais 
destinos de poluentes, como os HPAs, e os peixes são organismos que 
desempenham um importante papel ecológico na teia trófica aquática, e por 
isso são considerados modelos para estudos ambientais. O presente trabalho 
tem como objetivo identificar, por meio de comparação de bibliotecas de cDNA 
a partir da plataforma SOLiD, genes diferencialmente expressos em 
exemplares de Symphysodon aequifasciatus, expostos à combinação de dois 
HPAs, benzo[a]pireno (0.5μg/L) e fenantreno (50μg/L), presentes no petróleo. 
Para isso, dois grupos, controle e tratamento, contendo seis peixes cada, 
foram expostos aos HPAs por 48h. O RNA foi extraído do fígado pelo método 
Trizol e realizado um pool das amostras. Em seguida, foi realizada a 
construção das bibliotecas de acordo com o protocolo do SOLiDTM SAGETM, 
para sequenciamento na plataforma SOLiD v.3 Plus. Os resultados foram 
analisados por bioinformática. Foram sequenciadas 32.311.242 tags no 
controle e 62.967.623 tags no tratamento, gerando 1.140.779 tags únicas 
diferentes entre si. Deste total, foram identificados 24.200 genes. Dentre os 
genes selecionados estão os genes cyp, gst e ahr, relacionados ao 
metabolismo de xenobióticos. Os resultados indicam que mesmo uma 
exposição aguda, de 48h, provoca alterações metabólicas em resposta aos 
xenobióticos ambientais. Além disso, a plataforma SOLiD se mostrou uma 
ferramenta poderosa no sequenciamento em larga escala. 

 
 

 
Palavras–chave: Amazônia, Acará-disco, Petróleo, HPAs, SAGE-SOLiD, 
Bioinformática 
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DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION IN Symphysodon aequifasciatus (Pellegrin, 

1904) EXPOSED TO BENZO[A]PYRENE AND PHENANTHRENE 
 

ABSTRACT 
 

The Amazon basin is located in the central and eastern part of South America. 
It is one of the most biodiverse regions on the planet. Over 3,000 fish species 
have been described for the region so far. Despite its enormous importance, 
the Amazon fish fauna is threatened by a series of anthropogenic 
environmental disturbances, such as overfishing, dam building for power 
generation, and water pollution by different sources of contaminants, among 
which oil and its derivatives, such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). 
The oil is extracted at the Urucu Oil Province, or Pedro de Moura Operations 
Base (BOGPM), and transported through pipelines and ships to the Isaac 
Sabbá refinery (Reman) in Manaus. The aquatic environment is a major 
destination of pollutants such as PAHs, and fish, organisms that play an 
important ecological role in the aquatic trophic web, are considered models for 
environmental studies. This study aims to identify differentially expressed 
genes in specimens of Symphysodon aequifasciatus exposed to the 
combination of two PAHs, benzo[a]pyrene (0.5μg/L) and phenanthrene 
(50μg/L), present in oil, comparing cDNA libraries from the SOLiD sequencer. 
Two groups, control and treatment, each containing six fish, were exposed to 
PAHs for 48 h. RNA was extracted from the liver by the Trizol method and the 
samples were pooled. Then, cDNA libraries were constructed according to the 
SOLiDTM SAGETM protocol for sequencing in the SOLiD v.3 Plus sequencer, 
and results were analyzed by bioinformatics. 32,311,242 tags in the control 
and 62,967,623 tags in the treatment were sequenced, generating 1,140,779 
unique tags. From this total, we identified 24.200 genes. Among the selected 
genes are cyp, gst, and ahr, related to the xenobiotic metabolism. The results 
indicate that even an acute exposure of 48 h can cause metabolic change in 
response to environmental xenobiotics. Furthermore, the SOLiD sequencer 
has shown to be a powerful tool in large-scale sequencing. 

 
 

Key-words: Amazon, Discus Fish, Crude Oil, PAHs, SAGE-SOLiD, 
Bioinformatics 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A região amazônica 

 A bacia amazônica está localizada na parte central e leste da América do Sul 

(OEA, 2005). Possui uma área de aproximadamente sete milhões de quilômetros 

quadrados, compartilhada por Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname, Venezuela (Domínguez, 2004; Fenzl e Mathis, 2004; 

OEA, 2005). Aproximadamente cinco milhões de quilômetros quadrados estão 

localizados em território brasileiro, correspondendo a cerca de 50% de sua área total 

(MMA, 2009). A região amazônica é formada principalmente por florestas densas e 

abertas, com diversas formações ecossistêmicas, como florestas estacionais, 

florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos, 

campinaranas e formações pioneiras. O conjunto representa cerca de 30% das 

florestas tropicais do mundo (MMA, 2009) e possuindo o sistema fluvial de maior 

massa líquida da Terra (Sioli, 1985) com 15% das águas doces superficiais não 

congeladas (MMA, 2009). 

 A Amazônia é uma das regiões com maior biodiversidade do planeta. 

Apresenta a maior diversidade de peixes de água doce, com cerca de 3.000 

espécies já descritas (Barthem e Fabré, 2003; OEA, 2005; Santos e Santos, 2005). 

A utilização deste recurso natural na região é vital para a população local, seja como 

alimento, na pesca esportiva, ou na pesca de peixes ornamentais, abastecendo o 

mercado interno e sendo fonte de renda importante para a exportação (Ruffino, 

2001); além de sua grande importância para a população ribeirinha, que depende da 

atividade pesqueira como principal fonte de proteína animal (Barthem e Fabré, 

2003). 

 Apesar de sua importância, a ictiofauna amazônica tem sido ameaçada por 

uma série de distúrbios ambientais de caráter antrópico, como a sobrepesca (Santos 

e Santos, 2005), a construção de represas para a geração de energia elétrica 

(Machado e Souza, 2004; Junk e Mello, 2005) e a poluição das águas por diversas 

fontes de contaminantes (Lacerda e Pfeiffer, 1992; Fenzl e Mathis, 2004; OEA, 2005 

Matsuo et al., 2006; Duarte et al., 2010; Anjos et al., 2011). 

 

1.2. O petróleo na Amazônia 

 As primeiras tentativas de se encontrar petróleo na região datam do início do 

século passado, antes mesmo da criação da Petrobras, sendo que o primeiro poço 
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foi perfurado em 1917, pelo Serviço Mineralógico do Brasil (SMG). Entretanto, foi 

somente em março de 1955 que um poço produziu petróleo na Amazônia 

(Petrobrás, 2008). 

 Em 1986, na região localizada próximo ao rio Urucu houve a descoberta de 

reservas de óleo e gás em níveis comerciais. Em 1988, iniciou-se a produção no 

nível comercial, equivalente a 3.500 barris de petróleo por dia (150m3/dia) (Correa, 

2005). A produção aumentou com a descoberta de novos poços, como os 

localizados nos campos de Leste de Urucu - LUC (1987), Sudoeste do Urucu - SUC 

(1988), Carapanaúba e Cupiúba (1989) e extensão do Igarapé Marta (1990). Todos 

esses campos juntos passaram a ser conhecidos como Província Petrolífera de 

Urucu ou Base de Operações Geólogo Pedro de Moura (BOGPM) (Petrobrás, 2008). 

 A BOGPM possui, hoje em dia, uma produção média diária de petróleo de 

mais de 50 mil barris, enquanto a de gás natural é de 10,36 mil metros cúbicos, que 

são transportados por 740 km de dutos, sendo 600 km terrestres e mais 140 km 

submersos até o terminal do Rio Solimões, no município de Coari e, por balsas até a 

refinaria Isaac Sabbá -Reman em Manaus (Figura 1). A província de Urucu é a maior 

unidade processadora de gás natural do Brasil. Além disso, o óleo de Urucu está 

entre os de maior qualidade processado nas refinarias brasileiras, o que coloca o 

estado do Amazonas como um importante produtor destes recursos no cenário 

brasileiro (Castelões, 2002; Petrobrás, 2008). 

 Embora o petróleo e seus subprodutos sejam de grande importância na 

sociedade moderna (Cunha, 2002), a exploração deste recurso na Amazônia 

envolve riscos, como a descarga de água de formação e/ou petróleo de forma 

crônica ou aguda, contaminando o meio ambiente e, principalmente, os rios e lagos 

da região (Finer et al., 2008), o que potencialmente pode provocar danos 

irreversíveis a biodiversidade local. Com isso, diversos estudos têm procurado 

entender as possíveis respostas biológicas dos organismos amazônicos frente a 

uma possível contaminação ambiental (Matsuo et al., 2006; Duarte et al., 2010; 

Oliveira, 2010; Anjos et al., 2011) 
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1.3. A composição do petróleo 

 O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos, de cor negra, oleosa, 

inflamável que ocorre naturalmente, originada pela decomposição incompleta, ao 

longo de milhares de anos, de material orgânico, vegetal ou animal, encontrado em 

bacias sedimentares (Freedman, 1989; Kingston, 2002). Essa mistura é composta 

por três fases distintas: uma sólida ou semi-sólida de natureza asfáltica, uma gasosa 

conhecida como gás natural e uma líquida, chamada de óleo cru, que contém em 

sua maior parte hidrocarbonetos, e em menor quantidade, elementos como vanádio, 

níquel, nitrogênio e enxofre (Freedman, 1989). 

 Os hidrocarbonetos podem ser divididos em três grandes grupos: alifáticos, 

alicíclicos e aromáticos. Os hidrocarbonetos alifáticos são compostos de cadeia 

aberta, podendo ser insaturados ou saturados, estes conhecidos como parafinas ou 

alcanos e são quimicamente mais estáveis que os hidrocarbonetos alifáticos 

insaturados. Os hidrocarbonetos alicíclicos são aqueles que possuem alguns ou 

todos os seus átomos de carbono arranjados em uma estrutura de anel, podendo 

ser saturados ou insaturados. Por último, os hidrocarbonetos aromáticos são 

Figura 1 – Imagem da província petrolífera de Urucu-AM; Terminal do Rio Solimões e Refinaria 
Isaac Sabbá ou Reman, em Manaus. Modificado de Cabral et al. (2004). 
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aqueles que possuem pelo menos um anel benzênico (C6H6) em sua estrutura 

molecular, incluindo os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) (Freedman, 

1989). 

 

1.3.1. Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 

 Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) referem-se a um grupo de 

centenas de compostos com dois ou mais anéis benzênicos (C6H6), geralmente 

lipofílicos e de baixa solubilidade em água (Srogi, 2007). Os HPAs são formados e 

liberados no meio ambiente por fontes antropogênicas e naturais. Fontes 

antropogênicas incluem a queima de carvão, petróleo, gás, madeira, tabaco, entulho 

e outras substâncias orgânicas (Lyons, 1997; Dabestani e Ivanov, 1999). Como 

fontes naturais, podem ser citados os vulcões e incêndios florestais (Lyons, 1997; 

Dabestani e Ivanov, 1999). Porém, embora existam fontes naturais de HPAs, há 

uma forte relação entre sua presença no ambiente aquático e as atividades 

associadas ao petróleo e seus derivados (Lyons, 1997). É importante destacar que 

os HPAs estão presentes nos ambientes aquático, terrestre e aéreo (Lyons, 1997).  

Estão presentes, também, na alimentação (Dabestani e Ivanov, 1999). Uma 

vez ingeridos, os HPAs podem ter sua toxicidade abolida, diminuída ou aumentada 

pelo processo da biotransformação. Isto ocorre por uma série de reações de 

oxidação, redução, hidrólise e conjugação, realizadas por enzimas relacionadas ao 

citocromo P450 (CYP), epóxido redutases, epóxido hidratases, glutationa epóxido 

transferase, UDP glucoranato transferase e sulfotransferase, dentre outras, que 

transformam os contaminantes exógenos em compostos mais hidrofílicos e, 

consequentemente, mais facilmente elimináveis. Porém, esses compostos gerados 

podem se ligar covalentemente a macromoléculas celulares como as proteínas, o 

DNA e o RNA, causando danos celulares, mortalidade, diminuição no crescimento, 

edemas, disfunção cardíaca, lesões e tumores, danos no sistema imune e 

alterações bioquímicas (Tuvikene, 1995; van der Oost et al., 2003; Reynaud e 

Deschaux, 2006; Logan, 2007). 

 Espécie, sexo, idade, fatores imunológicos, hormonais, temporais, 

nutricionais, doenças, estresse podem determinar o modo de ação dos HPAs nos 

organismos. Além disso, os efeitos causados pela interação de dois ou mais 

elementos e/ou compostos combinados ainda são poucos conhecidos, uma vez que 
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os HPAs não ocorrem isoladamente no meio ambiente (Pelkonen e Nebert, 1982; 

van der Oost et al., 2003). 

 Dentre os diversos poluentes ambientais existentes, 16 HPAs são 

classificados como prioritários para estudos de monitoramento ambiental pela 

agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA), incluindo o 

benzo[a]pireno e o fenantreno, por fatores que incluem sua toxicidade, maior 

quantidade de informações disponíveis na literatura, maior chance de exposição 

humana e por estarem presentes em maior frequência em locais contaminados 

(revisto por Meire et al., 2007). 

Diante do exposto, pode-se afirmar que os HPAs são poluentes orgânicos de 

importância ambiental e de interesse toxicológico, pois muitos apresentam efeitos 

nocivos para os animais e também para os humanos. 

 

1.3.1.1. Benzo[a]pireno 

 O Benzo[a]pireno - 3,4-Benzopireno ou B[a]P – é um HPA de fórmula 

molecular C20H12 e massa molecular de 252,31g/mol (Dabestani e Ivanov, 1999) 

(Figura 2). Em sua forma pura se apresenta como um pó ou sólido cristalino, de cor 

amarela pálida com um suave odor aromático, pouco solúvel em água, pouco volátil, 

com ponto de fusão variando entre 175º e 179ºC e ponto de ebulição variando entre 

310º e 312ºC (NJDHSS, 1998). O benzo[a]pireno está entre os seis HPAs 

carcinogênicos mais estudados, sendo considerado um indicador de contaminação 

por estar comumente presente nas misturas de HPAs (Lyons, 1997; Caruso e 

Alaburda, 2008). 

 

 

 

 As principais rotas de exposição dos organismos ao benzo[a]pireno são a 

respiração, exposição cutânea e ingestão de alimento. Após sua absorção, o 

Figura 2 – Estrutura química do benzo[a]pireno. Fonte: Meire et al. (2007). 
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benzo[a]pireno é metabolizado principalmente no retículo endoplasmático do fígado 

pelas enzimas do citocromo P-450 (monoxigenases) e epóxido hidrolases, 

resultando em uma gama de metabólitos altamente reativos, como o BaP 7,8 diol-

9,10-epóxido, 4,5-epóxido, 7,8-epóxido, dentre outros, com potencial carcinogênico, 

que interagem com macromoléculas, como os ácidos nucléicos (DNA e RNA) e 

proteínas (Gelboin et al., 1980; Pelkonen e Nebert, 1982; Tuvikene, 1995; Miller e 

Ramos, 2001; Xue e Warshawsky, 2005). 

  

1.3.1.2. Fenantreno 

 O Fenantreno é um HPA formado por três anéis aromáticos, com fórmula 

molecular C14H10 e massa molecular de 178,23g/mol (Dabestani e Ivanov, 1999) 

(Figura 3). Isoladamente, o fenantreno é uma substância cristalina, incolor e com um 

fraco odor aromático (NJDHSS, 1998). 

 É um dos 16 HPAs poluentes de alta prioridade, por ser amplamente 

distribuído no ambiente aquático. Além de ser um composto comumente encontrado 

no petróleo e seus subprodutos, é usado em diversos processos fabris, como, por 

exemplo, na produção de plásticos (IARC, 1983; Irwin et al., 1997; Meire et al., 

2007). 

 

 

1.4. O uso de peixes para a avaliação da contaminação ambiental 

 Os peixes representam o grupo mais antigo e diversificado de vertebrados. A 

evolução do grupo data de 500 milhões de anos atrás e, hoje em dia, há mais 

espécies de peixes do que todos os outros vertebrados em conjunto (Powers, 1989), 

totalizando cerca de 35.000 espécies de peixes em todo mundo (Biró, 2001). 

 Esses organismos desempenham um importante papel ecológico na teia 

trófica aquática, por sua função como carreador de energia, desde os níveis tróficos 

mais baixos até os mais altos (van der Oost et al., 2003). Além disso, fazem parte de 

Figura 3 - Estrutura química do fenantreno. Fonte: Meire et al. (2007). 
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uma ampla teia trófica, sendo predados por diversas outras espécies, incluindo 

outros peixes, aves piscívoras, mamíferos, além dos humanos (Logan, 2007). 

 Ademais, os peixes podem ser encontrados nos mais diversos habitats 

aquáticos, com tipos de água variando entre doce e salgada, frias polares e quentes 

tropicais e desde águas rasas às profundezas dos oceanos. Essa é uma das razões 

de serem considerados modelos para estudos ambientais (Powers, 1989; van der 

Oost et al., 2003). 

 

1.5 Biomarcadores 

A simples detecção do composto no ambiente por métodos analíticos não 

implica em um efeito nocivo aos organismos; por isso, estudos relacionados aos 

efeitos de um composto em um sistema biológico são importantes ferramentas para 

se entender como de fato ocorre a sua interação biológica e a resposta de um dado 

organismo (Fent, 2003; van der Oost et al., 2003; Lam, 2009). Esses estudos 

envolvem diferentes níveis da organização biológica, desde o nível molecular ao 

ecossistema, sendo que qualquer impacto de um xenobiótico em um organismo 

inicia-se pela resposta em nível molecular em curto prazo, onde uma gama de 

moléculas está envolvida na resposta ao estressor ambiental. Esses são de alta 

relevância toxicológica, pois as respostas no nível celular se traduzirão em efeitos 

em escalas superiores ao longo do tempo, caso os efeitos adversos não sejam 

compensados pelos mecanismos de proteção celular (Adams et al., 1989; Bucheli e 

Fent, 1995; Schirmer et al., 2010).  

Nesse contexto o uso de marcadores moleculares, ou biomarcadores, são de 

grande importância no estudo e trabalhos de monitoramento, pois visam a detecção, 

ainda incipiente, de um composto e/ou poluente no meio ambiente que possa alterar 

os padrões de sobrevivência e reprodução de um organismo e/ou uma espécie. 

 Os biomarcadores são definidos como sendo uma mudança na resposta 

biológica, nos diversos níveis de organização, que podem estar relacionados a 

exposição ou aos efeitos tóxicos de um substância químcia presente no ambiente. 

Os biomarcadores podem ser divididos em três categorias principais: biomarcadores 

de exposição, relacionado a detecção de uma substância ou um produto metabólico; 

biomarcadores de efeito, que incluem medidas bioquímicas, fisiológicas e outras 

alterações em um tecido ou fluido corporal; e biomarcadores de susceptibilidade, 

relacionado a fatores genéticos e/ou receptores, o que pode indicar uma habilidade 
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inata ou adquirida de um organismo frente a um contaminante (revisto por van der 

Oost et al., 2003). 

Os xenobióticos, em geral, uma vez ingeridos pelo organismo são submetidos 

a reações de biotransformação, com a finalidade de tornar o composto mais 

hidrofílico e assim mais facilmente eliminável. Essas reações envolvem diferentes 

fases. As enzimas da fase I envolvem a biotransformação de xenobióticos em 

compostos mais hidrofílicos, como fenóis e epóxidos, e representam o primeiro 

passo na detoxificação, sendo, principalmente, representadas pelas enzimas do 

sistema do citocromo P450 (CYPs). As enzimas da fase II estão envolvidas na 

conjugação dos xenobióticos à moléculas endógenas, mais hidrofílicas, facilitando a 

sua excreção, sendo representada, principalmente, pelas enzimas Glutationa S-

Transferase (Gst), UDP-glucoronil transferase (Ugt) e Epóxido Hidrolase (Ephx). A 

glutationa é utilizada pela enzima Glutationa S-Transferase (Gst) como uma 

molécula de conjugação para facilitar a excreção dos xenobióticos (De Groot e 

Vermeulen, 1997), assim como a enzima UDP-glucoronil transferase (Udpgt) que 

utiliza o ácido glicurônico como molécula de conjugação, proveniente do ácido UDP-

glicurônico, tornando o xenobiótico mais hidrofílico. Igualmente importante no 

processo de biotransformação dos compostos xenobióticos é a enzima Epóxido 

Hidrolase (EHs), que também possui a função de tornar o composto mais hidrofílico, 

facilitando sua excreção (Bucheli e Fent, 1995; van der Oost et al., 2003; Nebert e 

Dalton, 2006; Muñoz e Albores, 2011). 

A detecção da expressão e/ou atividade desses genes, ou biomarcadores, 

podem estar relacionadas a efeitos adversos de um contaminante em um organismo 

e podem ser utilizados como uma importante ferramenta de monitoramento 

ambiental. 

 

1.6. Sequenciamento de nova geração 

O método de sequenciamento baseado em terminação de cadeia, dideoxi, 

desenvolvido por Sanger et al. (1977) estabeleceu a base para décadas de 

pesquisa, se tornando a técnica mais utilizada para sequenciamento até os dias de 

hoje (Gupta, 2008; Morozova e Marra, 2008; Ansorge, 2009; Metzker, 2010). 

Recentemente, o método de Sanger tem sido parcialmente substituído pelos 

sequenciadores de nova geração, comercializados a partir de 2004. São sistemas 

“não-Sanger” conhecidos como sequenciadores de alto desempenho, como, por 
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exemplo, “Genome Sequencer FLX” (454/Roche), “Solexa” (Illumina/Solexa), 

“SOLiDTM System” (Applied Biosystems), e também, “PolonatorG.007” (Dover 

Systems) (http://www.polonator.org), HeliScope (Helicos BioSciences) 

(http://www.helicosbio.com), PacificBioSciences (http://www.pacificbiosciences.com), 

Ion Torrent (http://www.iontorrent.com), Nanopore Sequencing 

(http://www.nanoporetech.com), Transmission Electron Microscopy DNA Sequencing 

(http://www.zsgenetics.com). Essas novas tecnologias proporcionaram uma redução 

nos custos do sequenciamento, na ordem de 10 mil dólares por milhão de bases 

sequenciadas, e resultaram em um aumento significativo na velocidade e volume de 

DNA sequenciado. Esses avanços proporcionaram estudos genéticos mais 

aprofundados, que permitem a identificação e quantificação de transcritos raros, a 

identificação de mutações, deleções, polimorfismos de uma maneira mais rápida, 

bem como a possibilidade do sequenciamento completo de genomas em larga 

escala (Branton et al., 2008; Gupta, 2008; Mardis, 2008; Ansorge, 2009; Kircher e 

Kelso, 2010; Metzker, 2010; Kamb, 2011; Zhao e Grant, 2011). 

 

1.5.1 Sequenciamento na plataforma SOLiDTM 

O SOLiD (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection) é um 

sequenciador desenvolvido pela empresa Applied Biosystems, seu funcionamento 

está baseado em um esquema químico de hibridização e ligação. Ao contrário de 

outros métodos, o SOLiD usa DNA Ligase para o sequenciamento. O comprimento 

dos fragmentos gerados é da ordem de 25 a 35 pares de base e cada corrida resulta 

em cerca de 2 a 4 Gb de dados de DNA sequenciados (Hert et al., 2008; Mardis, 

2008; Carvalho e Silva, 2010). 

 A construção de bibliotecas de sequenciamento para análise no SOLiD 

envolve uma etapa de amplificação da PCR em emulsão. Os produtos de 

amplificação são transferidos para uma superfície de vidro (Figura 4), onde o 

sequenciamento ocorre por rodadas, seguidas de hibridização e ligação com 16 

combinações de dinucleotídeos, marcados por quatro fluoróforos diferentes. Usando 

o esquema de codificação de quatro fluorescências, cada posição é sequenciada 

duas vezes, e a identidade dos nucleotídeos é determinada por meio da análise da 

cor que resulta de duas reações sucessivas de ligação (Morozova e Marra, 2008; 

Shendure e Ji, 2008; Carvalho e Silva, 2010; Metzker, 2010) (Figura 5). 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – PCR em emulsão realizada para a amplificação das moléculas de DNA para 
sequenciamento na plataforma SOLiD. Fonte: Metzker et al. (2010). 

Figura 5 – Etapas do sequenciamento na plataforma SOLiD. O sequenciamento ocorre por etapas 
de hibridização e ligação de primers e sondas. Dentre as diversas sondas disponíveis, uma será 
complementar ao alvo e ocorrerá uma emissão de fluorescência que será captada pelo aparelho. 
Duas leituras de cada base são necessárias para que a sequência do dinucleotídeo seja resolvida. 
Fonte: Carvalho e Silva (2010). 
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1.6. Justificativa 

 A região Norte do Brasil experimentou um processo de colonização elevado 

desde a metade do século passado. A partir desta época, a Amazônia tornou-se 

uma floresta urbanizada, apresentando, desde a década de 70, ritmo de crescimento 

superior ao das demais regiões do país e, com 61% da população em 1996 vivendo 

em núcleos urbanos. Mais recentemente, no entanto, houve uma maior 

desconcentração urbana, na medida em que cresceu a população não mais apenas 

nas capitais estaduais, mas nas cidades de menos de 100.000 habitantes (Becker, 

2001). 

O crescimento populacional e o desenvolvimento da região amazônica vêm 

aumentando cada vez mais a demanda por energia. No entanto, os problemas 

atinentes à geração e ao consumo de energia no mundo atual, englobam a 

modificação e exploração do meio ambiente pelo homem (Rippel et al., 2006). Essa 

pressão pelo consumo do petróleo e seus derivados gera, na Região Norte, um 

aumento nos investimentos para a exploração deste recurso. Por outro lado, resulta 

em uma preocupação ambiental crescente, relacionada a acidentes que agridem o 

ecossistema amazônico, por se tratar de um ecossistema muito rico e diversificado.  

 O aumento das atividades industrial e petrolífera na Amazônia, representados 

pela Zona Franca de Manaus e a Base de Operações Geólogo Pedro de Moura 

(BOGPM), respectivamente, vem aumentando a preocupação em relação aos 

poluentes orgânicos gerados e despejados no ambiente aquático, o qual representa 

quase sempre o destino final das contaminações ambientais, incluindo o grupo dos 

HPAs, por sua ubiquidade, seu potencial mutagênico e carcinogênico e seus efeitos 

na saúde dos animais e do homem. 

 Em ambientes aquáticos e no caso de experimentos em laboratórios, os 

peixes têm sido utilizados como indicadores naturais de contaminação por HPAs, 

por serem os membros de maior destaque em uma comunidade aquática. Os peixes 

tropicais representam aproximadamente 75% das espécies de peixes e, embora, 

haja essa dominância, muito pouco se sabe da biologia desses organismos quando 

comparado aos peixes de ambientes temperados (Brauner e Val, 2006).  

 A espécie Symphysodon aequifasciatus é endêmica da região amazônica e 

valorizada comercialmente na região, principalmente para exportação como peixe 

ornamental, por possuir coloração brilhante e formato característico em forma de 

disco. As espécies deste gênero apresentam um comportamento parental singular 
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de cuidado com a prole, que se alimenta da secreção de um muco da epiderme, 

produzido por ambos os pais (Chong et al., 2005; Buckley et al., 2010). Como 

reportado para outras espécies e discutido por Chong et al. (2005), fatores 

estressantes, como a presença de contaminantes no meio, podem alterar a 

produção e o conteúdo do muco. Ademais, esta espécie possui área de ocorrência 

que abrange a área de transporte de petróleo na região (Kullander, 2003; Bleher, 

2006). Tais características combinadas revelam a importância de estudos a respeito 

de fatores que possam alterar aspectos da biologia da espécie. 

O presente trabalho é inovador em buscar compreender os mecanismos 

genéticos pelo qual a espécie S. aequifasciatus responde a uma contaminação 

ambiental pela combinação de dois HPAs (benzo[a]pireno e fenantreno), presentes 

no petróleo, por meio de uma nova metodologia de sequenciamento, realizada na 

plataforma SOLiD.  Adicionalmente, a identificação de marcadores moleculares 

relacionados à contaminação por derivados de petróleo em concentrações subletais 

é importante, pois permite monitoramento fácil e rápido de fontes de poluição de 

petróleo ainda incipientes. Além disso, é de grande interesse para as agências 

ambientais evitar impactos que possam atingir a região amazônica. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Geral 

  O presente trabalho tem como objetivo identificar, por meio de comparação de 

bibliotecas de cDNA geradas pela plataforma SOLiD (SAGETM SOLiDTM), genes 

diferencialmente expressos em exemplares da espécie Symphysodon 

aequifasciatus, expostos à combinação de dois HPAs, benzo[a]pireno e fenantreno, 

presentes no petróleo. 

 

1.7.2. Específicos 

 Construir e sequenciar, na plataforma SOLiD, bibliotecas de cDNA de 

exemplares adultos de S. aequifasciatus expostos ao benzo[a]pireno e ao 

fenantreno combinados. 

 Selecionar genes que possam estar relacionados com o processo de 

detoxificação em S. aequifasciatus. 

 Identificar ou corroborar biomarcadores presentes no fígado envolvidos na 

detoxificação de compostos exógenos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material Biológico: Symphysodon aequifasciatus (acará-disco) 

 O gênero Symphysodon compreende espécies de peixes endêmicas da bacia 

amazônica, conhecidas popularmente como acarás-disco, muito apreciadas na 

aquariofilia. São pertencentes à ordem Perciformes e família Cichlidae (Kullander, 

2003). 

 Os acarás-disco, devido a sua grande diversidade de coloração, são 

amplamente explorados como peixes ornamentais (Kullander, 2003; Ready et al., 

2006), sendo destinados quase que totalmente à exportação, principalmente para os 

EUA, Alemanha e Japão (Junk et al., 2007). 

 São peixes onívoros, que se alimentam predominantemente de perifíton (fina 

camada de seres vivos ou seus detritos, que colonizam superfícies sólidas em 

habitats aquáticos), detritos orgânicos, materiais vegetais e pequenos invertebrados 

aquáticos (Crampton, 2008). São animais de pequeno porte, atingindo em média 13 

cm quando adultos. Possuem compressão lateral do corpo, formato discóide e, 

normalmente, apresentam nove barras verticais escuras nas laterais, com variações 

em sua largura e intensidade e, não apresentam dimorfismo sexual aparente (Ready 

et al., 2006; Crampton, 2008) (Figura 6). São monogâmicos e despendem tempo 

com o cuidado parental, produzindo um muco que é secretado pela pele, servindo 

de alimento a prole (Chong et al., 2005; Crampton, 2008; Buckley et al., 2010). 

 A espécie ocorre ao longo de toda a bacia do Rio Solimões-Amazonas, 

ocorrendo em afluentes desde o Rio Putumayo no Peru e Colômbia até a bacia do 

rio Tocantins (Kullander, 2003; Bleher, 2006), o que abrange a área de distribuição 

de petróleo na região. 

 O número cromossômico da espécie foi descrito como 2n=60, possuindo o 

maior número diplóide encontrado na família Cichlidae, que em sua maior parte 

possui 2n=48 cromossomos (Feldberg et al., 2003; Mesquita et al., 2008). 
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Figura 6 – Exemplar adulto da espécie Symphysodon aequifasciatus. Foto: Ramon B. Baptista 
(LEEM). 

 

2.2. Delineamento experimental 

 Este experimento é parte integrante do projeto ADAPTA e foi realizado em 

Março de 2010, pelo Dr. Richard Maunder, da Universidade de Plymouth (Inglaterra), 

em parceria com o Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM) do 

INPA. A parte experimental utilizada neste trabalho foi submetida à Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA-INPA), processo 001/2011. 

 

2.2.1. Obtenção e aclimatação dos animais no LEEM 

 Doze exemplares adultos de S. aequifasciatus, foram adquiridos no 

estabelecimento comercial “Prestigie Aquário”, na cidade de Manaus-AM e 

transportados para o LEEM no INPA, onde foram aclimatados em tanques de 500L 

por duas semanas em água de poço do próprio INPA. Os tanques recebiam aeração 

constante e renovação de água a cada dois dias. Durante esse período os peixes 

foram alimentados uma vez ao dia com ração comercial Purina (36% de Proteína 

Bruta). 

 A alimentação foi suspensa 24h antes dos peixes serem transferidos para os 

aquários de 150L, onde foi realizado o experimento. Após estarem nos aquários, os 

peixes permaneceram sem a adição do contaminante por mais 24 horas, para que 

houvesse a aclimatação dos animais ao novo ambiente. 

 

2.2.3. Exposição dos exemplares de S. aequifasciatus ao BaP e Fenantreno 

 Doze exemplares de S. aequifasciatus foram separados em grupos de três 

espécimes para cada tanque, totalizando quatro tanques de 150L. Os tanques 1 e 2 
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corresponderam aos tanques da condição controle, onde os seis peixes, no total, 

não foram expostos a nenhum contaminante. Os tanques 3 e 4, contendo três 

exemplares cada, correspondiam a exposição  subletal de fenantreno e 

benzo[a]pireno combinados. 

 A concentração de fenantreno (SIGMA 442753) utilizada foi de 50µg/L e a do 

benzo[a]pireno (SIGMA 40071) foi de 0,5µg/L, diluídos em DMSO (0,1ml/L - 0,01%). 

A mesma proporção de DMSO (0,1ml/L) também foi adicionada aos tanques 1 e 2 

(controle). O tempo de exposição foi de 48h, durante o qual não foi observada morte 

de nenhum dos indivíduos expostos. Ao final das 48h os peixes foram coletados, 

sendo determinados o tamanho e a massa de cada animal, utilizando um ictiomêtro 

e uma balança semi-analítica, respectivamente. O fígado de cada espécime foi 

retirado e armazenado, separadamente, em tubos Eppendorf de 2ml e 

imediatamente congelados em nitrogênio líquido, para conservação adequada até o 

momento das análises. A concentração de benzo[a]pireno utilizada no estudo é 

inferior ao limite máximo estabelecido pela resolução CONAMA nº 357, de 17 de 

março de 2005, para águas doces (0,7μg/L). 

 

2.2.4. Parâmetros físico-químicos da água experimental 

 As medidas das características físico-químicas da água foram efetuadas nos 

tempos 0h, 24h e 48h do experimento. Os valores de pH foram obtidos com auxílio 

de um pHmêtro da marca Micronal modelo B374, e as medidas de oxigênio 

dissolvido foram realizadas com o auxílio de um oxímetro da marca YSI, modelo 

55/12 FT. A temperatura dos aquários foi mantida em 28ºC. 

 

2.3. Análises moleculares 

2.3.1. Extração do RNA total 

 A extração do RNA total foi realizada de acordo como descrito por Anjos 

(2008). O RNA total foi extraído de aproximadamente 25mg de fígado (total de 12 

fígados) da espécie selecionada por meio de homogeneização das amostras de 

tecido em 500μL de reagente TRIzol, sendo o homogeneizado centrifugado a 

12.000g por 10 min a 4°C. Em seguida, o sobrenadante (evitando-se a película 

superior lipídica) foi transferido para outro tubo Eppendorf, onde foi adicionado 

100μL de clorofórmio, vortexado por duas vezes e centrifugado a 12.000g por 15 min 

a 4°C. Após isso, a parte superior aquosa, contendo o RNA, foi coletada e 
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transferida para um novo tubo, onde foram adicionados 250μL de álcool isopropílico, 

agitado por inversão manual, armazenado em freezer à -20ºC por 20 min. Após este 

período, este material foi centrifugado a 12.000g por 10 min a 4°C. O sobrenadante 

foi descartado, adicionado 500μL de etanol 75% ao pellet formado, misturado por 

inversão manual e centrifugado a 12.000g por 5 min a 4°C. Finalmente, o 

sobrenadante foi descartado, deixado à temperatura ambiente até a completa 

secagem do pellet e, então, adicionado 30μL de água DEPC, aquecido a 60ºC por 5 

min, para diluição do RNA total, e armazenado em freezer -80ºC até o momento das 

análises. 

O RNA extraído foi quantificado em aparelho NanoDrop® (Thermo Scientific) 

utilizando-se 1μL da amostra, e a integridade foi conferida por eletroforese em gel de 

agarose 1% (m/v) com tampão TAE 1X, corado com GelRedTM, e visualizado em 

transluminador com luz  ultra-violeta (UV) (1μL da amostra + 1μL de GelRedTM). 

 

2.3.2. Construção das bibliotecas de SAGE para sequenciamento na plataforma 

SOLiD v.3 Plus 

 Optou-se aqui por uma descrição detalhada da metodologia de construção e 

sequeciamento das bibliotecas SAGETM SOLiDTM, por ser um método novo no que 

diz respeito aos sequenciadores de nova geração. A metodologia aqui descrita 

segue os protocolos da empresa Applied Biosystems referentes a construção da 

biblioteca SAGETM SOLiDTM para sequenciamento na plataforma SOLiD v.3 Plus: 

SOLiDTM SAGETM GUIDE – SAGETM Tag Preparation, Part number: 4443756AB; 

Template Bead Preparation Guide, Part number: 4442695 Rev. A 10/2009 e 

Instrument Operation Guide, Part number: 4442357 Rev. A 10/2009. A construção 

de bibliotecas para este estudo se baseia na metodologia SOLiDTM SAGETM, um 

método para analisar os níveis de expressão de, em teoria, todo o genoma em um 

determinado momento por meio dos transcritos de poli(A) de uma célula ou tecido. O 

sistema usa a metodologia SAGE (Serial Analysis of Gene Expression) para gerar 

uma biblioteca com tags de 27pb de todos os transcritos de uma célula (ou alvo de 

estudos), seguido pelo sequenciamento dessas tags geradas no sequenciador 

SOLiD e, subsequente análise em um banco de dados, por meio de bioinformática. 

Com esta técnica, o nível de expressão de um transcrito pode ser quantificado pelo 

número de vezes que uma tag em particular é observada (uma tag = um transcrito). 
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 De uma maneira geral, a construção da biblioteca se baseia na captura no 

RNAm, por meio de esferas magnéticas contendo um Oligo-dT, seguida da síntese 

do cDNA fita dupla, digestão dos fragmentos com a enzima NlaIII (CATG^), ligação 

do adaptador A, digestão do fragmento resultante com a enzima EcoP15I (que corta 

aproximadamente 27pb a jusante do adaptador A) e ligação do adaptador B (Figura 

7). 

 A sequência do fragmento ligado a cada Dynabeads® Oligo(dT) EcoP e dos 

adaptadores A e B é aquela mostrada na Tabela 1. Os adaptadores A e B são 

modificados com um grupo amino na extremidade 3ʼ, a fim de evitar o auto 

anelamento. E o adaptador A possui sítio de reconhecimento da enzima EcoP15I 

para sua ligação. 
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Figura 7 – Etapas da construção das bibliotecas de SAGE para o SOLiD v.3 Plus. Modificado de 
Applied Biosystems SOLiD

TM
 3 System: SOLiD

TM
 SAGE

TM
 GUIDE – SAGE

TM
 Tag Preparation, Part 

number: 4443756AB. 

1. Ligação ao RNA: Ligação do RNA total as beads magnéticas, Dynabeads® 
Oligo(dT) EcoP. As beads fazem a captura do RNAm a partir do RNA total. 

2. Síntese do cDNA: Síntese da fita dupla do cDNA, a partir do RNA, utilizando as 
enzimas SuperScript® III Reverse Transcriptase e E. coli DNA Polymerase. 

3. Digestão com Nla III: Digestão da fita dupla do cDNA com a enzima 
endonuclease Nla III, que corta aproximadamente a cada 250pb, para transcritos 
humanos. 

4. Ligação do Adaptador A: O adaptador A possui uma extremidade coesiva com 
sítio de corte da enzima NlaIII; um sítio de reconhecimento da enzima de restrição 
EcoP15I na extremidade 3ʼ e um sítio de ligação ao primer para amplificação por 
PCR. 

5. Digestão com EcoP15I: A enzima EcoP15I liga-se ao seu sítio de 
reconhecimento no adaptador A e corta a sequência 27pb a jusante, gerando um 
sítio coesivo de dois pares de bases. 

6. Ligação do Adaptador B: O adaptador B possui o outro sítio de primer para 
PCR e o sítio de iniciação do sequenciamento no SOLiD. 

7. Checagem por PCR: Após essas etapas, ocorre a amplificação e purificação do 
produto de PCR. Na sequência, ocorre a etapa de PCR em emulsão e, 
posteriormente o sequenciamento no SOLiD. 
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2.3.2.1. Extração do RNAm a partir do RNA total 

 Anteriormente ao isolamento do RNAm, as amostras, tanto do grupo controle 

quanto do grupo experimental, foram tratadas com DNAse, proveniente no próprio kit 

para construção das bibliotecas. Aproximadamente 20μg do pool foram coletados 

dos exemplares nas condições mencionadas e os reagentes adicionados na ordem 

indicada:  

 

Pool RNA Total p/ 20μg 

10X DNAse I Buffer 5,0 μL 

DNAse I 2,5 μL 

RNAseOUTTM Ribonuclease Inhibitor 1,0 μL 

Água tratada com DEPC p/ 50 μL 

 

 A mistura foi incubada por 15 minutos à temperatura ambiente e, em seguida, 

adicionados 450μL de Lysis/Binding Buffer. Durante os 15 minutos do tratamento 

com DNAse, as Dynabeads® foram preparadas para a ligação ao RNA. As 

Dynabeads® Oligo(dT) EcoP foram ressuspendidas em vortex, e um volume de 

100μL foi transferido para um novo tubo de 1,5mL DNA low-bind e, então, lavadas 

duas vezes com 200μL do Lysis/Binding Buffer. O tubo foi colocado em uma rack 

magnética por 60 seg e o sobrenadante foi descartado. 

 Posteriormente, o tubo contendo as Dynabeads® foi retirado da rack 

magnética e a mistura de RNA, já tratada com DNAse, foi adicionada ao tubo, que 

foi vortexado rapidamente e agitado manualmente por 30 minutos. A mistura foi 

enxaguada três vezes com 200μL de Wash Buffer A, uma vez com 200μL de Wash 

Tabela 1 – Sequência dos fragmentos da Dynabeads® Oligo(dT) EcoP e dos adaptadores A e B 
utilizados na construção das bibliotecas. 

Fragmento Sequência 

Dynabeads® 
Oligo(dT) EcoP 

5’-CTGATCTAGAGGTACCGGATCCCAGCAGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-
3’ 

Adaptador A 5’-CTGCCCCGGGTTCCTCATTCTCTCAGCAGCATG-3’ 

3’–amine-GACGGGGCCCAAGGAGTAAGAGAGTCGTC–Phos-5’ 

Adaptador B 5’–CCACTACGCCTCCGCTTTCCTCTCTATGGGCAGTCGGTGAT–3’ 

3’–amine-GGTGATGCGGAGGCGAAAGGAGAGATACCCGTCAGCCACTANN–
Phos-5’ 
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Buffer B e uma vez com 200μL de 1X First-Strand Buffer (20% (v/v) de 5X First-

Strand Buffer e 80%(v/v) de água tratada com DEPC). 

 

2.3.2.2. Síntese da primeira fita de cDNA 

 O tubo contendo a reação da etapa anterior foi colocado na rack magnética 

por 60seg e o sobrenadante foi descartado. O tubo foi retirado da rack magnética e 

adicionados 87μL do 1X First Strand Reaction Mixture:  

 

5X First-Strand Buffer 18 μL 

RNAseOUTTM Ribonuclease Inhibitor 1,0 μL 

0,1M DTT 9,0 μL 

dNTP Mix (10mM de cada) 4,5 μL 

Água tratada com DEPC 54,5 μL 

 

 Em seguida, o tubo foi vortexado e feito um pulse-spin, sendo incubado a 

42ºC por três minutos. Então, foram adicionados 3μL da enzima SuperScript® III 

Reverse Transcriptase ao tubo e incubado a 42ºC por duas horas, sendo vortexado 

e feito um pulse-spin a cada 15 minutos de incubação. Ao final, o tubo foi 

armazenado em gelo por dois minutos.  

 

2.3.2.3. Síntese da segunda fita de cDNA 

 Ao tubo contendo a reação da síntese da primeira fita, no gelo, foi adicionado, 

os seguintes reagentes, nesta ordem: 

 

5X Second Strand Buffer 80 μL 

Água tratada com DEPC 215 μL 

dNTP Mix (10mM de cada) 5 μL 

E. coli DNA Ligase 5 μL 

E. coli DNA Polymerase 20 μL 

E. coli RNAse H 5 μL 

 

 O tubo foi vortexado e mantido a 16ºC por duas horas, sendo vortexado e 

feito um pulse-spin a cada 15 minutos de incubação. Ao final, o tubo foi novamente 

armazenado em gelo e adicionados 45μL de EDTA 0,5M. Em seguida, o tubo foi 



21 
 

colocado na rack magnética, permanecendo por 60seg e o sobrenadante foi 

descartado. O tubo foi então removido da rack e adicionados 500μL do Wash Buffer 

C e vortexado. A mistura foi incubada a 74ºC por 15 minutos e, novamente, o tubo 

foi colocado na rack magnética por 60seg e o sobrenadante foi descartado. Em 

seguida, a mistura foi lavada três vezes com 200μL de Wash Buffer D. Neste 

momento, o conteúdo foi deixado overnight à 4ºC. 

 No dia seguinte, o tubo foi transferido para a rack magnética onde 

permaneceu por 60seg, sendo o sobrenadante descartado e a mistura lavada uma 

vez com 200μL de 1X Buffer 4 (10%(v/v) de 10X Buffer 4 e 90%(v/v) de água tratada 

com DEPC). Toda a mistura foi transferida para um novo tubo de 1,5mL DNA low-

bind. Foi feita, novamente, uma lavagem no tubo anterior com 200μL de 1X Buffer 4 

e transferido para o novo tubo. 

 

2.3.2.4. Digestão com NlaIII 

 O cDNA fita dupla foi digerido com a endonuclease NlaIII, com sítio de 

restrição de CATG^. Para humanos, seu sítio de corte ocorre a intervalos de 

aproximadamente 250pb. O tubo contendo a mistura, da reação anterior, foi 

colocado na rack magnética por 60seg e o sobrenadante foi descartado. Uma vez 

retirado da rack, foram adicionados ao tubo 190μL da mistura, a seguir: 

 

10X Buffer 4 20μL 

100X BSA 4,0μL 

Água tratada com DEPC 166μL 

 

 O tubo foi vortexado, seguido de um pulse-spin e adicionados 10μL de NlaIII, 

sendo novamente vortexado, dado um pulse-spin e incubado a 37ºC por duas horas. 

A cada 15 minutos de incubação foi vortexado e feito um pulse-spin. Após a 

incubação, o tubo foi colocado na rack magnética, o sobrenadante foi descartado, e 

a reação foi lavada uma vez com 200μL de Wash Buffer C e, em seguida, lavada 

duas vezes com Wash Buffer D. 

 

2.3.2.5. Ligação do Adaptador A 

 A reação da etapa anterior foi lavada uma vez com 1X Ligase Buffer 

(20%(v/v) de 5X Ligase Buffer e 80%(v/v) de água tratada com DEPC). Após a 
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lavagem, o tubo foi colocado na rack magnética, o sobrenadante foi descartado, e à 

reação foram adicionados 22,5μL da mistura, a seguir: 

 

5X Ligase Buffer 5,0μL 

Adaptador A 1,5μL 

Água tratada com DEPC 16μL 

 

 A reação foi incubada por 5 minutos a 50ºC, 10 min a temperatura ambiente 

e, em seguida, armazenada em gelo. Neste momento, foram adicionados 2,5μL de 

T4 DNA ligase (5U/μL), a reação foi incubada a 16ºC por duas horas, sendo 

vortexado e feito um pulse-spin a cada 15 minutos de incubação. Após esse período, 

a reação foi lavada uma vez com Wash Buffer C e, em seguida, lavada três vezes 

com Wash Buffer D. 

 

2.3.2.6. Digestão com EcoP15I 

 As beads contendo as tags, da etapa anterior, foram lavadas com 200μL de 

1X Buffer 3 (10%(v/v) de 10X Buffer 3 e 90%(v/v) de água tratada com DEPC). A 

mistura foi colocada na rack magnética e o sobrenadante foi descartado. Em 

seguida, foi adicionado ao tubo, os seguintes reagentes, nesta ordem: 

 

10X Buffer 3 10μL 

Água tratada com DEPC 68μL 

10X ATP 10μL 

100X BSA 1,0μL 

Sinefugin 0,4μL 

 

 O tubo foi agitado manualmente e adicionados 10μL da enzima EcoP15I, 

vortexado e dado um pulse-spin. A reação foi incubada a 37ºC por duas horas, 

sendo vortexado e feito um pulse-spin a cada 15 minutos de incubação. Ao final, o 

tubo foi colocado novamente na rack magnética e o sobrenadante, contendo as tags 

de interesse, que foram liberadas das beads magnéticas, foi coletado e transferido 

para um novo tubo de 1,5mL DNA low-bind. Para garantir que todas as tags fossem 

transferidas para o novo tubo, foram adicionados 100μL de LoTE ao tubo antigo, 

colocado novamente na rack magnética e o sobrenadante coletado e transferido 
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para o novo tubo. Ao final, 5μL da mistura coletada no novo tubo foram retirados e 

armazenados para posterior determinação da qualidade e quantidade do produto 

formado (item 2.3.2.9). 

 

2.3.2.7. Precipitação das tags (DNA) com etanol 

 Ao tubo contendo as tags, liberadas pela digestão com EcoP15I, foram 

adicionados 200μL de Fenol:Clorofórmio:Álcool IsoAmílico, vortexado e centrifugado 

a 10.000g por cinco minutos. A fase superior aquosa foi transferida para um novo 

tubo de 1,5mL DNA low-bind e adicionados, nesta ordem: 

 

Glicogênio 2,0μL 

3M de Acetato de Sódio 20μL 

Etanol 100% 650μL 

 

 O tubo foi vortexado, armazenado em freezer -80ºC por 30 minutos, 

centrifugado a 17.000g por 30 minutos e ao final o sobrenadante foi descartado. O 

pellet formado foi lavado com 500μL de etanol 80%, novamente centrifugado a 

17.000g por cinco minutos, sendo o sobrenadante descartado e o pellet deixado 

secar por 30 minutos. 

 

2.3.2.8. Ligação do Adaptador B 

 Ao pellet formado na etapa anterior foi adicionado um mix de reação, 

contendo 12μL de água tratada com DEPC, 4μL de 5X Ligase Buffer e 2μL do 

Adaptador B. O pellet foi resuspendido por pipetagem e incubado a 37ºC por cinco 

minutos. Em seguida, foram adicionados 2μL da enzima T4 DNA Ligase e a reação 

foi incubada a 16ºC por um período de 16 horas. No dia seguinte, foi retirada uma 

alíquota de 5μL para determinação da qualidade e quantidade do produto formado, e 

procedeu-se a continuação das etapas; o volume restante foi armazenado a -20ºC. 

 

2.3.2.9. PCR Scale-up para PCR em emulsão 

 Após a ligação ao adaptador B, o produto final foi analisado em um gel de 

agarose 4% para aferir a quantidade e a qualidade das tags geradas, após um 

escalonamento de número de ciclos de PCR, para se observar o produto de 
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interesse, que possuía aproximadamente 100pb (33pb do adaptador A + 27pb da tag 

+ 41pb do adaptador B). 

 Para a realização da PCR scale-up foi realizada a mistura de reagentes 

descrita na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Reações utilizadas para a realização da PCR scale-up e determinação da qualidade e da 
quantidade de DNA (tags) resultante da construção da biblioteca de SAGE para o SOLiD. 

 Tags (DNA) 
experimental 

(1)
 

Controle Negativo 
(Sem as tags) 

(2)
 

Controle após digestão 
com EcoP15I 

(3)
 

5` AMP Primer 0,5μL 0,5μL 0,5μL 

3` AMP Primer 0,5μL 0,5μL 0,5μL 

Platinum® PCR 
SuperMix High Fidelity 

48μL 49μL 48μL 

SAGE tag template 
(item 2.3.2.8) 

1μL --------- --------- 

Controle após digestão 
com EcoP15I  

(item 2.3.2.6) 

--------- --------- 1μL 

Volume total da reação 50μL 50μL 50μL 

(1)
 Tags resultantes ao final da ligação com o adaptador B, que devem ser visualizadas como produto 

da PCR. 

(2)
 Controle negativo, sem DNA (tags) para amplificação, que não deve resultar em nenhum produto 

final. 

(3)
 Tags resultantes após a digestão com EcoP15I sem o adaptador B e que, portanto, não devem 

resultar em nenhum produto final. 

 

 Os parâmetros utilizados para a PCR estão descritos na Tabela 3, abaixo: 

 

Tabela 3 – Parâmetros utilizados para a realização da PCR scale-up. 

Temperatura Tempo Número de Ciclos 

95ºC 2 minutos 1 

95ºC 30 segundos 20  

(Foram coletadas alíquotas nos 
ciclos 10, 15 e 20) 

55ºC 1 minuto 

72ºC 1 minuto 

72ºC 5 minutos 1 

 

 Foram coletadas alíquotas nos ciclos 10, 15 e 20, analisadas em gel de 

agarose 4% (TAE 1X), corrido a 100V por duas horas, a fim de verificar o mínimo 

número de ciclos necessários para o aparecimento do produto. 
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2.3.2.10. Purificação do produto de PCR  

 O produto de PCR em gel de agarose 4% foi purificado utilizando o kit da 

Promega “Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System (#A9285)”. A banda 

correspondente a aproximadamente 100 pb, referente ao produto originado após 

uma PCR de 15 ciclos (item 2.3.2.9 e, resultado, item 3.2.2.1), foi recortada do gel e 

purificada de acordo com as instruções do fabricante. Ao final, o DNA foi 

ressuspendido em 20μL de água tratada com DEPC e quantificado em aparelho 

NanoDrop® (Thermo Scientific) utilizando-se 1μL da amostra. 

 

2.3.3. Preparação e amplificação das tags por PCR em emulsão 

 A preparação das tags para amplificação por beads utilizando-se a PCR em 

emulsão é feita após a construção da biblioteca. Para se preparar as templated 

beads, cada biblioteca é amplificada por PCR em emulsão (ePCR) nas SOLiD P1 

DNA Beads. Após a ePCR e o enriquecimento das beads P2, essas são preparadas 

para serem depositadas em uma lâmina própria para o sequenciamento e levadas 

ao aparelho SOLiD v.3 Plus. 

 Uma visão geral do processo de ePCR é mostrada na Figura 8. A emulsão é 

composta de uma fase oleosa contendo os emulsificantes, e uma fase aquosa 

contendo os componentes da PCR (DNA, primers, DNA Polimerase e SOLiD P1 

DNA Beads) (Figura 8a). A mistura da emulsão é criada usando-se o aparelho 

ULTRA-TURRAX® Tube Drive da IKA®. Uma reação de emulsão é composta por 

gotas aquosas, ou micro reatores, contendo uma única SOLiD P1 DNA Beads e um 

único template (desejável), o que irá originar as beads monoclonais, mas também, 

pode ocorrer micro reatores policlonais (mais de um template), micro reatores não 

clonais (sem template) ou outros tipos de micro reatores (Figura 8b). A emulsão é 

levada ao termociclador de acordo com as condições especificadas para a ePCR. 

Durante a ePCR, 30.000 ou mais cópias do template são geradas em cada SOLiD 

P1 DNA Beads (Figura 8c). Após a ePCR, os micro reatores na emulsão são 

quebrados com 2-butanol e as SOLiD P1 DNA Beads com ou sem templates são 

lavadas para se retirar o óleo e os emulsificantes (Figura 8d). Na sequência, ocorre 

a etapa de enriquecimento, para isolar as SOLiD P1 DNA Beads contendo os 

templates amplificados, daquelas sem amplificação ou fracamente amplificadas. 

Para isso, são utilizados beads de poliestireno (beads P2 brancas) que contêm um 

adaptador P2 fita simples, complementar ao adaptador P2, da extremidade livre dos 
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templates amplificados, ligados a SOLiD P1 DNA Beads. Essa mistura é separada 

por centrifugação em gradiente de glicerol 60% (Figura 8e). Por fim, para a 

preparação das beads enriquecidas com P2, para deposição na lâmina de 

sequenciamento, é adicionado dUTP na extremidade 3` dos templates P2 usando 

uma reação catalisada por uma terminal transferase (Figura 8f). 
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Figura 8 – Esquema geral da amplificação das tags geradas na construção da biblioteca por PCR 
em emulsão e preparo das beads para deposição na lâmina de sequenciamento. Modificado de: 
Applied Biosystems SOLiD

TM
 3 System: Template Bead Preparation Guide, Part number: 4442695 

Rev. A 10/2009. 
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2.3.3.1. Preparo da reação de ePCR full-scale 

2.3.3.1.1. Preparo da fase oleosa 

 Em um tubo falcon de 50mL foram adicionados 20mL de Emulsion Oil, em 

seguida, adicionados 1,8mL de Emulsion Stabilizer 1 e 400μL de Emulsion Stabilizer 

2, e o volume foi completado para 40mL com Emulsion Oil, novamente. O tubo foi 

tampado e vortexado a agitação máxima em agitador IKA MS 3 Basic, até que a 

solução estivesse totalmente homogênea. O tubo foi levemente aberto e mantido em 

repouso por 30 min para liberação das bolhas de ar formadas durante a agitação 

(degas). 

 

2.3.3.1.2. Preparo da fase aquosa 

 Inicialmente o reagente ePCR Primer 1 foi diluído em 1x Low TE Buffer (10% 

v/v), gerando uma solução estoque de 10μM. Em seguida, a partir do DNA purificado 

e quantificado (item 2.3.2.10) foi realizada uma diluição do DNA (tags) em 1x Low 

TE Buffer, para uma concentração molar final de 500pM (60pg/μL). O preparo da 

reação para a fase aquosa envolveu a mistura dos reagentes mostrados na Tabela 4 

em um béquer com capacidade para 10mL. 

 

Tabela 4 – Reagentes para o preparo da fase aquosa da ePCR. 

 Concentração das bibliotecas 

Reagentes Concentração 
Final 

(1)
 

0,3pM 0,5pM 0,8pM 1,0pM 

 Volume por reação (μL) 

10X PCR Buffer 1X 560 560 560 560 

100mM dNTP Mix (25mM 
de cada) 

14mM (3,5mM de 
cada) 

784 784 784 784 

Cloreto de Magnésio 
(1M) 

25mM 140 140 140 140 

ePCR Primer 1 (10μM) 40nM 22,4 22,4 22,4 22,4 

ePCR Primer 2 (500μM) 3μM 33,6 33,6 33,6 33,6 

DNA Template (tags) 
500pM 

0,3pM, 0,5pM, 
0,8pM ou 1,0pM 

3,36 5,6 8,96 11,2 

Água nuclease free ---- 3.296,64 3.294,4 3.291,04 3.288,8 

AmpliTaq Gold® DNA 
Polymerase (5u/μL) 

0,54U/μL 600 600 600 600 

Total ---- 5440 5440 5440 5440 

(1)
 A concentração final é baseada em um volume total de 5600μL, referentes a 5440μL da reação 

mais 160μL das SOLiD P1 DNA Beads (item 2.3.3.1.3). 
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2.3.3.1.3. Preparo das SOLiD P1 DNA Beads 

 O tubo contendo as SOLiD P1 DNA Beads (Figura 9) foi vortexado e colocado 

na rack magnética por um minuto, o sobrenadante foi descartado, o tubo foi 

removido da rack e foram adicionados 200μL da solução Bead Block, sendo a 

mistura vortexada e submetida a um pulse-spin. O tubo contendo as beads foi 

sonicado em aparelho Covaris S2 System (especialmente adaptado para esta 

metodologia) utilizando-se o programa Bead Block Declump e foi dado um pulse-

spin. O tubo foi colocado na rack magnética por um minuto e o sobrenadante foi 

descartado. O tubo foi removido da rack e as beads foram ressuspendidas em 

200μL de 1X TEX Buffer.  

 

 

 

2.3.3.1.4. Criação da emulsão óleo/água 

 O aparelho utilizado para a criação da emulsão óleo/água foi o ULTRA-

TURRAX® Tube Drive da IKA®. A partir da fase oleosa preparada (item 2.3.3.1.1), 

9mL foram dispensados, com a ajuda de um seringa de 10mL, no tubo apropriado 

SOLiDTM ePCR Tube, para cada concentração de biblioteca utilizada (vide Tabela 4). 

O tubo foi posicionado no aparelho ULTRA-TURRAX® Tube Drive (vide página 38 

do protocolo “Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Template Bead Preparation 

Guide, Part number: 4442695 Rev. A 10/2009”).   

 As SOLiD P1 DNA Beads ressuspendidas em 200μL de 1X TEX Buffer (item 

2.3.3.1.3) foram sonicadas utilizando-se o programa Covalent Declump 1 no 

aparelho Covaris S2 System e, foi dado um pulse-spin. Imediatamente 160μL das 

beads foram adicionados a fase aquosa preparada para cada concentração de 

biblioteca (item 2.3.3.1.2) e o béquer foi agitado manualmente para homogeinização 

Figura 9 - As SOLiD P1 DNA Beads são compostas pela bead magnética e o adaptador P1, 
complementar ao adaptador B, ligado ao fragmento de DNA de interesse (vide Figura 7, etapa 6). O 
adaptador P2, adicionado ao final do processo de amplificação por ePCR é complementar ao 
adaptador A, ligado a outra extremidade do fragmento (vide Figura 7, etapa 4). Fonte: Modificado 
de Applied Biosystems SOLiD

TM
 3 System: Instrument Operation Guide, Part number: 4442357 

Rev. A 10/2009. 
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da mistura que, em seguida, foi totalmente coletada com uma pipeta própria 

“Eppendorf Repeater® Xstream Pipettor”, usando-se um tubo Combitip Plus de 

10mL (vide página 40 do protocolo “Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: 

Template Bead Preparation Guide, Part number: 4442695 Rev. A 10/2009”). 

  Na sequência, o aparelho ULTRA-TURRAX® Tube Drive contendo o SOLiD™ 

ePCR Tube encaixado e programado para agitação por 5 min, foi ligado e, após 15 

seg de agitação, o conteúdo aquoso coletado foi dispensado no interior do tubo 

SOLiD™ ePCR Tube pela abertura superior (vide página 41 do protocolo “Applied 

Biosystems SOLiDTM 3 System: Template Bead Preparation Guide, Part number: 

4442695 Rev. A 10/2009”). 

Após a geração da emulsão óleo/água, com o auxílio de uma pipeta 

apropriada (Eppendorf Repeater® Plus Pipette) e usando-se um Combitip Plus de 

5mL, com as pontas previamente cortadas, para se evitar a quebra da emulsão pelo 

aumento da pressão pela passagem em um extremidade afunilada, 

aproximadamente 150μL da emulsão gerada foram dispensados separadamente em 

cada poço de uma placa de 96 poços para a realização da PCR (vide página 42 do 

protocolo “Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Template Bead Preparation 

Guide, Part number: 4442695 Rev. A 10/2009”). A placa de 96 poços foi colocado no 

termociclador “GeneAmp Thermal Cycler 9700”, sendo o programa de PCR utilizado 

mostrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Programa de PCR utilizado para a realização da PCR em emulsão. 

Estágio Etapa Temperatuta (ºC) Tempo 

01 Denaturação 95 5 min. 

02  

(40 ciclos) 

Denaturação 93 15 seg. 

Anelamento 62 30 seg. 

Extensão 72 75 seg. 

03 Extensão Final 72 7 min. 

04 ---- 04 ∞ 

 

2.3.3.2. Quebra e lavagem das beads após a ePCR 

2.3.3.2.1. Quebra da emulsão após a ePCR 

 Após a realização da ePCR, foi utilizado o SOLiD™ Emulsion Collection Tray 

para a realização da quebra da emulsão. Esse foi encaixado na parte de cima da 

placa de 96 poços, selado com fita adesiva e invertido (vide página 96 do protocolo 
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“Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Template Bead Preparation Guide, Part 

number: 4442695 Rev. A 10/2009”) para centrifugação a 550g por 2 minutos. Após a 

centrifugação a placa de 96 poços foi removida e todo o conteúdo havia sido 

depositado no SOLiD™ Emulsion Collection Tray. 

Em seguida, foram adicionados 10mL de 2-butanol ao recipiente e 

completamente homogeneizado para a quebra da emulsão. Todo o conteúdo foi 

transferido para um tubo falcon de 50mL. Adicionalmente, o recipiente foi lavado 

com 6mL de 2-butanol, para garantir que todas as beads fossem recuperadas, e o 

volume foi transferido para o mesmo tubo falcon. O tubo foi centrifugado a 2.000g 

por 5 minutos, o sobrenadante foi descartado e o tubo foi mantido invertido por 5 

minutos, para garantir que todo o óleo fosse removido. 

 

2.3.3.2.2. Lavagem das beads após a quebra da emulsão 

 Ao final dos 5 minutos, foram adicionados 600μL de 1X Bead Wash Buffer ao 

tubo falcon, deixando-o descansar em seguida por dois minutos. O pellet formado foi 

ressuspendido e o conteúdo foi transferido para um tubo de 1,5mL DNA Low-bind. 

Novamente, foram adicionados 600μL de 1X Bead Wash Buffer ao tubo falcon e o 

conteúdo foi transferido para o mesmo tubo de 1,5mL DNA Low-bind. Em seguida, o 

tubo foi centrifugado a 17.000g por 1 minuto, o sobrenadante foi descartado, o pellet 

foi ressuspendido em 150μL de 1x Bead Wash Buffer e o conteúdo foi transferido 

para um novo tubo de 1,5mL DNA Low-bind. O tubo falcon foi lavado novamente 

com 150μL de 1x Bead Wash Buffer e o conteúdo foi transferido ao mesmo tubo de 

1,5mL DNA Low-bind. Em seguida, aos 300μL, foi adicionado 1mL de 1X Bead 

Wash Buffer, o tubo foi centrifugado a 17.000g por 1 minuto e o sobrenadante foi 

descartado. As beads foram ressuspendidas em 200μL de 1x TEX Buffer, o tubo foi 

colocado na rack magnética por 1 minuto, o sobrenadante foi descartado, o tubo foi 

removido e o conteúdo foi ressuspendido novamente em 200μL de 1x TEX Buffer.  

 

2.3.3.3. Enriquecimento das beads contendo P2 

 O objetivo desta etapa foi selecionar apenas as beads que foram amplificadas 

com sucesso, ou seja, que continham o adaptador P1, o fragmento de interesse para 

ser sequenciado e o adaptador P2 (Figura 10). Aqueles microreatores não-clonais 

(vide figura 8, item b), não irão gerar beads que contenham o fragmento e o 

adaptador P2, consequentemente serão eliminadas nessa etapa, a fim de se evitar 
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que interfiram, posteriormente, na deposição na lâmina e no sequenciamento. Ao 

final do processo, o objetivo é ter um enriquecimento das beads monoclonais (com 

um só tipo de fragmento). Mas também, são selecionadas beads policlonais, não 

desejáveis, porém, que também contenham o adaptador P2 nas extremidades dos 

fragmentos amplificados. 

 

 

2.3.3.3.1. Preparo das beads de enriquecimento P2 

 O frasco contendo as beads de enriquecimento P2 (beads de poliestireno 

brancas) foi vortexado e, imediatamente, transferidos 650μL da solução para um 

tubo de 1,5mL DNA Low-bind. O tubo foi centrifugado por 2 minutos a 17.000g, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 900μL de 1X Bind & 

Wash Buffer (essa etapa foi repetida uma vez). Após, o sobrenadante foi 

descartado, as beads P2 foram ressuspendidas em 350μL de 1X Bind & Wash 

Buffer, adicionados 3,5μL de 1mM de Enrichment Oligo, o tubo foi vortexado e dado 

um pulse-spin e foi rotacionado manualmente por 30 minutos. Ao final, o tubo foi 

centrifugado a 17.000g por 2 minutos, o sobrenadante foi descartado e as beads P2 

foram ressuspendidas em 900μL de 1X TEX Buffer (essa etapa foi repetida uma 

vez). Ao final, o sobrenadante foi descartado e as beads P2 foram ressuspendidas 

em 150μL de 1X Low Salt Binding Buffer. 

 

2.3.3.3.2. Preparo das beads amplificadas para enriquecimento 

 As beads amplificadas resultantes da ePCR (item 2.3.3.2.2) foram preparadas 

para serem enriquecidas com as beads P2, ou seja, aquelas cujo processo de ePCR 

e amplificação ocorreu com sucesso foram selecionadas. 

 O tubo contendo as beads (item 2.3.3.2.2) foi colocado na rack magnética e o 

sobrenadante foi descartado. O tubo foi removido da rack e as beads foram 

ressuspendidas em 300μL de Denaturing Buffer Solution. Essa etapa foi repetida 

uma vez, e o sobrenadante foi descartado. As beads foram ressuspendidas em 

Figura 10 – Enriquecimento das beads que possuem o adaptador P2 na extremidade livre, ou 
seja, aquelas que foram amplificadas com sucesso. Fonte: Applied Biosystems SOLiD

TM
 3 

System: Instrument Operation Guide, Part number: 4442357 Rev. A 10/2009. 
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300μL de 1X TEX Buffer. O tubo foi colocado na rack magnética e o sobrenadante 

foi descartado e essa etapa foi também repetida uma vez. Ao final, as beads foram 

ressuspendidas em 150μL de 1X TEX Buffer e o tubo foi sonicado utilizando-se o 

programa Covalent Declump 1 no aparelho Covaris S2 System. 

 

2.3.3.3.3. Enriquecimento das beads 

 O conteúdo do tubo contendo as beads P2 preparadas (item 2.3.3.3.1.) foi 

transferido para o tubo contendo a preparação das beads amplificadas (item 

2.3.3.3.2). A mistura foi vortexada e foi dado um pulse-spin. O tubo foi sonicado 

utilizando-se o programa Covalent Declump 3 no aparelho Covaris S2 System, em 

seguida foi dado um pulse-spin. A mistura foi incubada a 61ºC por 15 minutos, sendo 

vortexado e feito um pulse-spin a cada 5 minutos de incubação, inclusive ao final. 

Imediatamente, a mistura foi deixada no gelo por 2 minutos.  

Em um novo tubo de 1,5mL DNA Low-bind foram adicionados 600μL de 

glicerol 60%. Após incubação por 2 minutos, o conteúdo foi misturado e, 

gentilmente, transferido para a parte superior do tubo contendo os 600μL de glicerol 

60% e o tubo foi centrifugado a 17.000g por 3 min. Em um novo tubo de 2,0mL DNA 

Low-bind foi adicionado 1mL de 1X TEX Buffer.  

Após a centrifugação por 3 min, a fase intermediária, contendo as beads 

amplificadas e ligadas às beads de enriquecimento P2 (vide figura 8, item e), foi 

coletada cuidadosamente e transferida para o tubo de 2,0mL contendo 1mL de 1X 

TEX Buffer. O volume foi completado para 2,0mL com 1X TEX Buffer e o tubo foi 

então centrifugado a 17.000g por 1 minuto. O sobrenadante foi descartado e o pellet 

foi ressuspendido em 400μL de 1X TEX Buffer. 

 

2.3.3.3.4. Isolamento das beads enriquecidas com P2 

 O tubo da etapa anterior foi centrifugado a 17.000g por 1 min, o sobrenadante 

foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 400μL de Denaturing Buffer Solution. 

O tubo foi colocado na rack magnética, o sobrenadante foi descartado e novamente 

o pellet foi ressuspendido em 400μL de Denaturing Buffer Solution. Essa etapa foi 

repetida até que o sobrenadante estivesse bem claro, o que significa que as beads 

de enriquecimento P2, brancas, tinham sido removidas. Em seguida, o pellet foi 

ressuspendido em 400μL de 1X TEX Buffer, o tubo foi colocado na rack magnética e 

o sobrenadante foi descartado e repetiu-se o procedimento. As beads foram 
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ressuspendidas em 200μL de 1X TEX Buffer e transferidas para um novo tubo de 

1,5mL DNA Low-bind. O tubo de 2,0mL foi lavado com 200μL de 1X TEX Buffer e o 

conteúdo foi transferido ao novo tubo de 1,5mL. As beads, então, foram sonicadas 

utilizando-se o programa Covalent Declump 1 no aparelho Covaris S2 System e, em 

seguida, foi dado um pulse-spin no tubo. O tubo foi colocado na rack magnética e o 

sobrenadante foi descartado. O tubo foi removido da rack e foram adicionados 

400μL de 1X TEX Buffer (essa etapa foi repetida até que o sobrenadante estivesse 

límpido). Ao final, as beads enriquecidas foram ressuspendidas em 400μL de 1X 

TEX Buffer. 

 

2.3.3.4. Modificação da extremidade 3`  

 Nessa etapa ocorre a extensão da extremidade 3` livre pela adição de um 

grupo dUTP, para posterior ligação à lâmina de sequenciamento. As beads 

enriquecidas da etapa anterior foram sonicadas utilizando-se o programa Covalent 

Declump 3 no aparelho Covaris S2 System e foi dado um pulse-spin no tubo. Para 

cada reação da ePCR realizada, foi preparado 500μL de 1X Terminal Transferase 

Reaction Buffer, seguindo as proporções descritas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Preparo do 1X Terminal Transferase Reaction Buffer 

Componente Volume por reação (μL) 

10X Terminal Transferase Buffer 55 

10X Cobalt Chloride 55 

Água livre de nuclease 390 

Total 500 

 

 Foi preparado o 1mM de Bead Linker Solution pela diluição de 1μL de Bead 

Linker (50mM) em 49μL de 1X Low TE Buffer. O tubo contendo as beads 

enriquecidas com P2 foi colocado na rack magnética, o sobrenadante foi descartado 

e o pellet foi ressuspendido em 100μL de 1X Terminal Transferase Reaction Buffer. 

Essa etapa foi repetida três vezes. Na última delas, o pellet foi ressuspendido em 

178μL de 1X Terminal Transferase Reaction Buffer e, em seguida, foram 

adicionados 20μL de 1mM de Bead Linker Solution. 

 As beads foram sonicadas utilizando-se o programa Covalent Declump 3 no 

aparelho Covaris S2 System e dado um pulse-spin no tubo. Foram adicionados 2μL 

da enzima Terminal Transferase (20 U/μL), vortexado e dado um pulse-spin no tubo, 
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que foi deixado sob agitação a 37ºC overnight. Em seguida, o tubo foi colocado na 

rack magnética, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 

400μL de 1X TEX Buffer . Esse processo foi repetido duas vezes. 

 

2.3.3.5. Geração da curva de calibração para se estimar a quantidade de beads 

resultantes para aplicação no sequenciador 

 A geração de uma curva de calibração é necessária para se estimar a 

concentração de beads e o volume a ser aplicado para o sequenciamento WorkFlow 

Analysis - WFA (descrito detalhadamente no item 2.4). As beads de ePCR em 

estoque (item 2.3.3.1.3) não utilizadas foram sonicadas utilizando-se o programa 

Covalent Declump 3 no aparelho Covaris S2 System e ao final foi dado um pulse-

spin no tubo. Foram feitas diluições das beads de ePCR em 1X TEX Buffer, para 

concentrações de: 1,2M/μL, 1M/μL; 0,8M/μL; 0,6M/μL; 0,4M/μL e 0,2M/μL (M=106). 

A quantificação foi realizada em aparelho NanoDrop® (Thermo Scientific) utilizando-

se a opção “Cell Culture”, para a medição dos valores de absorbância em 600nm, 

aplicando-se 2μL das diluições. 

 Após a geração da curva de calibração, as beads enriquecidas foram 

sonicadas utilizando-se o programa Covalent Declump 3 no aparelho Covaris S2 

System e foi dado um pulse-spin no tubo. 1μL da amostra foi utilizado para se medir 

a concentração em aparelho NanoDrop® (Thermo Scientific). 

 

2.4. Realização da corrida WFA (WorkFlow Analysis) 

 A pré-corrida ou corrida WFA é uma etapa de sequenciamento primário 

realizado anteriormente ao sequenciamento total das amostras. Nesta etapa são 

depositadas apenas 15 milhões de beads, por poço (Tabela 7) na lâmina de 

sequenciamento do SOLiD de 4 poços (Figura 11), calculadas a partir dos dados de 

quantificação das beads geradas no NanoDrop® (Thermo Scientific) (item 2.3.3.5). 
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Tabela 7 – Número de beads a ser depositada de acordo com o tipo de corrida e a câmara de 
deposição e o volume máximo comportado por cada poço. 

Tipo de corrida Câmara de 
deposição 

Número ótimo de 
beads P2 positivas por 

poço (em milhões) 

Limiar máximo de 
beads por poço 

(em milhões) 

Volume por 
poço (μL) 

WFA 4 poços 15 30 400 

Sequenciamento 1 poço 520 590 550 

Sequenciamento 4 poços 96 108 400 

Sequenciamento 8 poços 41 47 300 

  

  

 Cada poço das câmaras de deposição é subdividido em pequenos painéis de 

imagens, onde o microscópio capta a emissão da coloração, individualmente, 

correspondente quando do sequenciamento. O número de painéis de imagens 

correspondentes a cada câmara é mostrado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Número de painéis de imagens para cada câmara de deposição. 

Câmara de Deposição Número de painéis de imagens 

1 poço 2357 

4 poços 426/poço 

8 poços 186/poço 

 

Figura 11 – Câmaras de deposição para sequenciamento no SOLiD: 1 poço (A); 4 poços (B) e 8 
poços (C). Fonte: Modificado de Applied Biosystems SOLiD

TM
 3 System: Instrument Operation 

Guide, Part number: 4442357 Rev. A 10/2009. 

(A) (B) (C) 



37 
 

O objetivo desta etapa da WFA é uma pré-visualização da qualidade da 

preparação das bibliotecas para sequenciamento, como resultado da quantidade de 

beads monoclonais geradas, o que permite estimar a densidade de deposição das 

beads a serem utilizadas para o preparo da lâmina de sequenciamento total. Três 

importantes parâmetros são gerados como resultado da WFA: Razão das beads 

P2/P1; Beads no eixo (On-axis beads) e a titulação (Titration Metric). Esses 

parâmetros são os guias para a seleção do melhor ponto de titulação utilizado para a 

realização da ePCR (item 2.3.3.1) e construção da biblioteca. Em geral, quanto mais 

próximo os dados de pontos da imagem gerada na WFA estiverem sobre o eixo, 

maior a qualidade dos dados obtidos, decorrente de boa preparação e deposição na 

lâmina. 

 Para a deposição na lâmina, as beads foram sonicadas utilizando-se o 

programa Covalent Declump 1 no aparelho Covaris S2 System e foi dado um pulse-

spin no tubo, que foi colocado na rack magnética por 1 min e o sobrenadante foi 

descartado. O tubo foi retirado da rack e as beads foram ressuspendidas em 400μL 

de Deposition Buffer, vortexado e dado um pulse-spin, sendo esta etapa repetida 

mais duas vezes. Ao final as beads foram ressuspendidas em 400μL de Deposition 

Buffer, correspondente a lâmina de 4 poços (vide Tabela 7). Em seguida, o tubo foi 

sonicado utilizando-se o programa Covalent Declump 3 no aparelho Covaris S2 

System e foi dado um pulse-spin no tubo, sendo esta etapa repetida mais duas 

vezes. Em seguida, todo o volume foi imediatamente depositado em um poço da 

lâmina, através de uma abertura que foi tampada com fita adesiva, e a lâmina 

deixada em estufa por 1 h a 37ºC. Para a deposição da lâmina no aparelho SOLiD, 

os adesivos foram removidos, e a lâmina foi coberta pelo Deposition Buffer, o 

excesso foi retirado com uma pipeta de 1 mL, a lâmina foi recoberta com Overlay 

Buffer e imediatamente colocada no aparelho (vide página 27 e 28 do protocolo 

“Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Instrument Operation Guide, Part number: 

4442357 Rev. A 10/2009”). 

Os reagentes e as configurações para a realização da WFA foram instalados 

de acordo com as recomendações próprias do aparelho SOLiD v.3 plus. O strip de 

sequenciamento para WFA foi centrifugado a 160g por 2 min e instalado no 

aparelho, conforme instruções do fabricante (vide páginas 39-50 e 122 do protocolo 

“Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Instrument Operation Guide, Part number: 

4442357 Rev. A 10/2009”). 
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2.5. Sequenciamento no SOLiD v.3 plus 

A partir do resultado gerado pela pré-corrida WFA, o número de beads 

positivas P2 foi calculado para serem depositadas na lâmina de sequenciamento 

(vide resultado item 3.2.2.2). A lâmina de 4 poços foi selecionada para o 

sequenciamento, pois haviam duas condições experimentais (controle e tratamento) 

a serem estudadas, exigindo pelo menos dois poços a serem utilizados. O cálculo do 

número de beads P2 positivas (“Y”) foi realizado de acordo com a fórmula abaixo 

(para a lâmina de 4 poços), onde “X” é o volume de beads utilizados na corrida 

WFA, correspondente a 15 milhões de beads e “P2# beads/panel” é gerado como 

resultado da WFA. O número de painéis de imagens, como dito anteriormente, é de 

426 para a lâmina de 4 poços (vide Tabela 8). 

 

 

Para a deposição na lâmina, as beads foram sonicadas utilizando-se o 

programa Covalent Declump 1 no aparelho Covaris S2 System e foi dado um pulse-

spin no tubo, que foi colocado na rack magnética por 1 minuto e o sobrenadante foi 

descartado. O tubo foi retirado da rack e as beads foram ressuspendidas em 400μL 

de Deposition Buffer, vortexado e dado um pulse-spin, sendo esta etapa repetida 

mais duas vezes. Ao final as beads foram ressuspendidas em 400μL de Deposition 

Buffer, correspondente a lâmina de 4 poços (vide Tabela 7). Em seguida, o tubo foi 

sonicado utilizando-se o programa Covalent Declump 3 no aparelho Covaris S2 

System, dado um pulse-spin no tubo (esta etapa foi repetida mais duas vezes) e 

todo o volume foi imediatamente depositado em um poço da lâmina, através de uma 

abertura que foi tampada com fita adesiva, sendo a lâmina deixada em estufa por 90 

min a 37ºC. Para a deposição da lâmina no aparelho SOLiD, os adesivos foram 

removidos, a lâmina foi coberta pelo Deposition Buffer, o excesso foi retirado com 

uma pipeta de 1 mL, a lâmina foi recoberta com Overlay Buffer e imediatamente 

colocada no aparelho. 
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Os reagentes e as configurações para a realização do sequenciamento foram 

realizados de acordo com as recomendações próprias do aparelho SOLiD v.3 plus. 

O strip de sequenciamento foi centrifugado a 160g por 2 min e instalado no 

aparelho, conforme instruções do fabricante (vide páginas 32, 35, 51-56 e 120 do 

protocolo “Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Instrument Operation Guide, Part 

number: 4442357 Rev. A 10/2009”). 

 

2.6. Análises por bioinformática 

Os dados gerados pelo SOLiD foram analisados em Linux através de um 

pipeline próprio, desenvolvido pelo grupo, para análise de dados SAGE com 

sequenciadores de nova geração. O programa desenvolvido está sobre processo de 

proteção no INPA/UFAM e, em breve, será publicada a forma de análise dos dados, 

por isso, não serão descritos os detalhes da metodologia utilizada para se analisar 

os resultados gerados pelo SAGE-SOLiD. 

No geral, os dados resultantes do sequenciamento na plataforma SOLiD 

foram comparados com o banco de dados da espécie Danio rerio 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=danio%20rerio) e os genes 

diferencialmente expressos (aumentados e reprimidos), no grupo experimental em 

relação ao controle, foram categorizados utilizando-se o programa Gene Ontology 

(http://www.geneontology.org/). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Peso e comprimento de S. aequifasciatus e parâmetros físico-químicos da 

água 

 Os exemplares de acará-disco utilizados tanto no grupo controle quanto no 

grupo experimental não apresentaram diferença significativa em relação ao 

comprimento (cm) e a massa (gramas) (n=6), de acordo com o teste “t-student” 

(p<0,05) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Comprimento (cm) e massa (g) dos animais do grupo Controle (n=6) e do grupo 
Experimental (n=6). Os resultados são apresentados como média e erro padrão da média. 

Grupo Comprimento (cm) Massa (g) 

Controle 14,42±0,37 106,7±8,43 

   

Experimental 13,4±0,57 80,8±9,26 

 

Os parâmetros físico-químicos medidos também não apresentaram alteração 

entre o grupo Controle e o grupo Experimental, realizado com o teste estatístico “t-

student” (p<0,05), indicando que o experimento foi realizado em condições similares 

nos diferentes tanques (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – pH, oxigênio dissolvido e temperatura nos tanques experimentais, nos tempos 0, 24 e 
48h. Os resultados são apresentados como média e erro padrão da média. 

Grupo pH  Oxigênio dissolvido 
(mg.L

-1
) 

 Temperatura (ºC) 

 

Controle 

0h 24h 48h  0h 24h 48h    

6,4 6,99 6,99  5,19 5,5 4,5   28 

6,79±0,20  5,06±0,30   

           

 

Experimental 

0h 24h 48h  0h 24h 48h    

6,5 6,94 6,9  5,4 5,57 4,58   28 

6,78±0,14  5,18±0,31   

 
 

3.2. Análises moleculares 

Os resultados apresentados a seguir referem-se à identificação dos genes 

diferencialmente expressos a partir da construção de duas bibliotecas de cDNA para 

sequenciamento na plataforma SOLiD: Controle (sem adição de contaminante) e, 
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Experimental (com a adição de 0,5μg/L de benzo[a]pireno e 50μg/L de fenantreno), 

em seis espécimes adultos da espécie S. aequifasciatus, para cada condição. 

 

3.2.1. Extração do RNA total 

 O RNA foi extraído do fígado dos seis espécimes do grupo controle e dos seis 

espécimes do grupo experimental, onde houve exposição aos contaminantes 

avaliados. Após a extração, o RNA total foi quantificado em aparelho NanoDrop® 

(Thermo Scientific) utilizando-se 1μL da amostra. A integridade foi conferida por 

eletroforese em gel de agarose 1% (m/v) com tampão TAE 1X, corado com 

GelRedTM, e visualizado em transluminador com luz ultra-violeta (UV) (1μL da 

amostra + 1μL de GelRedTM), conforme mostrado na Figura 12. O padrão 

apresentado, com as bandas ribossomais 28S e 18S, mostra que o RNA estava em 

boas condições, ou seja, não estava degradado. Em seguida, as amostras foram 

juntadas num pool de RNA. 

 

3.2.2. Análise das bibliotecas de SAGE para sequenciamento na plataforma SOLiD 

v.3 Plus 

3.2.2.1. PCR Scale-up para PCR em emulsão 

 A qualidade das tags SAGE da biblioteca construída foi determinada por PCR, 

por meio da visualização de uma banda de aproximadamente 100pb por eletroforese 

em gel de agarose 4%. O número mínimo de ciclos, no qual ocorre o aparecimento 

da banda de 100pb, deve ser utilizado para os passos seguintes, o que evita 

overcycling das amostras. 

Figura 12 – Extração de RNA total do grupo controle (a) e experimental (b), a partir do fígado de 
seis espécimes, de cada condição. Gel de agarose 1% (m/v) com tampão TAE 1X, corrido a 70 
volts por 60 minutos. 

28S 

18S 

a b 
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Na primeira situação, com Tags (DNA) experimentais (1) após ligação com o 

adaptador B, espera-se visualizar as tags resultantes da PCR. Na segunda situação, 

Controle negativo (2) sem DNA (tags) para amplificação, não deve resultar em 

nenhum produto final e, na terceira situação, Controle após digestão com EcoP15I 

(3), ou seja, tags resultantes após a digestão com EcoP15I, porém, sem o adaptador 

B, não deve resultar em nenhum produto final de PCR. As três situações foram 

submetidas a ciclagem de 10 (a), 15 (b) e 20 (c) ciclos de PCR. 

O resultado do gel de agarose (4%) evidencia que a preparação e qualidade da 

biblioteca foram corretas (Figura 13). O controle negativo (2) e o controle sem 

adaptador B (3) não resultaram em amplificação de banda, o que mostra a ausência 

de contaminação na preparação das bibliotecas controle (superior) e experimental 

(inferior). A presença da banda de aproximadamente 100pb em 15 ciclos (Figura 13, 

1-b, superior e inferior, círculo vermelho) de PCR indica o número mínimo 

necessário de ciclos para a amplificação das tags geradas na biblioteca, 

anteriormente ao seu uso na etapa de PCR em emulsão (vide item 2.3.3). 

1 2 3 

1 2 3 

a c b a c b a c b 

a c b a c b a c b 

Figura 13 – PCR scale-up para aferir a qualidade da preparação das bibliotecas SAGE SOLiD, 
controle (superior) e experimental (inferior). Os produtos de PCR foram submetidos a eletroforese 
em gel de agarose 4% (TAE 1X), 100V por 2 horas. Padrão de peso molecular utilizado mostrado 
a direita. 
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3.2.2.2. Resultado da corrida WFA (WorkFlow Analysis) 

A pré-corrida ou corrida WFA é uma etapa de sequenciamento primário 

realizado anteriormente ao sequenciamento total das amostras. Na WFA é realizado 

somente o primeiro ciclo de ligação, com o objetivo de se determinar a concentração 

ótima da biblioteca e a eficiência do enriquecimento das beads, que irão gerar as 

beads P2 para deposição na lâmina do sequenciamento total. Nesta etapa foram 

depositadas apenas 15 milhões de beads, por poço, na lâmina de sequenciamento 

do SOLiD de 4 poços, à partir dos dados de quantificação das beads geradas no 

NanoDrop® (Thermo Scientific).  

Os resultados mostrados nas formas de gráfico e tabela, gerados 

automaticamente pelo próprio programa do sequenciador, mostram diversos 

parâmetros que devem ser observados para a seleção de uma determinada 

preparação da biblioteca para o sequenciamento (Figura 14). 
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O dado plotado no gráfico mostra o balanço geral (color balance) das 

intensidades das fluorescências capturadas pelo aparelho, que devem ser 

aproximadamente uniformes e de cerca de 25% para cada uma das quatro 

fluorescências utilizadas pelo aparelho (6-FAMTM, roxo; CyTM3, verde; TxR®, laranja 

e CyTM5, vermelho). O gráfico também mostra, para cada bead depositada (pontos 

no gráfico), a intensidade de sua fluorescência predominante e a posição de cada 

bead em relação ao eixo de sua respectiva fluorescência predominante. A melhor 

qualidade da bead é aferida pela sua maior distância em relação ao ponto de origem 

das fluorescências e o seu posicionamento sobre o eixo da fluorescência 

Figura 14 – Resultado da pré-corrida ou corrida WFA, gerado automaticamente pelo equipamento 
SOLiD, para as diferentes titulações das amostras Controle e Experimental. 
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correspondente. Do contrário, o dado pode indicar um fraco sinal de captura da 

fluorescência pelo aparelho e/ou bead que contém mais de um DNA template, ou 

seja, bead policlonal, que diminui a qualidade do dado obtido. 

P2_Rfu, P2_Exp e P2_Gain são dados técnicos gerados pelo aparelho que 

não são levados em consideração na decisão da melhor preparação para 

sequenciamento, são parâmetros referentes à fluorescência, representando, 

respectivamente, a unidade relativa de fluorescência, exposição e o ganho da fonte 

de excitação. 

Os parâmetros P1# e P2# (median per panel) referem-se ao número de beads 

P1 e P2 detectados pelo aparelho por painel, utilizados para o cálculo do parâmetro 

P2#/P1# ratio, que se refere à porcentagem de beads positivas P2 e indica a 

eficiência no processo de PCR em emulsão e enriquecimento das beads, sendo um 

dado importante para a escolha da preparação. 

O parâmetro N2S (Noise to Signal), mostrado como uma média geral da 

preparação, refere-se à razão entre a fluorescência predominante e a segunda 

fluorescência mais forte, para uma determinada bead. Quanto menor este valor, 

melhor será a preparação, pois é um indicativo de uma predominância de beads 

monoclonais e que, portanto, estarão localizadas sobre ou próximo ao eixo da 

fluorescência correspondente. A deposição das beads na lâmina, antes do 

sequenciamento, também pode influenciar no valor final de N2S, pois beads 

próximas ou que tenham ficado agregadas podem mascarar a leitura da 

fluorescência predominante capturada pelo aparelho. 

O parâmetro On-Axis refere-se à porcentagem de beads que estão sobre ou 

próximas, em até aproximadamente 10 graus, do eixo de sua fluorescência 

predominante correspondente. Uma alta porcentagem é um indicativo de melhor 

qualidade da biblioteca gerada. 

Finalmente, o parâmetro Titration Metric refere-se ao valor da porcentagem de 

P2#/P1# ratio multiplicado pelo parâmetro On-Axis, ou seja, mostra em porcentagem 

uma visão geral da preparação da biblioteca, sendo que quanto maior o valor, 

melhor. 

Para o grupo Controle as amostras 0,8pM e 1,0pM apresentaram os melhores 

valores de Titration Metric, de 36 e 31%, respectivamente e de P2#/P1# ratio, de 60 

e 61% respectivamente. A amostra de 0,5pM, embora também tenha apresentado 

esses valores de maneira satisfatória, não foi utilizada pois o color balance foi 
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bastante desproporcional entre as colorações. Já a amostra Controle 0,3pM 

apresentou valores inferiores para os parâmetros avaliados. Já para o grupo 

experimental, todas as preparações apresentaram valores de Titration Metric e 

P2#/P1# ratio satisfatórios, embora a preparação de 0,3pM não tenha sido utilizada, 

pois apresentou valores mais inferiores em relação as outras preparações do grupo 

experimental.  

Com base nesses parâmetros, as preparações escolhidas para o 

sequenciamento total das amostras Controle foram as titulações de 0,8 e 1,0pM e 

para o grupo Experimental foram as titulações de 0,5, 0,8 e 1,0pM. Essas 

preparações foram misturadas para se proceder ao sequenciamento. 

 

3.2.3. Sequenciamento das amostras na plataforma SOLiD v.3 plus 

 Foi gerada uma corrida de sequenciamento de fragmento de 35 pares de 

bases (35pb) das amostras Controle e Experimental, como resultado de cinco 

etapas de ligação dos primers (cinco primers diferentes) com sete ciclos de 

hibridização de sondas cada uma, em uma lâmina de quatro poços (sendo os dois 

poços superiores preenchidos com amostras do grupo Controle e os dois poços 

inferiores preenchidos com amostras do grupo Experimental), após análise da 

corrida WFA (Figura 15). 
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Como resultado da corrida de sequenciamento é gerada uma página pelo 

próprio programa do equipamento SOLiD mostrando o resultado geral, contendo 

diversos parâmetros de análise, de todos os ciclos de ligação dos primers e os sete 

ciclos de hibridização das sondas em cada um deles (Figura 16). 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Interface do programa do aparelho SOLiD v.3 Plus, mostrando que a corrida de 
sequenciamento foi finalizada. O retângulo vermelho, em destaque, mostra que as cinco etapas 
de ligação dos primers com os sete ciclos de hibridização das sondas foram completadas com 
sucesso. 
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Os parâmetros gerados (01 a 09) permitem a verificação da qualidade do 

sequenciamento, e são mostrados no programa do aparelho, com os respectivos 

valores numéricos e ilustrações correspondentes. Esses parâmetros são descritos 

com mais detalhes no protocolo do fabricante (vide páginas 52-55, 73 e 74 do 

protocolo “Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Instrument Operation Guide, Part 

number: 4442357 Rev. A 10/2009”). 

O programa também permite a visualização de cada etapa, separadamente, 

para as amostras sequenciadas (Controle e Exposto) (9), o que permite analisar 

individualmente os cinco ciclos de ligação dos primers e os sete ciclos de 

hibridização das sondas correspondentes, a partir dos parâmetros discutidos acima. 

No caso da Figura 16, está sendo mostrada a etapa selecionada F3.P1.01.V1, para 

o grupo Controle e Experimental.  

Para ambas as bibliotecas, Controle e Experimental, os parâmetros 

analisados seguiram o padrão geral de qualidade de sequenciamento, onde o 

número de failed panels, usable beads (best and good beads) foram constantes ao 

longo dos ciclos para cada biblioteca; o color balance também esteve dentro da 

normalidade e, em geral, apresentando variações a partir do quarto ciclo de 

Figura 16 – Página gerada pelo próprio aparelho SOLiD v.3 Plus mostrando o resultado geral da 
corrida de sequenciamento. 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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hibridização (devido ao sequenciamento de parte do adaptador), e Effective 

Exposure Times para a captura das fluorescências também estando dentro do 

normal, aumentando ao longo do processo de sequenciamento. Esses dados 

indicam uma boa qualidade de sequenciamento nas amostras Controle e 

Experimental gerados pelo SOLiD. 

 

3.2.4. Análise das sequências geradas na plataforma SOLiD v.3 Plus 

Foram sequenciadas 32.311.242 tags no grupo Controle e 62.967.623 tags no 

grupo Experimental. Os dados de saída do SOLiD para cada grupo foram plotados 

em um gráfico “Box plot” (Figura 17), em escala logarítmica (base 10), com os dados 

normalizados na mediana, o que permitiu observar a dispersão dos dados 

sequenciados a partir da mediana. É importante salientar que se referem a dados 

brutos de saída do SOLiD. 

Para o grupo Controle, representado à esquerda no gráfico, observa-se que o 

primeiro quartil (q1) possui valor no eixo y igual a zero, em escala logarítmica, ou 

seja, mostra que 25% das tags sequenciadas no Controle aparecem uma única vez; 

a linha mediana central (q2), compreendendo 50% dos valores, possui valor no eixo 

y de 0,301030, o que indica que 50% das tags sequenciadas aparecem no máximo 

até duas vezes; enquanto que o terceiro quartil (q3), ou 75% das tags sequenciadas, 

possui valor no eixo y de 0,602060, indicando que 75% das tags aparecem no 

máximo até quatro vezes no grupo Controle. O outlier superior é delimitado pela 

quantidade “q3+1,5(q3-q1)” e valores superiores correspondem ao conjunto de 

dados, ou tags, que possuem observações (quantidades) discrepantes em relação 

ao padrão encontrado até o limite superior. O outlier superior corresponde a um 

valor no eixo y de 1,50515, o que indica que o limite máximo superior possui tags 

que aparecem aproximadamente 32 vezes no grupo Controle. 

Para o grupo Experimental, representado a direita no gráfico, observa-se que 

o primeiro quartil (q1) possui valor no eixo y igual a zero, em escala logarítmica, ou 

seja, mostra que 25% das tags sequenciadas no grupo experimental aparecem uma 

única vez; a linha mediana central (q2), compreendendo 50% dos valores, possui 

valor no eixo y de 0,301030, o que indica que 50% das tags sequenciadas aparecem 

no máximo até duas vezes; enquanto que o terceiro quartil (q3), ou 75% das tags 

sequenciadas, possui valor no eixo y de 0,845098, indicando que 75% das tags 

aparecem no máximo até sete vezes no grupo Experimental. O outlier superior 
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delimitado pela quantidade “q3+1,5(q3-q1)”, corresponde a um valor no eixo y de 

2,112745, o que indica que o limite máximo superior possui tags que aparecem até 

aproximadamente 130 vezes no grupo tratamento. 

 

 

 

O gráfico Box plot apresentado mostra que as tags compreendidas acima da 

mediana (50% dos dados) possuem uma maior dispersão no grupo Experimental em 

relação ao Controle, o que indica um aumento da quantidade de abundância das 

tags presentes nessa condição. A Tabela 11 resume os dados brutos apresentados 

no gráfico Box plot, indicando para cada grupo os valores correspondentes no eixo y 

para cada quartil e a quantidade de tags sequenciadas encontradas em cada 

situação. 

 

 

 

Figura 17 – Gráfico Box plot representando a distribuição do conjunto de tags sequenciadas nos 
grupos Controle, à esquerda, e Experimental, à direita. 
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Tabela 11 – Resumo do gráfico Box plot mostrando para cada grupo. Os valores no eixo y 
correspondentes a cada quartil e o número respectivo de tags sequenciadas em cada situação. 

Grupo Quartis Valor no eixo y (= resultado 
do logaritmo) 

Número total de tags 
sequenciadas 

 

 

Controle 

q1 0 (=1) 8.077.810,5 

q2 0,301030 (=2) 16.155.621 

q3 0,602060 (=4) 24.233.431,5 

Limite superior 1,50515 (=32) 31.927.737 

Outlier superior -------------------------- 383.505 

TOTAL  32.311.242 

    

 

 

Experimental 

q1 0 (=1) 15.741.905,75 

q2 0,301030 (=2) 31.483.811,5 

q3 0,845098 (=7) 47.225.717,25 

Limite superior 2,112745 (=130) 62.510.538 

Outlier superior -------------------------- 457.085 

TOTAL  62.967.623 

 

Com base nos dados de sequenciamento total das tags, procedeu-se a 

comparação das duas bibliotecas, Controle e Experimental, resultando em um total 

de 1.140.779 tags únicas, presentes nas duas bibliotecas. Deste total, foram 

identificados 24.200 genes. Considerando-se apenas os genes que tiverem valor de 

expressão logarítmica, em módulo maior ou igual a dois (LogFC≥2), foram 

encontrados 1.110 genes diferencialmente expressos, sendo 695 genes reprimidos 

(63%) e 415 genes expressos (37%), em relação ao grupo Controle. Isso mostra que 

a menor parte do total de genes possui uma diferença de expressão muito alta. 

A partir do total de genes identificados e considerando os valores de 

abundância observados para cada biblioteca (número de tags correspondentes para 

se identificar um determinado gene), foi gerado um gráfico Box plot, para 

comparação dos valores de quantificação da expressão (abundância) (eixo Y), em 

escala logarítmica (base 2), entre as duas bibliotecas (Figura 18). Para os dados 

mostrados no gráfico para o grupo Controle, 25% da quantidade de abundância (q1) 

resulta em um total de 135 (7,077 no eixo y) tags, 50% (q2) somam um total de 348 

(8,443 no eixo y) tags, enquanto que 75% (q3) somam um total de 859 (9,747 no 

eixo y) tags. O outlier inferior, “q1-1,5(q3-q1)”, corresponde a 8 (3,072 no eixo y), 
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enquanto o outlier superior corresponde a 13.796 (13,752 no eixo y). Para o grupo 

Experimental, 25% da quantidade de expressão (q1) resulta em 246 (7, 943 no eixo 

y), 50% (q2) somam um total de 638 (9,317 no eixo y), enquanto que 75% (q3) 

correspondem a 1570 (10,617 no eixo y) tags. O outlier inferior corresponde a 15 

(3,932 no eixo y), enquanto o outlier superior corresponde a 25.320 (14,628 no eixo 

y) tags. O padrão apresentado no gráfico mostra que a quantidade de expressão 

(abundância), em geral, é maior no grupo experimental em relação ao grupo 

Controle. 

 

 Para complementar a interpretação do Box plot, esses dados também foram 

representados em forma de histograma (distribuição de frequência), para os grupos 

Controle (Figura 19) e Experimental (Figura 20). Para cada biblioteca, os dados são 

apresentados relacionando a frequência absoluta de genes identificados (eixo y) 

versus o somatório dos valores de quantificação da expressão (abundância) dos 

genes (eixo x), em escala logarítmica (base 2), que corresponde ao eixo y do gráfico 
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Figura 18 – Box plot, para comparação dos valores de quantificação da expressão (abundância) 
dos genes (eixo Y), em escala logarítmica (base 2), entre as duas bibliotecas, Controle e 
Experimental. 

Controle Experimental 
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box plot da Figura 18. A junção dos dados desses gráficos, Box plot e histograma, 

permite relacionar o número de genes identificados ao número de tags 

correspondentes. Assim, para o grupo Controle, 25% dos dados de abundância no 

Box plot resultam em 135 (2^7); quando analisado pelo o histograma (eixo x), esse 

total corresponde a 5.600 genes (eixo y), o que significa que cada um desses 5.600 

genes foi identificado à partir de 135 tags, o que permite estimar, então, que 756.000 

tags foram utilizadas para se identificar 5.600 genes no grupo Controle. 

 

 

 

Figura 19 – Histograma que relaciona a frequência absoluta dos genes identificados (eixo y) 
versus os valores de quantificação da expressão (abundância) dos genes (eixo x), em escala 
logarítmica (base 2), para o grupo Controle. 

Controle (log) 
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Com base nos dados de expressão dos genes, foi gerado um gráfico de 

dispersão (MA Plot) (Figura 21), para comparação da quantidade de expressão dos 

genes em comum do grupo Experimental em relação ao grupo Controle (eixo Y), 

versus a quantidade média de abundância do gene nas duas bibliotecas (eixo X), em 

escala logarítmica (base 2), com os dados normalizados. Aqueles genes que foram 

mais expressos no grupo Experimental em relação ao grupo Controle, possuem 

valores positivos no eixo Y, enquanto que os genes reprimidos no grupo 

experimental em relação ao controle possuem valores negativos no eixo Y. O 

conjunto dos genes mais abundantes possuem valores no eixo X mais próximos à 

zero, à direita. Os dados compreendidos na barra vertical (smear amarelo), 

destacados por um círculo verde no gráfico, se referem aos genes com valores de 

expressão muito altos (eixo Y), na ordem de ±22 a ±24, em escala logarítmica (base 

2), discrepantes do padrão de escala do gráfico. Esses valores são representados 

lateralmente em forma de barra (smear) vertical, como mostrados, mas não fazem 

parte da escala (eixo XY) do gráfico e se referem aos genes altamente expressos no 

tratamento, valores positivos, ou altamente reprimidos no tratamento, valores 

negativos, em relação ao eixo Y. 

Figura 20 – Histograma que relaciona a frequência absoluta dos genes identificados (eixo y) 
versus os valores de quantificação da expressão (abundância) dos genes (eixo x), em escala 
logarítmica (base 2), para o grupo Experimental. 

 

Experimental (log) 
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Para cada gene individualmente, o valor no eixo Y é calculado pelo logaritmo 

(base 2) do valor de expressão do gene normalizado no tratamento subtraído do 

logaritmo (base 2) do gene normalizado no controle, como segue: 

  (y) M= Log2 (Trat_Norm.) – Log2 (Cont_Norm.) 
 

O valor do eixo X é calculado pela média aritmética da soma do valor do 

logaritmo (base 2) do gene normalizado no tratamento e o logaritmo (base 2) do 

gene normalizado no controle, como segue: 

(x) A= ½ [Log2 (Trat_Norm.) + Log2 (Cont_Norm.)] 
 

 

 

 

Figura 21 – Gráfico de dispersão, MA Plot, que relaciona os genes encontrados nas duas 
bibliotecas pela relação de sua expressão (eixo y) com a média da sua abundância (eixo x). A linha 
horizontal azul delimita o corte de expressão diferencial, em módulo, maior ou igual a dois (≥2) e o 
círculo verde delimita genes com valores de expressão muito altos (eixo Y), na ordem de ±22 a ±24, 
em escala logarítmica (base 2), discrepantes do padrão de escala do gráfico. 
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Devido ao grande número de genes identificados, foi priorizada a seleção de 

genes que possuem relação com o metabolismo de xenobióticos (vide Figura 31), 

mostrados na Tabela 12. Esses genes estão relacionados ao metabolismo de 

detoxificação (cyp, gst, ahr, ugt, ephx) e aos processos de antioxidação celular (sod, 

cat e gpx). Nesta tabela estão representados: gene ID, número de acesso no banco 

de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), nome do gene, símbolo e valor de 

expressão normalizado do gene no grupo experimental em relação ao controle 

(gerado pela técnica SAGE). 

 

Tabela 12 – Genes diferencialmente expressos relacionados com o metabolismo de xenobióticos. 
Para cada gene está indicado gene ID, número de acesso no banco de dados do NCBI, nome do 
gene, símbolo e o valor de expressão normalizado (Reprimido, em vermelho, e expresso, em 
verde, no grupo experimental em relação ao controle). 

Gene ID 

 

Número de 
acesso 

Nome do gene 

 

Símbolo 

 

Valor de 
expressão 

normalizado 

Cytochrome P450 

140634 NM_131879 cytochrome P450, family 1, subfamily A cyp1a 1,8 

100150054 NM_001145708 
cytochrome P450, family 1, subfamily B, 

polypeptide 1 cyp1b1 2,7 

553637 NM_001020610 
cytochrome P450, family 1, subfamily C, 

polypeptide 1 cyp1c1 -1,6 

100137725 NM_001114849 
cytochrome P450, family 1, subfamily C, 

polypeptide 2 cyp1c2 2,2 

Aryl Hydrocarbon Receptor (Ahr) 

246224 NM_131028 aryl hydrocarbon receptor 1 ahr1a 2,2 

30517 NM_131264 aryl hydrocarbon receptor 2 ahr2 2,1 

Glutathione S-transferase (Gst) 

406703 NM_213394 glutathione S-transferase, alpha-like gstal 5,5 

79381 NM_131734 glutathione S-transferase pi gstp1 1,8 

563972 XM_687335 glutathione S-transferase theta 1 gstt1a 1,5 

UDP-Glucuronosyltransferase (Ugt) 

641488 NM_001037428 UDP glucuronosyltransferase 1 ugt1a1 1,9 

100006320 NM_001191050 UDP glucuronosyltransferase 2 ugt2a1 1,4 

Epoxide Hydrolase (Ephx) 
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394043 NM_201068 
epoxide hydrolase 1, microsomal 

(xenobiotic) ephx1 -1,5 

Superoxide Dismutase (Sod) 

30553 NM_131294 superoxide dismutase 1, soluble sod1 2,2 

335799 NM_199976 superoxide dismutase 2, mitochondrial sod2 1,0 

Catalase (Cat) 

30068 NM_130912 catalase cat -1,5 

Glutathione peroxidase (Gpx) 

352926 NM_001007281 glutathione peroxidase 1 gpx1a 1,4 

  

Com relação aos dados apresentados, os genes que responderam 

positivamente à exposição ao benzo[a]pireno e ao fenantreno foram: cyp1a (1,8x); 

cyp1b1 (2,7x); cyp1c2 (2,2x); ahr1a (2,2x); ahr2 (2,1x); gstal (5,5x); gstp1 (1,8x); 

gstt1a (1,5x); ugt1a (1,9x); ugt2a (1,7x); sod1 (2,2x) e gpx1a (1,4x), enquanto que os 

genes cyp1c1 (-1,6) ephx1 (-1,5x); cat (-1,5x) e sod2 (1,0x) não apresentaram 

resposta positiva à exposição aos HPAs analisados. 

 

3.2.5. Categorização dos genes 

Os genes diferencialmente expressos (positivos e negativos) foram 

categorizados pelo Gene Ontology – GO (www.geneontology.org). As principais 

categorias do GO são: (1) Componente celular; (2) Processo biológico e (3) Função 

Molecular. Para cada categoria, há uma estrutura de sub-categorias, ou níveis mais 

específicos, para se categorizar os genes. Neste processo, os genes podem ser 

anotados em mais de um termo de cada ontologia, uma vez que um gene pode ter 

mais de uma função, ou estar envolvido em diversos processos biológicos, assim 

como desempenhar funções em vários locais na célula (Ashburner et al., 2000; Hill, 

2011). 

Foram gerados seis gráficos no total. Para cada categoria foram gerados dois 

gráficos, um contendo os genes reprimidos e o outro contendo os genes expressos 

no grupo experimental em relação ao controle. Estão sendo mostrados em cada 

gráfico somente as Top25 categorias com maior representatividade, para efeito de 

facilitar a visualização, pois foram encontradas, em média, mais de 100 categorias 

para cada gráfico gerado. A Figura 22 em conjunto com Tabela 13 e Figura 23 em 
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conjunto com Tabela 14 representam a categoria “componente celular” para os 

genes reprimidos e expressos, respectivamente. A Figura 25 em conjunto com 

Tabela 15 e Figura 26 em conjunto com Tabela 16 representam a categorização em 

“processo biológico” para os genes reprimidos e expressos. E, por fim, a Figura 28 

em conjunto com Tabela 17 e a Figura 29 em conjunto com Tabela 18 representam 

a categorização em “função molecular” para os genes reprimidos e expressos, 

respectivamente. As figuras 24, 27 e 30 mostram a relação entre as Top25 

categorizações dos genes reprimidos (barras em vermelho) e expressos (barras em 

azuis) das categorias Componente Celular, Processo Biológico e Função Molecular, 

respectivamente. 

 

Tabela 13 – Porcentagem das Top25 categorizações dos genes reprimidos no grupo experimental 
em relação ao grupo controle, agrupados na categoria “componente celular”, realizado no Gene 
Ontology (GO). 

Categorização Porcentagem (%) 

Citoesqueleto Actina 21 

Ancorado a membrana plasmática 16 

Junção Celular 12 

Superfície celular 12 

Componente Celular 10 

Cromossomo 6 

Cromossomo, região centromérica 4 

Colágeno 2 

Complexo de Conexão 2 

Figura 22 – Top25 categorizações dos genes reprimidos no grupo experimental em relação ao grupo 
controle, agrupados na categoria “componente celular”, realizado no Gene Ontology (GO). 
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Complexo Ligase Ubiquitina CUL4 RING 2 

Citoplasma 2 

Citoesqueleto 1 

Citosol 1 

Complexo de replicação do DNA fator A 1 

Complexo de síntese de manose fosfato-dolicol 1 

Retículo endoplasmático 1 

Compartimento intermediário Retículo endoplasmático-Golgi 1 

Lúmen do retículo endoplasmático 1 

Membrana do retículo endoplasmático 1 

Superfície externa da membrana plasmática 1 

Matrix extracelular 1 

Região extracelular 1 

Espaço extracelular 1 

Junção GAP 1 

Aparelho de Golgi 1 

 

 

Tabela 14 – Porcentagem das Top25 categorizações dos genes expressos no grupo experimental 
em relação ao grupo controle, agrupados na categoria “componente celular”, realizado no Gene 
Ontology (GO). 

Categorização Porcentagem (%) 

Ancorado a membrana 19 

Complexo Axin-APC-beta-catenina-GSK3B 15 

Membrana plasmática basolateral 11 

Complexo do canal de cálcio 11 

Junção célula-célula 11 

Junção celular 7 

Projeção celular 4 

Figura 23 - Top25 categorizações dos genes expressos no grupo experimental em relação ao 
grupo controle, agrupados na categoria “componente celular”, realizado no Gene Ontology (GO). 
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Componente celular 2 

Centrossomo 2 

Cromossomo 2 

Cromossomo nuclear condensado 1 

Citoplasma 1 

Citoesqueleto 1 

Citosol 1 

Retículo endoplasmático 1 

Membrana do retículo endoplasmático 1 

Região extracelular 1 

Complexo de clivagem da glicina 1 

Aparelho de Golgi 1 

Integrado a membrana 1 

Integrada a membrana plasmática 1 

Filamento intermediário 1 

Intracelular 1 

Complexo kinesina 1 

Complexo kinesina II 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 – Relação entre as Top25 categorizações dos genes reprimidos (barras em vermelho) e 
expressos (barras em azuis) da categoria Componente Celular. 

Porcentagem (%) 
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Tabela 15 – Porcentagem das Top25 categorizações dos genes reprimidos no grupo experimental 
em relação ao grupo controle, agrupados na categoria “processo biológico”, realizado no Gene 
Ontology (GO). 

Categorização Porcentagem (%) 

Percepção visual 23 

Morfogênese septo-ventricular 9 

Vasculogênese 6 

Processo catabólico proteíco dependente de ubiquitina 5 

Via de sinalização mediada por fator de necrose tumoral 5 

Transporte 5 

Transporte transmembrana 5 

Via de sinalização de proteína receptora transmembrana tirosina kinase 4 

Iniciador de tradução 4 

Elongador de tradução 4 

Tradução 4 

Via de sinalização do receptor beta do fator de crescimento 3 

Transcrição, DNA-dependent 3 

Inciador de transcrição DNA-dependente 2 

Iniciador de transcrição do promotor da RNA polimerase II 2 

Elongador de transcrição do promotor da RNA polimerase II 2 

Desenvolvimento da glândula tireóide 2 

Desenvolvimento do telencéfalo 2 

Via de sinalização mediada por hormônio esteróide 2 

Somitogênese 2 

Transporte do íon sódio 2 

Transdução do sinal mediado por GTPase 2 

Desenvolvimento do tecido muscular esquelético 1 

Transdução de sinal 1 

Processamento do peptídeo sinal 1 

 

Figura 25 - Top25 categorizações dos genes reprimidos, no grupo experimental em relação ao 
grupo controle, agrupados na categoria “processo biológico”, realizado no Gene Ontology (GO). 
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Tabela 16 – Porcentagem das Top25 categorizações dos genes expressos, no grupo experimental 
em relação ao grupo controle, agrupados na categoria “processo biológico”, realizado no Gene 
Ontology (GO). 

Categorização Porcentagem (%) 

Organização do filamento de actina 20 

Ativação da atividade de JUN kinase 14 

Ativação da via de sinalização da atividade MAPK pelo receptor 
adrenérgico 8 

Ativação da via de sinalização da atividade da fosfolipase C pelo receptor 
adrenérgico 6 

Ativação da atividade da proteína kinase B 5 

Via de sinalização do receptor adrenérgico 4 

Apresentação e processamento de antígeno 4 

Apresentação e processamento de antígeno peptídico ou polissacarídeo 
via MHC classe II 3 

Apoptose 3 

Processo biológico 3 

Processo biossintético 3 

Desenvolvimento de vaso sanguíneo 3 

Desenvolvimento cerebral 3 

Transporte transmembrana de íon cálcio 2 

Via de sinalização do receptor Wnt envolvido na formação do padrão 
neural anterior/posterior 2 

Desenvolvimento do tecido muscular cardíaco 2 

Adesão célula-célula 2 

Ciclo celular 2 

Proliferação celular 2 

Processo celular 2 

Figura 26 - Top25 categorizações dos genes expressos no grupo experimental em relação ao grupo 
controle, agrupados na categoria “processo biológico”, realizado no Gene Ontology (GO). 
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Resposta celular a estimulo hormonal 2 

Morfogênese do sistema nervoso central 1 

Modificação da cromatina 1 

Processo metabólico da citruliina 1 

Processo de biossíntese do colágeno 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentagem (%) 

Figura 27 – Relação entre as Top25 categorizações dos genes reprimidos (barras em vermelho) e 
expressos (barras em azuis) da categoria Processo Biológico. 
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Tabela 17 – Porcentagem das Top25 categorizações dos genes reprimidos no grupo experimental 
em relação ao grupo Controle, agrupados na categoria “função molecular”, realizado no Gene 
Ontology (GO). 

Categorização Porcentagem (%) 

Atividade 1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 12 

Atividade fosfatase ácida 7 

Ligação actina 6 

Ligação ao filamento de actina 6 

Atividade de receptor adrenérgico 6 

Ligação ao receptor alpha-2A adrenérgico 6 

Atividade receptora alpha2-adrenergico 4 

Ligação de aminoácidos 4 

Atividade aminoacyl-tRNA ligase 4 

Ligação ao receptor andrógeno 4 

Atividade ativadora ARF GTPase 4 

Atividade aspartic-type endopeptidase 4 

Atividade ATPase 4 

Ligação ao ATP 4 

Atividade helicase ATP-dependente 3 

Ligação ao elemento AU-rich 3 

Ligação a beta-catenina 2 

Atividade beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2 

Ligação ao ácido bile 2 

Atividade simporter bile acid:sodium 2 

Ligação 2 

Atividade receptora de bradykinina 2 

Ligação ao íon cálcio 2 

Atividade catalítica 2 

Atividade catechol O-methyltransferase 2 

 

Figura 28 - Top25 categorizações dos genes reprimidos no grupo experimental em relação ao grupo 
Controle, agrupados na categoria “função molecular”, realizado no Gene Ontology (GO). 
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Tabela 18 – Porcentagem das Top25 categorizações dos genes expressos no grupo experimental 
em relação ao grupo Controle, agrupados na categoria “função molecular”, realizado no Gene 
Ontology (GO). 

Categorização Porcentagem (%) 

Atividade esterase 1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholina 12 

Atividade 1-phosphatidylinositol-3-kinase 9 

Atividade 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase 7 

Atividade 6-phosphogluconolactonase 7 

Atividade fosfatase ácida 7 

Ligação a actina 6 

Atividade acyl-CoA dehydrogenase 6 

Atividade receptora adrenérgico 5 

Atividade receptora alpha2-adrenergico 5 

Ligação ao receptor alpha-2C adrenergico 4 

Atividade aminoacyl-tRNA ligase 4 

Atividade aminopeptidase 3 

Atividade arylformamidase 3 

Atividade ATPase 3 

Atividade ATPase acoplada ao movimento de substâncias transmembrânicas 2 

Ligação ao ATP 2 

Ligação beta-catenina 2 

Ligação 2 

Atividade bisphosphoglycerate 3-phosphatase 2 

Atividade do canal de potássio ativado por cálcio 2 

Atividade do canal de cálcio 2 

Ligação do íon de cálcio 2 

Atividade catalítica 2 

Atividade citocina 1 

Atividade receptora de citocina 1 

Figura 29 - Top25 categorizações dos genes expressos no grupo experimental em relação ao 
grupo Controle, agrupados na categoria “função molecular”, realizado no Gene Ontology (GO). 
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Porcentagem (%) 

Figura 30 – Relação entre as Top25 categorizações dos genes reprimidos (barras em vermelho) e 
expressos (barras em azuis) da categoria Função Molecular. 
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4. DISCUSSÃO 

4.1. Sequenciamento de nova geração 

As plataformas de sequenciamento de nova geração (NGS, na sigla em 

inglês) proporcionaram um avanço no sequenciamento do DNA, a um custo bastante 

inferior às metodologias do tipo Sanger (como descrito no item 1.5). Os principais 

sequenciadores de nova geração, atualmente, 454 ou pirosequenciamento, SOLiD e 

Illumina/Solexa são capazes de gerar milhões de tags sequenciadas, para dados de 

transcriptoma e, a partir desses dados brutos, a quantidade de genes identificados 

em uma análise de biblioteca construída para as novas plataformas também 

aumentou, o que permite atualmente uma análise maior do perfil de expressão 

gênica em uma determinada condição ou desafio ambiental (Bentley, 2006; Mardis, 

2008; Morozova e Marra, 2008; Ansorge, 2009; Costa et al., 2010; Kircher e Kelso, 

2010; Kamb, 2011). 

Agarwall et al. (2010) analisaram o transcriptoma de Caenorhabditis elegans 

(nematódeo) em diferentes estágios de desenvolvimento por meio de dados gerados 

em RNA-seq (transcriptoma total), na plataforma Illumina/Solexa, comparando-os 

com os dados gerados por tiling array. Para os dados de RNA-seq, o trabalho 

resultou em 28 milhões de reads alinhadas e foram identificados 14.201 genes 

diferencialmente expressos, enquanto para tiling array, 10.283 genes 

diferencialmente expressos foram identificados. Os autores descreveram que ambas 

as técnicas são eficientes na detecção dos níveis de expressão de um transcrito. No 

entanto, a técnica de RNA-seq resultou em um número maior de genes 

diferencialmente expressos, além de possibilitar a detecção de splicing alternativo e 

SNPs em comparação com os dados gerados por tiling array, proporcionando uma 

maior precisão dos dados analisados. An et al. (2011) realizaram uma comparação 

transcriptômica global (RNA-seq) usando a plataforma SOLiD, entre células 

humanas sem e com melanoma, gerando 92.718.536 e 55.464.728 tags 

sequenciadas, respectivamente. Deste total, foram identificados 9.335 genes 

diferencialmente expressos e, considerando apenas os genes com diferença de 

expressão maior que dois, foram identificados 5.155 genes. Os autores evidenciam 

que o perfil de expressão gerado na plataforma SOLiD proporciona uma fonte útil em 

estudos de genoma funcional e transcriptoma. Hegedus et al. (2009) analisaram o 

transcriptoma de Danio rerio (zebrafish) infectado com Mycobacterium marinum 

sequenciado na plataforma Illumina/Solexa, resultando em mais de 5 milhões de 
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tags sequenciadas. Os dados mostraram que mais de 70% dos genes 

representados no banco de dados dos transcritos de zebrafish se expressaram nos 

transcritos do grupo controle e infectado e, em comparação, com outras 

metodologias, o sequenciamento em larga escala proporcionou a descoberta e 

validação de novos produtos gênicos. Vesterlund et al. (2011) também analisaram o 

transcriptoma de D. rerio em diferentes estágios de desenvolvimento, sequenciado 

na plataforma SOLiD, resultando em 11.187 genes detectados nos diferentes 

estágios estudados. Os dados mostraram um perfil de expressão de genes durante 

o desenvolvimento bastante aprofundado, assim como a possibilidade de 

investigação de transcritos gênicos ainda não caracterizados e a detecção de novas 

supostas regiões de transcrição. 

A espécie D. rerio possui fácil manejo e reprodução em laboratório, sendo 

amplamente utilizada como modelo em estudos toxicológicos, de desenvolvimento e 

genéticos. Por ter todo seu genoma sequenciado, apresenta uma grande vantagem 

nos estudos de expressão gênica e na identificação de genes funcionalmente 

importantes (Hill et al., 2005). Para a região amazônica, ainda não foi estabelecido 

um organismo modelo, de referência, em estudos ambientais em toxicologia, ainda 

que o tambaqui (Colossoma macropomum) venha ocupando cada vez mais posição 

de destaque. 

No entanto, estudos comparativos também são conduzidos em espécies que 

não possuem genoma de referência. No caso do estudo com a planta Zea mays 

(milho), que possui genoma de referência, Eveland et al. (2010) conduziram uma 

comparação paralela dos transcritos gerados por meio de plataforma Illumina e os 

compararam também com as sequências de referência para Arabidopsis thaliana e 

Oriza sativa, revelando um resultado satisfatório de identificação dos transcritos. Os 

autores mostraram que a identificação dos transcritos não foi limitado pelo 

conhecimento prévio do genoma, evidenciando não ser um fator limitante para 

estudos exploratórios em espécies com genomas não sequenciados. No trabalho 

apresentado por Kaur et al. (2011), com uma espécie de lentilha (Lens culinaris 

Medik.) que teve o seu transcriptoma sequenciado na plataforma 454, os dados 

foram comparados com Medicago truncatula e Arabidopsis thaliana, resultando entre  

30 e 50% dos genes totais identificados, assumindo um número similar de genes no 

genoma entre as espécies. Adicionalmente, Siebert et al. (2011) realizaram um 

estudo inovador de expressão gênica em Nanomia bijuga (Cnidaria), um organismo 
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não-modelo, utilizando uma comparação de resultados entre diferentes 

sequenciadores de nova geração: 454, SOLiD, Illumina e Helicos. Os autores 

demonstraram o potencial de todas as técnicas de nova geração na detecção de 

genes diferencialmente expressos em um organismo não-modelo. As diferenças 

encontradas foram atribuídas principalmente à diferença de preparação das 

amostras para cada técnica. Os autores também concluíram que a estratégia de 

sequenciamento em diferentes plataformas pode ser uma maneira de enriquecer a 

geração de dados quando na ausência do genoma de referência. 

Esses dados mostram o potencial das novas tecnologias de sequenciamento 

no estudo do genoma funcional, gerando um número de dados muito maior em uma 

única corrida, com menor trabalho dispendido na construção das bibliotecas em 

relação aos métodos tradicionais, e o potencial dessas tecnologias em revelar 

transcritos novos e raros, mesmo em organismos sem genoma de referência. 

Como resultado deste trabalho, o uso da plataforma SOLiD gerou milhões de 

tags sequenciadas nas duas bibliotecas e a identificação, por comparação com o 

banco de dados da espécie D. rerio, de um grande número de genes expressos, 

24.200 genes no total. Uma vez que a espécie D. rerio possui 28.733 genes 

anotados (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=danio%20rerio), se 

considerarmos o mesmo número de genes para as duas espécies, isso 

representaria 84% dos genes identificados para a espécie S. aequifasciatus. Os 

dados resultantes neste trabalho mostram que a plataforma SOLiD é uma 

ferramenta poderosa no sequenciamento em larga escala 

Este trabalho é pioneiro no uso de um sequenciador de nova geração (SOLiD) 

para estudo em uma espécie amazônica exposta a xenobióticos, no caso, dois HPAs 

(benzo[a]pireno e fenantreno) presentes no petróleo. Como análise inicial, foram 

selecionados genes conhecidos que participam do processo de detoxificação de 

compostos exógenos. Porém, devido a grande quantidade de dados gerados pelo 

sequenciador, pretende-se, futuramente, identificar novos genes relacionados ao 

processo de toxicidade de xenobióticos encontrados neste trabalho. 

 

4.2. Relação entre as vias metabólicas dos genes selecionados 

Com relação aos genes expressos diferencialmente no presente trabalho, 

uma análise detalhada de todos os genes identificados permitiu a identificação de 16 

genes relacionados ao metabolismo de xenobióticos (Tabela 18), como os HPAs, 
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presentes no petróleo. Os genes selecionados estão relacionados com a via do 

citocromo P450, em resposta aos poluentes ambientais (Figura 28), embora alguns 

genes selecionados não estejam sendo mostrados nesta figura, os mesmos serão 

descritos ao longo do texto. 

 

 

O sistema do citocromo P450 é uma família de hemeproteínas localizada na 

membrana microssomal (retículo endoplasmático) no interior da célula, responsável 

pela transformação de um composto (biotransformação), endógeno ou exógeno, 

tornando-o mais hidrofílico e facilitando a sua metabolização ou excreção (Goksoyr e 

Forlin, 1992; van der Oost et al., 2003; Bernhardt, 2006). As enzimas 

monooxigenases microssomais (MO), citocromo P450 - CYP, são ativadas por 

diversos compostos exógenos como β-naftoflavona (BNF), hidrocarbonetos 

poliaromáticos (HPAs), hidrocarbonetos aromáticos halogenados (HAHs), 

policloretos bifenilos (PCBs) (Andersson e Forlin, 1992; Goksoyr e Forlin, 1992; van 

der Oost et al., 2003; Bernhardt, 2006), drogas, herbicidas, pesticidas, e também 

participam na biossíntese de compostos endógenos importantes como esteróides, 

ácidos graxos, ácidos da bile, dentre outros (Goksoyr e Forlin, 1992; Bernhardt, 

2006), sendo encontradas, principalmente, no fígado, mas também no rim, intestino 

Figura 31 – Interação entre o sistema de resposta do citocromo P450 e outras vias bioquímicas, 
em resposta a exposição a poluentes ambientais. As principais enzimas que compõe o sistema 
estão destacadas por um círculo vermelho e serão discutidas com mais detalhes ao longo do 
texto. (Modificado de Stegeman e Hahn (1994) apud van der Oost et al. (2003)). 
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e brânquias (Andersson e Forlin, 1992; van der Oost et al., 2003; Bernhardt, 2006). 

Já foram descritas cerca de 74 famílias gênicas do citocromo P450, incluindo 

vertebrados, invertebrados, fungos e plantas. Os genes da família CYP1 são os 

principais responsáveis pela metabolização dos compostos exógenos como os 

HPAs. No geral, são considerados membros de uma mesma família quando 

possuem pelo menos 40% de identidade de aminoácidos (proteína) e membros de 

uma subfamília quando possuem pelo menos 55% de identidade de aminoácidos 

(Nelson et al., 1996). Para os peixes, a família gênica do citocromo P4501 (CYP1) 

compreende quatro subfamílias, já descritas: CYP1A, CYP1B, CYP1C e CYP1D. 

A indução do citocromo P450, ou das enzimas MO, por um xenobiótico ocorre 

via interação com o receptor intracelular de hidrocarbonetos AhR (Receptor de 

hidrocarbonetos arila) complexado a duas proteínas heat shock 90kDa (HSP90). 

Quando o sistema é formado, ocorre a dissociação das proteínas HSP90, e o 

complexo é ligado a proteína Aril Hidrocarboneto Nuclear Transferase (ARNT) e, 

então, é carreado para o núcleo, onde o complexo HAH:AhR:ARNT liga-se a 

sequências específicas do DNA (XRE – Xenobiotic Responsive Element ou ARE – 

Antioxidant Responsive Element) (Figura 28), o que induz a região promotora dos 

genes alvos, por meio dos fatores de transcrição, a promoverem o aumento da 

transcrição dos respectivos genes, como CYPs, GSTs – Glutationa S-Transferases, 

UDPGTs – UDP glucoronil transferases, dentre outros) (Hankinson, 1995; Denison e 

Heath-Pagliuso, 1998; Hahn, 1998; van der Oost et al., 2003; Beischlag et al., 2008). 

Essas enzimas catalisadoras do processo de biotransformação são classificadas em 

enzimas da fase I e II e, mais recentemente, fase III do processo.  

As enzimas da fase I envolvem a biotransformação de xenobióticos em 

compostos mais hidrofílicos, como fenóis, quinonas e epóxidos e representam o 

primeiro passo na detoxificação. Os metabólitos assim produzidos são mais 

facilmente excretados. As enzimas dessa fase são representadas pelas enzimas do 

sistema do citocromo P450 (CYPs). As enzimas da fase II estão envolvidas na 

conjugação dos xenobióticos à moléculas endógenas, mais hidrofílicas, facilitando a 

sua excreção, sendo representada, principalmente, pelas enzimas Glutationa S-

Transferase (Gst), UDP-glucoronil transferase (Ugt) e Epóxido Hidrolase (Ephx). A 

glutationa é utilizada pela enzima Glutationa S-Transferase (Gst) como uma 

molécula de conjugação para facilitar a excreção dos xenobióticos (De Groot e 

Vermeulen, 1997), assim como a enzima UDP-glucoronil transferase (Udpgt) que 
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utiliza o ácido glicurônico como molécula de conjugação, proveniente do ácido UDP-

glicurônico, tornando o xenobiótico mais hidrofílico. Igualmente importante no 

processo de biotransformação dos compostos xenobióticos é a enzima Epóxido 

Hidrolase (EHs), que também possui a função de tornar o composto mais hidrofílico, 

facilitando sua excreção (Bucheli e Fent, 1995; van der Oost et al., 2003; Nebert e 

Dalton, 2006; Muñoz e Albores, 2011). 

Os genes de detoxificação descritos acima são regulados pelo gene Ahr. 

Diferentemente dos mamíferos, dois genes, ahr1 e ahr2, são encontrados em 

diversas espécies de peixes, desde as mais basais, o que sugere um papel 

fundamental desses genes ao longo da evolução (Hahn et al., 1997; Hahn, 1998; 

Hahn, 2002). Embora como revisto por Hahn (2002) e por Hahn et al. (2003) que 

mostraram que o gene ahr2 foi o mais amplamente expresso nos peixes, neste 

trabalho ambos os genes se expressaram igualmente, aproximadamente duas 

vezes. Este dado de expressão aumentada de ambos os genes ahr encontrados 

neste estudo, contrasta com o trabalho realizado por Andreasen et al. (2002) para 

exemplares de D. rerio exposto ao 2,3,7,8-tetracloridibenzo-p-dioxin (TCDD) ou ao β-

naftoflavone (BNF), no qual foi relatado que apenas o gene ahr2 controla a 

expressão dos demais genes neste processo. Para exemplares da espécie Fundulus 

heteroclitus expostos ao TCDD, ambos os genes ahr1 e ahr2 foram ativados, 

embora com padrões diferentes de expressão, dependendo do tecido avaliado. 

Enquanto o gene ahr1 mostrou um aumento de expressão nos tecidos cerebral e 

cardíaco, por exemplo, o gene ahr2 se expressou igualmente em diferentes tecidos 

(Karchner et al., 1999). Já no trabalho de Anjos et al. (2011) em embriões de D. rerio 

expostos a diferentes concentrações do petróleo de Urucu, o gene ahr2 não 

apresentou diferença significativa entre as diferentes concentrações avaliadas e o 

grupo Controle. No trabalho de Martins (2011), para a espécie Pterygoplichthys 

pardalis (acari-bodó), o gene ahr2 também não apresentou um padrão de expressão 

em relação às diferentes concentrações da fração solúvel do petróleo de Urucu 

avaliadas e o grupo Controle. Também, para exemplares da espécie Boreogadus 

saida expostos ao benzo[a]pireno em diferentes concentrações e tempos, não foi 

encontrada alteração significativa na expressão do gene ahr2 (Nahrgang et al., 

2009). Em contraste, Timme-Laragy et al. (2007), como no presente estudo, 

encontraram uma expressão na ordem de duas vezes do gene ahr2 em D. rerio 

exposto ao β-naftoflavone (BNF). Esses resultados indicam que pode haver 
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regulação diferencial desses receptores quanto ao tipo de contaminante, seja ao 

petróleo ou aos seus diferentes componentes, como os HPAs. 

A indução do gene cyp1a é a mais amplamente estudada em exposição aos 

xenobióticos, sendo este gene considerado, até então, como o biomarcador mais 

largamente avaliado em contaminação ambiental (Goksoyr e Forlin, 1992; Bucheli e 

Fent, 1995; van der Oost et al., 2003). Oliveira (2010) encontrou maior expressão do 

gene cyp1a após 12, 24 e 48h de exposição ao naftaleno em exemplares de 

tambaqui (Colossoma macropomum), sendo o maior valor de expressão encontrado 

após 12h de exposição ao naftaleno. Diferentemente, a exposição dos exemplares 

ao benzo[a]pireno não provocou um efeito tempo-dose dependente, embora tenha 

sido observado uma maior expressão da cyp1a após 48 de exposição a maior 

concentração testada. Assim como mostrado no trabalho de Oliveira (2010), Anjos et 

al. (2011) também mostraram o gene cyp1a como o mais promissor biomarcador de 

exposição a petróleo, avaliado em D. rerio e em exemplares de Astronotus ocellatus 

expostos a fração solúvel do petróleo de Urucu por 96h. A expressão do cyp1a 

também foi observada na espécie Microgadus tomcod coletada em um local de 

efluente de uma empresa de papel e celulose, em um nível até 11 vezes maior 

quando comparado com um local controle, à montante da região coletada 

(Courtenay et al., 1993). Também foi encontrado um aumento da expressão deste 

gene em exemplares de Poecilia vivipara expostos a óleo diesel por 24h (Mattos et 

al., 2009). Em contraste, Holth et al. (2008) não encontraram diferença de expressão 

do gene cyp1a em exemplares de zebrafish expostos à água de formação, 

sugerindo que possa haver efeitos antagonistas na indução deste gene, devido a 

grande mistura dos contaminantes presentes. Bugiak e Weber (2009) também não 

observaram diferença significativa de expressão entre os genes cyp1a, cyp1b1, 

cyp1c1 e cyp1c2 no tecido hepático de peixes da espécie D. rerio expostos ao 

benzo[a]pireno, enquanto que no tecido mesentérico arterial, a expressão desses 

genes foi aumentada significativamente em relação ao grupo controle. Diferente do 

encontrado no trabalho de Bugiak e Weber (2009), no presente estudo foi 

encontrado que os genes cyp1b1 (2,7x) e cyp1c2 (2,2x) aumentaram de expressão 

no grupo exposto aos contaminantes, inclusive, em um nível maior do que o cyp1a 

(1,8x) no tecido hepático. Já para o tecido arterial do intestino, Bugiak e Weber 

(2009) encontraram um aumento da expressão dos genes, cyp1a, cyp1b1, cyp1c1 e 

cyp1c2, semelhante ao encontrado neste trabalho, com exceção do gene cyp1c1. 
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Aqueles autores, inclusive, encontraram que a expressão do gene cyp1a foi a menor 

entre os genes avaliados, igualmente ao encontrado neste trabalho. A expressão 

dos genes cyp1a, cyp1c1, cyp1c2 tanto no fígado como nas brânquias também 

esteve aumentada exemplares de Oncorhynchus mykiss expostos ao PCB por 24h 

(Jonsson et al., 2010). Leaver e George (2000) também encontraram expressão de 

ambos os genes, cyp1a e cyp1b, em Pleuronectes platessa expostos ao poluente β-

NF (β-naftoflavone); no entanto, o gene cyp1b foi detectado somente nas brânquias, 

diferente do que ocorreu neste trabalho, avaliado no tecido hepático. No geral, a 

expressão do gene cyp1a, como marcador molecular, é largamente avaliada em 

comparação a outros genes, como ahr e gst, em peixes expostos a contaminantes. 

Poucos trabalhos comparam a expressão deste gene com outros genes dentro da 

própria família (cyp1). Neste trabalho, o gene que melhor respondeu ao 

benzo[a]pireno e ao fenantreno na espécie S. aequifasciatus foi o gene cyp1b1, 

seguido da expressão do gene cyp1c2 e por último o gene cyp1a. 

A glutationa transferase (Gst) compreende uma família multigênica que ocorre 

principalmente no citosol celular, sendo descritas, e mais conhecidas em mamíferos, 

sete famílias citosólicas: alfa, mu, omega, pi, sigma, teta e zeta (Sheehan et al., 

2001). Para a UDP-glucoroniltransferase (Ugt), principalmente para mamíferos, 

também já foi descrita duas grandes famílias gênicas: família 1 (Ugt1) e 2 (Ugt2) 

(George e Taylor, 2002; Bock, 2003). Neste trabalho foram encontrados somente 

três genes da glutatione transferase: alfa- gstal (5,5x), pi- gstp1 (1,8x) e theta- gstt1a 

(1,5x), que responderam positivamente ao tratamento com HPAs. Os genes ugt1 

(1,9x), ugt2 (1,4x) também aumentaram de expressão, enquanto que o gene ephx1 

(-1,5) não apresentou uma resposta positiva aos contaminantes. Oliveira (2010) 

encontrou uma maior expressão do gene gsta (alfa) após 12h de exposição ao 

naftaleno em exemplares de tambaqui (C. macropomum), enquanto que nos animais 

expostos ao benzo[a]pireno não houve uma resposta significativa, embora tenha 

havido um aumento após 48h de exposição. A expressão dos genes gsta (alfa) e 

ugt1a também aumentou em espécimes de Poecilia vivipara expostos ao óleo diesel 

por 24h (Mattos et al., 2009). No trabalho de Nahrgang et al. (2009), a expressão do 

gene gstp (pi) em exemplares de Boreogadus saida, expostos ao benzo[a]pireno em 

diferentes concentrações e tempos de exposição, mostrou uma tendência de 

aumento com o tempo de exposição, sendo significativo somente após 4 dias e 

retornando a níveis baixos após sete dias de exposição. Koskinen et al. (2004), 
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também encontraram expressão aumentada da gstp (pi) em Oncorhynchus mykiss 

após 4 dias de exposição ao β-NF, um indutor de Ahr, através da técnica de 

microarray. A expressão de ugt1 no fígado também aumentou, aproximadamente 

quatro vezes, em exemplares de Platichthys flesus e de Pleuronectes platessa 

expostos a diferentes contaminantes. Os autores identificaram, também, expressão 

diferencial no intestino, brânquias e rim (Leaver et al., 2007). Mortensen e Arukwe 

(2007) também encontraram um aumento da expressão do gene ugt1 em espécimes 

de Salmo salar expostos a TBT (Tributyltin, um biocida usado contra diversos 

organismos) por sete dias ao contaminante. No entanto, nesse mesmo trabalho os 

autores encontraram uma diminuição da expressão da cyp1a e gstp nos peixes 

expostos a 50μg/L e 250μg/L do contaminante. Kim et al. (2010) realizaram um 

trabalho avaliando a expressão de sete classes da família GST (alfa, theta, mu, 

omega, zeta e Kappa) além de MAPEG (microsomal) no fígado de peixes da espécie 

Takifugu obscurus expostos ao cádmio. Os autores relataram um aumento de 

expressão de cinco das isoformas avaliadas: gstma (microsomal); gstz, gsto e gstm, 

não encontradas neste trabalho. Para gstt (theta), como encontrado nesse trabalho, 

houve aumento da expressão. Para a gsta (alfa) aqueles autores não observaram 

diferença significativa, contrastando fortemente com o observado no presente 

trabalho, já que esta isoforma foi mais intensamente expressa. 

A ausência de resposta positiva do gene ephx (Epóxido hidrolase) ao 

tratamento com benzo[a]pireno e fenantreno é um dado interessante na medida que 

essa enzima também participa do metabolismo de detoxificação de HPAs, 

reconhecidamente para o benzo[a]pireno (Muñoz e Albores, 2011). A expressão 

positiva deste gene foi encontrada em fêmeas de D. rerio expostas por sete 

semanas a água de formação (derivada da extração de petróleo) (Holth et al., 2008). 

A ausência de expressão deste gene neste trabalho pode indicar que a 

metabolização dos HPAs tenha gerado poucos epóxidos celulares ou, que outros 

genes relacionados à função da epóxido hidrolase possam estar atuando. No 

entanto, estudos sobre este gene ainda são raros para esclarecer suas funções no 

organismo.  

Os resultados dos estudos citados anteriormente, juntamente com os 

resultados encontrados neste estudo mostram a diferença de expressão dos genes 

em diferentes espécies e contaminantes avaliados. A ampla gama de compostos e 

desafios ambientais está, de certo, relacionada às múltiplas isoformas gênicas (dos 
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diferentes genes), sendo importantes para modular a resposta, ou susceptibilidade, 

dos organismos aos diferentes desafios ambientais. 

As atividades das enzimas de detoxificação podem levar a um aumento na 

produção de espécies reativas de oxigênio - ERO, gerando um estresse oxidativo, 

que pode ser contornado pela ação da enzima superóxido dismutase (Sod), que 

catalisa a conversão do oxigênio reativo (O2
-) em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(Culotta et al., 2006; Henkler et al., 2010). O H2O2 é então reduzido a H2O + O2 pela 

ação da enzima catalase (Cat) e glutationa peroxidase (Gpx) (Storey, 1996; De 

Groot e Vermeulen, 1997). Com relação a superóxido dismutase, existem dois genes 

descritos, sod1 ou Cu/ZnSOD, cuja enzima se encontra no citoplasma e é 

dependente de Cu ou Zn e sod2 ou Mn/FeSOD, cuja enzima se localiza na 

mitocôndria e é dependente de manganês ou ferro para a sua atividade (Davies, 

2000; Culotta et al., 2006). Igualmente, as enzimas Sod1 e Sod2 que possuem 

localização celular diferente, a catalase é encontrada principalmente no 

peroxissomo, enquanto a glutationa peroxidase se encontra principalmente no 

citoplasma. Por isso, a glutationa peroxidase responde principalmente ao H2O2 

citoplasmático, enquanto que a catalase responde principalmente ao H2O2 

peroxissomial (Davies, 2000; van der Oost et al., 2003).  

Como discutido no trabalho de Trenzado et al. (2011), as atividades da 

glutationa peroxidade e da catalase são consideradas complementares e estão 

associadas a pequenos e altos níveis de estresse oxidativo, respectivamente. Isso 

pode explicar o padrão encontrado no presente estudo, indicando que a 

metabolização do benzo[a]pireno e do fenantreno possa ter gerado pouco estresse 

oxidativo, suficientemente metabolizado pela superóxido dismutase – sod1 (Cu/Zn),  

e pela glutationa peroxidase (gpx). Nahrgang et al. (2009) observaram que os genes 

de estresse oxidativo (sod1, sod2, cat  e gpx) aumentaram em exemplares de 

Boreogadus saida expostos ao benzo[a]pireno, apresentando diferenças 

significativas, no geral, após 16, 24, 48 e 96 horas de exposição. Os autores 

encontraram que o gene sod (Cu/Zn) - sod1, foi mais induzido que o gene sod(Mn)- 

sod2. Porém, como discutido pelos autores, o aumento da sod2 (diferente do 

presente trabalho), ainda que menor, pode significar uma proliferação da 

mitocôndria, como resposta a alta energia necessária para a demanda de 

detoxificação. Nesse mesmo trabalho o gene cat (catalase) teve maior indução que 

o gpx (glutatione peroxidase), embora o padrão de expressão ao longo do tempo 
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tenha sido similar. Isso talvez pode significar que no trabalho de Nahrgang et al. 

(2009) possa ter ocorrido um alto estresse oxidativo, diferente do que provavelmente 

possa ter acontecido neste trabalho, onde os níveis de expressão da sod1 e gpx1 

foram os maiores encontrados. 

A diferença de expressão de diferentes genes com relação aos contaminantes 

ambientais alerta para o fato da dificuldade de se utilizar um único gene como 

biomarcador. Neste contexto, os resultados encontrados neste estudo foram de 

grande importância, pois foi analisado por meio de uma técnica moderna a 

expressão (RNAm) de um conjunto de genes de uma única vez, em contrapartida à 

análise de genes únicos, fornecendo dados que possam ser usados para se 

compreender melhor a relação entre a expressão dos genes e as condições 

ambientais. É importante salientar que os padrões de expressão gênica 

apresentados neste trabalho representam uma análise de um momento ao longo da 

atividade celular e, além dos processos de regulação transcricional, também pode 

ocorrer regulação da atividade dessas enzimas no nível pós-traducional. 

Adicionalmente, os dados de expressão transcricional (mRNA) dos genes avaliados 

no trabalho deverão ser corroborados pela análise por PCR em tempo real para a 

validação dos dados. 

 

4.4 Ontologia dos genes diferencialmente expressos 

O Gene Ontology – GO (www.geneontology.org) é uma ferramenta de 

unificação da biologia, cujo principal objetivo é produzir um vocabulário controlado e 

dinâmico que possa ser aplicado a todos os eucariontes para conhecimento dos 

papéis dos genes e proteínas em uma célula (Ashburner et al., 2000; Hill, 2011). As 

principais categorias do GO são: (1) Componente celular; (2) Processo biológico e 

(3) Função Molecular. A categoria “componente celular” refere-se ao lugar na célula 

onde o gene, ou o produto gênico, é ativo. A categoria “processo biológico” refere-se 

ao objetivo biológico para o qual o gene, ou produto gênico, contribui na célula. E a 

categoria “função molecular” é definida como a atividade bioquímica de um produto 

gênico, incluindo também, a capacidade em potencial que um produto gênico possui 

(Ashburner et al., 2000). Para cada categoria, há uma estrutura de sub-categorias, 

ou níveis mais específicos, para se categorizar os genes. Neste processo, os genes 

podem ser anotados em mais de um termo de cada ontologia, uma vez que um gene 

pode ter mais de uma função, ou estar envolvido em diversos processos biológicos, 
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assim como desempenhar funções em vários locais na célula (Ashburner et al., 

2000; Hill, 2011). 

A ontologia dos genes neste trabalho revelou dados interessantes dos 

processos ocorridos no tecido hepático dos indivíduos da espécie S. aequifasciatus 

expostos ao benzo[a]pireno e ao fenantreno. As categorizações “citoesqueleto 

actina” e “colágeno” que apareceram exclusivamente na classificação de 

componente celular reprimidos, referem-se a manutenção da estrutura celular e 

matrix extracelular, respectivamente, contribuindo para os processos de integridade 

do tecido. Uma vez que essas categorizações foram reprimidas, isso indica que a 

estrutura celular e do tecido hepático possa ter sido afetada na exposição aos HPAs 

avaliados. Isso também pode ser avaliado por uma diminuição da porcentagem da 

categoria “junção celular” na categorização reprimida (12%) para expressa (7%). 

Também, a categorização “organização do filamento de actina”, como aumentada na 

categoria processo biológico, juntamente, com o discutido, indica que possa ser uma 

tentativa de reorganização da estrutura e formato celular, afetados pelos 

contaminantes.  

A presença da categorização “Complexo Axin-APC-beta-catenina-GSK3B”, na 

categoria componente celular aumentada, também chama a atenção, pois a proteína 

β-catenina está relacionada ao controle transcricional de genes relacionados ao 

processo de proliferação celular e manutenção celular, bem como, participa no 

processo de regeneração do fígado. No entanto, uma vez que esse complexo é 

formado, a proteína β-catenina é degradada e, consequentemente, não promovendo 

a regulação dos referidos processos. A proteína β-catenina também funciona como 

um importante componente do complexo das caderinas (principais proteínas 

responsáveis pela adesão célula-célula nos tecidos dos vertebrados), formando 

pontes entre o citoesqueleto de actina e as caderinas (Sethi e Vidal-Puig, 2010). 

Porém, a inibição das β-catenina pode indicar uma parada ou diminuição dos 

processos de proliferação celular, reprimidos pelo fato da presença de poluentes 

ambientais, no caso os HPAs, assim como, uma alteração dos filamentos de actina e 

integridade do tecido, importantes no processo de manutenção do formato e 

proliferação celular. Junto a essa observação, também aparece as categorizações 

“ativação da atividade de JUN kinase” e “apoptose” na categoria processo biológico 

aumentada. A proteína JUN Kinase participa dos processos de regulação celular 

como respostas aos estresses ambientais, por exemplo, radiação UV, hipóxia e 
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contaminantes. Sua atividade está relacionada aos processos de regulação da 

homeostase e proliferação celular, e sua atividade aumentada em relação ao 

normal, pode ser um sinal estressante celular, podendo levar ao desencadeamento 

do processo apoptótico. O processo apoptótico pode ser ativado como resposta a 

uma condição desfavorável celular, sendo um mecanismo de defesa, para se evitar 

uma desregulação do controle celular, o que poderia levar ao câncer. Essas 

categorizações indicam uma resposta ao estresse causado pelos contaminantes 

avaliados.  

Como efeito indireto da exposição aos HPAs, também são observados duas 

categorizações interessantes na categoria processo biológico reprimido: “percepção 

visual”, que pode indicar uma diminuição na capacidade de visualização e 

percepção do meio, e “vasculogênese”, que indica que a formação de novos vasos 

sanguíneos foi diminuída, possivelmente devido a alteração da homeostase do 

tecido hepático, em um ambiente desfavorável. A capacidade visual está relacionada 

a presença do pigmento rodopsina, presente nas células de cones e bastonetes, 

necessário para a captação do estímulo luminoso. Esse pigmento é derivado do 

ácido retinóico, produto derivado do metabolismo da vitamina A, que ocorre no 

fígado. A presença dessa categorização mostra que a exposição aos contaminantes, 

benzo[a]pireno e fenantreno, provoca uma alteração no metabolismo da vitamina, 

com consequente alteração na capacidade visual do organismo exposto a um 

estressor ambiental. 

Com relação a categoria “função molecular”, a categorização no gene 

ontology mostrou dois pontos importantes, uma regulação nos processos de 

proliferação celular e controle da homeostase e também, um aumento no 

metabolismo energético celular. As categorizações “Atividade 1-fosfatidilinositol-4-

fosfato 5-quinase”, reprimida e “Atividade 1-fosfatidilinositol 3-quinase”, aumentada, 

mostram que a via de formação do fosfatidilinositol possui uma regulação fina, 

quando o organismo é exposto a um estressor, uma vez que o fosfatidilinositol é 

importante nos processos de sinalização celular, originando dois mensageiros 

secundários principais: inositol 3-fosfato e diacilglicerol. Essas duas moléculas 

participam dos processos de regulação da expressão gênica de diversos genes, 

relacionados a homeostase, proliferação celular, apoptose e, também, controlam a 

liberação de Ca2+ intracelular, importante cofator na atividade de diversas enzimas 

citosólicas. A regulação das enzimas quinase e fosfato-quinases é importante no 



80 
 

controle da regulação ou desregulação do controle celular (Singhal et al., 1994). 

Outro ponto importante na categoria “função molecular” é o aumento das 

categorizações “Atividade 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase” e “Atividade  acil-CoA 

desidrogenase”, ambas as enzimas participam do metabolismo de degradação dos 

ácidos graxos (β-oxidação). Esse processo indica um aumento do metabolismo 

energético, uma vez que essa via é aumentada quando a geração de energia pela 

glicólise não supre a demanda energética celular (Nelson e Cox, 2002). 

Essas observações indicam que a estrutura/integridade celular do tecido 

hepático possa ter sido afetada pela exposição aos HPAs, benzo[a]pireno e 

fenantreno, os processos de regulação gênica ativados como respostas e este fato 

podem ter levado a processos de alteração na proliferação celular e, também, 

apoptóticos, como forma de reagir a um desafio ambiental desfavorável e houve um 

aumento da demanda energética nos espécimes expostos aos contaminantes, 

benzo[a]pireno e fenantreno, avaliados. 

 

4.5 Considerações finais sobre os estudos em ecotoxicologia 

Os resultados apresentados neste trabalho são de grande relevância para a 

compreensão dos mecanismos genéticos pelos quais a espécie em estudo responde 

a uma contaminação ambiental, no caso, os HPAs benzo[a]pireno e fenantreno, 

presentes no petróleo.  

Vale salientar, contudo, que o estudo em toxicologia envolve a integração 

entre os diferentes níveis biológicos da organização, desde o nível molecular ao 

ecossistema, sendo que qualquer impacto de um xenobiótico em um organismo 

inicia-se pela resposta em escala molecular em curto prazo, onde uma gama de 

moléculas está envolvida na resposta ao estressor ambiental. Esses são de alta 

relevância toxicológica, pois as respostas em nível celular se traduzirão em maiores 

efeitos em escalas superiores ao longo do tempo, caso os efeitos adversos não 

sejam compensados pelos mecanismos de proteção celular (Adams et al., 1989; 

Bucheli e Fent, 1995; Schirmer et al., 2010). Por isso, é dada grande importância na 

avaliação dos efeitos subletais iniciais e possíveis mitigações dos impactos, 

evitando-se efeitos mais severos e tardios.  

Nesse contexto, uma maneira de acessar esses efeitos envolve estudos em 

laboratório dos potencias efeitos toxicológicos dos contaminantes. Embora, sejam 

difíceis de reproduzir todos os processos que ocorrem no ecossistema, e os diversos 
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fatores ambientais que possam interferir na toxicidade avaliada, o estudo da 

expressão gênica é ferramenta válida para o entendimento da ação tóxica de 

poluentes químicos, bem como para uma abordagem perspectiva para extrapolação 

ao ambiente natural. 

Outro ponto importante dos estudos ecotoxicológicos se refere a 

disponibilidade de um composto no meio ambiente. A simples detecção do composto 

no ambiente, por métodos analíticos não implica em um efeito nocivo aos 

organismos; por isso, estudos relacionados aos efeitos de um composto em um 

sistema biológico são importantes ferramentas para se entender como de fato ocorre 

a sua interação/resposta em um organismo (Fent, 2003; van der Oost et al., 2003; 

Lam, 2009). 

Por fim, os resultados aqui apresentados contribuem para um melhor 

entendimento das respostas dos organismos frente a um possível desafio ambiental, 

como a poluição causada por HPAs, juntamente com diversos trabalhos já 

disponíveis na literatura e citados ao longo do texto. É importante anotar, no entanto, 

que as diferentes abordagens nas análises ecotoxicológicas e a integração de seus 

resultados é um fator bastante promissor no entendimento mais completo das 

respostas dos organismos aos xenobióticos. 
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5. CONCLUSÕES 

 

1. A exposição aguda, de 48h, aos contaminantes (benzo[a]pireno e fenantreno) 

provocou alteração no metabolismo da espécie Symphysodon aequifasciatus. 

 
2. Os genes ahr1 e ahr2 responderam positivamente à exposição dos HPAs 

benzo[a]pireno e fenantreno para a espécie S. aequifasciatus. 

 
3. O gene cyp1b1 se mostrou o melhor marcador (fase I) para a exemplares de S. 

aequifasciatus expostos ao benzo[a]pireno e ao fenantreno, enquanto que para 

o sistema de detoxificação da fase II, o gene que melhor respondeu foi o gstal 

(gst-alfa). 

 

4. Com relação ao sistema antioxidante, o gene sod1 se mostrou o melhor 

marcador para os exemplares de S. aequifasciatus expostos à concentração 

aguda subletal de benzo[a]pireno e fenantreno após 48h. 

 
5. A exposição aos contaminantes, benzo[a]pireno e fenantreno por 48h, na 

espécie S. aequifasciatus, provocou uma alteração na integridade e formato 

celular, na regulação da proliferação celular e no metabolismo energético do 

tecido hepático. 
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PERSPECTIVAS 

 

 A grande diversidade de peixes e a grande variedade de respostas genéticas 

frente a uma contaminação com HPAs, descritas na literatura, mostram a 

importância de se ampliar os estudos para se compreender melhor os efeitos 

dos contaminantes em diferentes espécies expostas a diferentes 

concentrações e períodos de contaminação, o que proporcionará uma maior 

compreensão acerca dos processos que ocorrem em resposta aos 

contaminantes. Além disso, é interessante avaliar a expressão dos genes nas 

espécies expostas isoladamente aos contaminantes, em comparação com a 

exposição combinada a esses contaminantes; 

 

 Os estudos em Ecotoxicologia envolvem uma variedade de níveis da 

organização biológica. A maior quantidade de estudos neste sentido 

proporcionará um maior entendimento dos efeitos adversos, moleculares e 

ecológicos, nos organismos; 

 

 Para a região amazônica, esses estudos envolvem uma grande variedade de 

ambientes, bem como a maior diversidade de peixes de água doce do mundo, 

e diversos outros organismos aquáticos. Isso pode representar um desafio a 

mais no entendimento do complexo mecanismo de resposta, mas possibilita 

uma enorme janela para estudos; 

 

 O uso dos sequenciadores de nova geração abre um novo ramo de estudos 

genéticos com a possibilidade de se compreender melhor como diferentes 

genes, ou vias bioquímicas, se expressam e interagem frente aos desafios 

ambientais a que os diferentes organismos são expostos no ambiente. 

 



84 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adams, S. M.; Shepard, K. L.; Greeley Jr., M. S.; Jimenez, B. D.; Ryon, M. G.; 

Shugart, L. R.; McCarthy, J. F. 1989. The use of bioindicators for assessing the 

effects of pollutant stress on fish. Marine Environmental Research, 28: 459-464. 

 

Agarwal, A.; Koppstein, D.; Rozowsky, J.; Sboner, A.; Habegger, L.; Hillier, L. H.; 

Sasidharan, R.; Reinke, V.; Waterston, R. H.; Gerstein, M. 2010. Comparision and 

calibration of transcriptome data from RNA-Seq and tiling arrays. BMC Genomics, 

11(383): 1-16. 

 

An, J.; Wan, H.; Zhou, X.; Hu, D.; Wang, L.; Hao, L.; Yan, D.; Shi, F.; Zhou, Z.; 

Wang, J.; Hu, S.; Yu, J.; Qu, J. 2011. A Comparative Transcriptomic Analysis of 

Uveal Melanoma and Normal Uveal Melanocyte. PLoS One, 6(1): 1-10. 

 

Andersson, T.; Forlin, L. 1992. Regulation of the cytochrome P450 enzyme system in 

fish. Aquatic Toxicology, 24:1-20. 

 

Andreasen, E. A.; Hahn, M. E.; Heideman, W.; Peterson, R. E.; Tanguay, R. L. 2002. 

The zebrafish (Danio rerio) Aryl Hydrocarbon Receptor Type 1 Is a Novel Vertebrate 

Receptor. Molecular Pharmacology, 62(2): 234-249. 

 

Anjos, N. A. dos. 2008. Marcadores Moleculares em Astronotus ocellatus para o 

monitoramento ambiental de áreas susceptíveis a impactos causados pela indústria 

de petróleo. Tese de Doutorado, INPA-UFAM, Manaus, Amazonas, 160pp. 

 

Anjos, N. A.; Schulze, T.; Brack, W.; Val, A. L.; Schirmer, K.; Scholz, S. 2011. 

Identification and evaluation of cyp1a transcript expression in fish as molecular 

biomarker for petroleum contamination in tropical fresh water ecosystems. Aquatic 

Toxicology, 103: 46-52. 

 

Ansorge, W. J. 2009. Next-generation DNA sequencing techniques. New 

Biotechnolgy, 25(4): 195-203. 

 



85 
 

Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: SOLiDTM SAGETM GUIDE – SAGETM Tag 

Preparation, Part number: 4443756AB. 

 

Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Template Bead Preparation Guide, Part 

number: 4442695 Rev. A 10/2009. 

 

Applied Biosystems SOLiDTM 3 System: Instrument Operation Guide, Part number: 

4442357 Rev. A 10/2009. 

 

Ashburner, M.; Bal, C. A.; Blake, J. A. et al. 2000. Gene Ontology: tool for the 

unification of biology. Nature Genetics, 25:25-29. 

 

Barthem, R. B.; Fabré, N. N. 2003. Biologia e diversidade dos recursos pesqueiros 

da Amazônia. In: Ruffino, M. L. (Ed.). A pesca e os recursos pesqueiros na 

Amazônia brasileira. ProVárzea, p. 11-55. 

 

Becker, B. K. 2001. Modelos e cenários para a Amazônia: o papel da ciência. 

Revisão das políticas de ocupação da Amazônia: é possível identificar modelos para 

projetar cenários? Parcerias estratégicas, 12: 135-159. 

 

Beischlag, T. V.; Morales, J. L.; Hollingshead, B. D.; Perdew, G. H. 2008. The Aryl 

Hydrocarbon Receptor Complex and ehe Control of Gene Expression. Critical 

Reviews in Eukayotic Gene Expression, 18(3): 207-250. 

 

Bentley, D. R. 2006. Whole-genome re-sequencing. Current Opinion in Genetics & 

Development, 16: 545-552. 

 

Bernhardt, R. 2006. Cytochromes P450 as versatile biocatalysts. Journal of 

Biotechnology, 124:128-145. 

 

Biró, P. 2001. Freshwater biodiversity: An outlook of objectives, achievements, 

research fields, and co-operation. Aquatic Ecosystem Health e Management, 4(3): 

251-261. 

 



86 
 

Bleher, H. 2006. Bleher´s Discus. Aquapress Publishers, Pavia, Itália, 671pp. 

 

Bock, K. W. 2003. Vertebrate UDP-glucuronosyltransferases: functional and 

evolutionary aspects. Biochemical Pharmacology, 66: 691-696. 

 

Branton, D.; Deamer, D. W.; Marziali, A., et al. 2008. The potential and challenges of 

nanopore sequencing. Nature Biotechnology, 26(10): 1146-1153. 

 

Brauner, C. L.; Val, A. L. 2006. Oxygen transfer, 21: 277-306. In: Val, A. L.; Almeida-

Val, V. M. F. de; Randall, D. J. (Eds.). 2006. The Physiology of Tropical Fishes, v. 21. 

 

Bucheli, T. D.; Fent, K. 1995. Induction of cytochrome P450 as a biomarker for 

environmental contamination in aquatic ecosystems. Critical Reviews in 

Environmental Science and Technology, 25(3): 201-268. 

 

Buckley, J.; Maunder, R. J.; Foey, A.; Pearce, J.; Val, A. L.; Sloman, K. A. 2010. 

Biparental mucus feeding: a unique example of parental care in Amazonian cichlid. 

The Journal of Experimental Biology, 213: 3787-3795. 

 

Bugiak, B.; Weber, L. P. 2009. Hepatic and vascular mRNA expression in adult 

zebrafish (Danio rerio) following exposure to benzo-a-pyrene and 2,3,7,8-

tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Aquatic toxicology, 95:299-306. 

 

Cabral, N.; Ferreira, V.; Taam, M. 2004. Oil and gas production projects in the 

Amazon region – and environmental challenge. Fresh water spill 2004 symposium.  

 

Caruso, M. S. F; Alaburda, J. 2008. Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos - 

benzo(a)pireno: uma revisão. Revista do Instituto Adolfo Lutz, 67(1): 1-27.  

 

Carvalho, M. C. da C. G. de; Silva, D. C. G. de. 2010. Sequenciamento de DNA de 

nova geração e suas aplicações na genômica de plantas. Ciência Rural, Santa 

Maria, 40(3): 735-744. 

 



87 
 

Castelões, L. 2002/2003. Bacia sedimentar do Amazonas é a terceira em produção 

de petróleo. Revista Com ciência: Petróleo, 38. 

(http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet12.shtml) Acessado em: 

11/08/2010. 

 

Chong, K.; Ying, T. S.; Foo, J.; Jin, L. T.; Chong, A. 2005. Characterisation of 

proteins in epidermal mucus of discus fish (Symphysodon spp.) during parental 

phase. Aquaculture, 249: 469-476. 

 

CONAMA 357/2005. Conselho Nacional do Meio Ambiente, Resolução nº 357 de 17 

de março de 2005. Diário Oficial da União nº 53, de 18 de março de 2005, seção 1, 

pp. 58-63. 

 

Correa, J. A. T. 2005. Os caminhos do GLP e Petróleo de Urucu. 1º Congresso 

Internacional PIATAM. 

 

Costa, V.; Angelini, C.; Feis, I. de; Ciccodicola, A. 2010. Uncovering the complexity of 

transcriptomes with RNA-seq. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2010: 1-19. 

 

Courtenay, S.; Grunwald, C.; Kreamer, G.; Alexander, R.; Wirgin, I. 1993. Induction 

and clearance of cytochrome P4501A mRNA in Atlantic tomcod caged in bleached 

kraft mill effluent in the Miramichi River. Aquatic Toxicology, 27: 225-244. 

 

Crampton, W. G. R. 2008. Ecology and life history of an Amazon floodplain cichlid: 

the discus fish Symphysodon (Perciformes: Cichlidae). Neotropocal Ichthyology, 6(4): 

599-612. 

 

Culotta, V. C.; Yang, M.; O´Halloran, T. V. 2006. Activation of superoxide dismutase: 

Putting the metal to the pedal. Biochimica et Biophysica Acta, 1763: 747-758. 

 

Cunha, R. 2002/2003. As mil e uma utilidades de um líquido negro que vale ouro. 

Revista Com ciência: Petróleo, 38. 

(http://www.comciencia.br/reportagens/petroleo/pet13.shtml) Acessado em: 

12/07/2010. 



88 
 

 

Dabestani, R.; Ivanov, I. N. 1999. A compilation of physical, spectroscopic and 

photophysical properties of polycyclic aromatic hydrocarbons. Photochemistry and 

Photobiology, 70(1): 10-34. 

 

Davies, K. J. A. 2000. Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal, 

repair, and replacement systems. International Union of Biochemistry and Molecular 

Biology Life, 50: 279-289. 

 

Denison, M. S.; Heath-Pagliuso, S. 1998. The Ah Receptor: A Regulator of the 

Biochemical and Toxicological Actions of Structurally Diverse Chemicals. Bulletin of 

Environmental Contamination and Toxicology., 61: 557-568. 

 

De Groot, M. J.; Vermeulen, N. P. E. 1997. Modeling the active sites of cytochrome 

P450s and Glutathione S-Transferases, two of the most important biotransformation 

enzymes. Drug Metabolism Reviews, 29(3): 747-799. 

 

Domínguez, C. 2004. The importance of Rivers for the transportation system of the 

amazon. In: Aragón, L. E.; Clüsener-Godt, M. (Eds). 2004.  Issues of local and global 

use of water from the Amazon, Montevideo:UNESCO, 237pp. 

 

Duarte, R. M.; Honda, R. T.; Val, A. L. 2010. Acute effects of chemically dispersed 

crude oil on gill ion regulation, plasma ion levels and haematological parameters in 

tambaqui (Colossoma macropomum). Aquatic Toxicology, 97: 134-141. 

 

Eveland, A. L.; Satoh-Nagasawa, N.; Goldshmidt, A.; Meyer, S.; Beatty, M.; Sakai, 

H.; Ware, D.; Jackson, D. 2010. Digital Gene Expression Signatures for Maize 

Development. Plant Phisiology, 154: 1024-1039.  

 

Feldberg, E.; Porto, J. I. R.; Bertollo, L. A. C. 2003. Chromosomal changes and 

adaptation of cichlid fishes during evolution. In: A.L. Val and B.G. Kapoor (eds.), Fish 

Adaptation. Science Publishers, Inc, Enfield – NH, USA. pp. 285-308. 

 



89 
 

Fent, K. 2003. Ecotoxicological problems associated with contaminated sites. 

Toxicology Letters, 140-141: 353-365. 

 

Fenzl, N.; Mathis, A. 2004. Pollution of natural water resources in Amazonia: 

Sources, risks and consequences. In: Aragón, L. E.; Clüsener-Godt, M. (Eds). 2004.  

Issues of local and global use of water from the Amazon, Montevideo:UNESCO, p. 

57-76. 

 

Finer, M.; Jenkins, C. N.; Pimm, S. L.; Keane, B.; Ross, C. 2008. Oil and gas projects 

in the Western Amazon: Threats to wilderness, biodiversity and indigenous peoples. 

PLoS ONE, 3(8): 1-9. 

 

Freedman, B. 1989. Oil pollution. In: Freedman, B. (Eds). 1989. Environmental 

Ecology: The impacts of pollution and stressors on ecosystem structure and function. 

Academic Press, San Diego, CA, 135-157. 

 

Gelboin, H. V. 1980. Benzo[a]pyrene metabolism, activation and carcinogenesis: 

Role and regulation of mixed-function oxidases and related enzymes. Physiological 

Reviews, 60(4): 1107-1166. 

 

George, S. G.; Taylor, B. 2002. Molecular evidence for multiple UDP-

glucuronosyltransferase gene families in fish. Marine Environmental Research, 54: 

253-257. 

 

Goksoyr, A.; Forlin, L. 1992. The cytochrome P450 system in fish, aquatic toxicology 

and environmental monitoring. Aquatic Toxicology, 22: 287-312. 

 

Gupta, P. K. 2008. Single-molecule DNA sequencing Technologies for future 

genomics research. Trends in Biotecnology, 26(11): 602-611. 

 

Hahn, M. E.; Karchner, S. I.; Shapiro, M. A.; Perera, S. A. 1997. Molecular evolution 

of two vertebrate aryl hydrocarbon (dioxin) receptors (AHR1 and AHR2) and the PAS 

family. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 94: 13743-13748. 

 



90 
 

Hahn, M. 1998. The Aryl hydrocarbon receptor: A comparative perspective. 

Comparative Biochemistry and Physiology Part C, 121: 23-53. 

 

Hahn, M. E. 2002. Aryl hydrocarbon receptors: diversity and evolution. Chemico-

Biological Interactions, 141: 131-160. 

 

Hahn, M. E.; Merson, R. R.; Karchner, S. I. 2003. Xenobiotic Receptors in Fishes: 

Structural and Functional Diversity and Evolutionary Insights. In: Moon, T. W.; 

Mommsen, T. P. (Eds). Biochemical and Molecular Biology of Fishes, Environmental 

Toxicology, 6: 1-62. 

 

Hankinson, O. 1995. The Aryl Hydrocarbon Receptor Complex.  Annual Review of 

Pharmacology and Toxicology, 35: 307-340. 

 

Hegedus, Z.; Zakrzewska, A.; Agoston, V. C.; Ordas, A.; Racz, P.; Mink, M.; Spaink, 

H. P.; Meijer, A. H. 2009. Deep sequencing of the zebrafish transcriptome response 

to mycobacterium infection. Molecular Immunology, 46: 2918-2930. 

 

Henkler, F.; Brinkmann, J.; Luch, A. 2010. The Role of Oxidative Stress in 

Carcinogenesis Induced by Metals and Xenobiotics. Cancers, 2: 376-396. 

 

Hert, D. G.; Fredlake, C. P.; Barron, A. E. 2008. Advantages and limitations of next-

generation sequencing technologies: A comparison of electrophoresis and non-

electrophoresis methods. Electrophoresis, 29: 4618-4626. 

 

Hill, A. J.; Teraoka, H.; Heideman, W.; Peterson, R. E. 2005. Zebrafish as a Model 

Vertebrate for Investigating Chemical Toxicity. Toxicological Sciences, 86(1): 6-19. 

 

Hill, D. P. 2011. The Gene Ontology: enhancements for 2011. Nucleic Acids 

Research, nov, 1-6.  

 

Holth, T. F.; Nourizadeh-Lillabadi, R.; Blaesbjerg, M.; Grung, M.; Holbech, H.; 

Petersen, G. I.; Alestrom, P.; Hylland, K. 2008. Differential gene expression and 



91 
 

biomarkers in zebrafish (Danio rerio) following exposure to produced water 

components. Aquatic Toxicology, 90: 277-291. 

 

IARC (International Agency For Research on Cancer). 1983. Polynuclear Aromatic 

Compounds, Part 1, Chemical. Environmental and Experimental Data, v.32, 55p. 

 

Irwin, R. J.; VanMouwerik, M.; Stevens, L.; Seese, M. D.; Basham, W. 1997. 

Environmental Contaminants Encyclopedia. National Park Service, Water Resources 

Division, Fort Collins, Colorado. Distributed within the Federal Government as an 

Electronic Document (Projected public availability on the internet or NTIS: 1998). 

 

Jonsson, M. E.; Gao, K.; Olsson, J. A.; Goldstone, J. V.; Brandt, I. 2010. Induction 

patterns of new CYP1 genes in environmentally exposed rainbow trout. Aquatic 

Toxicology, 98(4): 311-321. 

 

Junk, W. J.; Mello, J. A. S. N. de. 2005. Impactos ecológicos das represas 

hidrelétricas na bacia amazônica brasileira. Estudos Avançados, 4(8): 126-143. 

 

Junk, W. J.; Soares, M. G. M.; Bayley, P. B. 2007. Freshwater fishes of the Amazon 

River basin: their biodiversity, fisheries and habitats. Aquatic Ecosystem Health e 

Management, 10(2): 153-173. 

 

Kamb, A. 2011. Next-Generation Sequencing and Its Potential Impact. Chemical 

Research in Toxicology, 24: 1163-1168. 

 

Karchner, S. I.; Powell, W. H.; Hahn, M. E.; 1999. Identification and Functional 

Characterization of Two Highly Divergent Aryl Hydrocarbon Receptors (AHR1 and 

AHR2) in Teleost Fundulus heteroclitus. The Journal of Biological Chemistry, 

274(47): 33814-33824. 

 

Kaur, S.; Cogan, N. O.; Pembleton, L. W.; Shinozuka, M.; Savin, K. W.; Materne, M.; 

Foster, J. W. 2011. Transcriptome sequencing of lentil based on second-generation 

technology permits large-scale unigene assembly and SSR marker discovery. 

BioMed Central Genomics, 12: 1-11. 



92 
 

 

Kim, J. H.; Dahms, H. U.; Rhee, J. S.; Lee, Y. M.; Lee, J.; Han, K. N.; Lee, J. S. 2010. 

Expression profiles of seven glutathione S-transferase (GST) genes in cadmium-

exposed river pufferfish (Takifugu obscurus). Comparative Biochemistry and 

Physiology Part C, 151: 99-106. 

 

Kingston, P. F. 2002. Long-term environmental impact of oil spills. Spill Science e 

Technology Bulletin, 7(1-2): 53-61.  

 

Kircher, M.; Kelso, J. 2010. High-throughput DNA sequencing – concepts and 

limitations. Bioessays, 32: 524-536. 

 

Koskinen, H.; Pehkonen, P..; Vehniainen, E.; Krasnov, A.; Rexroad, C.; Afanasyev, 

S.; Molsa, H.; Oikari, A. 2004. Response of rainbow trout transcriptome to model 

chemical contaminants. Biochemical and Biophysical Research Communications, 

320: 745-753. 

 

Kullander, S. O. 2003. Family Cichlidae. In: Reis, R. R.; Kullander, S. O.; Ferraris, C. 

J. (Eds). Check list of the freshwater of South and Central America. EDIPUCRS, 

Porto Alegre, Brasil, p. 605-654. 

 

Lacerda, L. D.; Pfeiffer, W. C. 1992. Mercury from gold mining in the Amazon 

environment – an overview. Química Nova, 15(2): 155-160. 

 

Lam, P. K. S. 2009. Use of biomarkers in environmental monitoring. Ocean & Coastal 

Management, 52: 348-354. 

 

Leaver, M. J.; George, S. G. 2000. A cytochrome P4501B gene from fish, 

Pleuronectes platessa. Gene, 256: 83-91. 

 

Leaver, M. J.; Wright, J.; Boukouvala, E.; George, S. G. 2007. Piscine UDP-

glucuronyltransferase 1B. Aquatic Toxicology, 84(3): 356-365. 

 



93 
 

Logan, D. T. 2007. Perspective on ecotoxicology of HPAs to fish. Human and 

Ecological Risk Assessment: An International Journal, 13(2): 302-316. 

 

Lyons, G. 1997. Marine Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs). Briefing to highlight 

WWF`s work in conservation, August (1997). 

 

Machado, J. A. da C.; Souza, R. C. R. 2004. Determining factors in the construction 

of hydro electric power plants in the amazon: reasons for claiming damage 

payments. In: Aragón, L. E.; Clüsener-Godt, M. (Eds). 2004.  Issues of local and 

global use of water from the Amazon, Montevideo:UNESCO, p. 101-142. 

 

Mardis, E. R. 2008. Next-Generation DNA Sequencing Methods. Annual Review 

Genomics and Human Genetics, 9: 397-402. 

 

Martins, D. P. 2011. Expressão gênica em acari-bodó (Pterygoplichthys pardalis) 

(Castelnau, 1855) exposto a sedimento contaminado por petróleo. Dissertação de 

Mestrado, INPA/UEA, Manaus, Amazonas, 55pp. 

 

Matsuo, A. Y. O.; Woodin, B. R.; Reddy, C. M.; Val, A. L.; Stegeman, J. J. 2006. 

Humic substances and crude oil induce cytochrome P450 1A expression in the 

Amazonian fish species Colossoma macropomum (Tambaqui). Environmental 

Science and Technology., 40: 2851-2858. 

 

Mattos, J. J.; Siebert, M. N.; Luchmann, K. H.; Granucci, N.; Dorrington, T.; Stoco, P. 

H.; Grisard, E. C.; Bainy, A. C. D. 2009. Differential gene expression in Poecilia 

vivipara exposed to diesel oil water accommodated fraction. Marine Environmental 

Research, 69(1): S31-S33. 

 

Meire, R. O.; Azeredo, A.; Torres, J. P. M. 2007. Aspectos ecotoxicológicos de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Oecologia Brasiliensis, 11(2): 188-201. 

 

Mesquita, D. R.; Porto, J. I. R.; Feldberg, E. 2008. Chromosomal variability in the wild 

ornamental species of Symphysodon (Perciformes: Cichlidae) from Amazon. 

Neotropical Ichthyology, 6(2): 181-190. 



94 
 

 

Metzker, M.L. 2010. Sequencing Technologies – the next generation. Nature 

Reviews: Genetics, v.11: 31-46. 

 

Miller, K. P.; Ramos, K. S. 2001. Impact of cellular metabolism on the biological 

effects of benzo[a]pyrene and related hydrocarbons. Drug Metabolism Reviews, 

33(1): 1-35. 

 

MMA (Ministério do Meio Ambiente). 2009. Florestas do Brasil em resumo. Serviço 

Florestal Brasileiro. 124pp. 

 

Morozova, O.; Marra, M. A. 2008. Applications of next-generation sequencing 

technologies in functional genomics. Genomics, 92: 255-264. 

 

Mortensen, A. S.; Arukwe, A. 2007. Modulation of xenobiotic biotransformation 

system and hormonal responses in Atlantic salmon (Salmo salar) after exposure to 

tributyltin (TBT). Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 145: 431-441. 

 

Mu oz, B.; Albores, A. 2011. DNA Damage Caused by Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons: Mechanisms and Markers, Selected Topics in DNA Repair, Prof. 

Clark Chen (Ed.), ISBN: 978-953-307-606-5, InTech, Available from: 

http://www.intechopen.com/books/selected-topics-in-dna-repair/dna-damage-caused-

by-polycyclic-aromatic-hydrocarbons-mechanisms-and-markers 

 

Nahrgang, J.; Camus, L.; Gonzalez, P.; Goksoyr, A.; Christiansen, J. S.; Hop, H. 

2009. PAH biomarker responses in polar cod (Boreogadus saida) exposed to 

benzo[a]pyrene. Aquatic Toxicology, 94: 309-319. 

 

Nelson, D. L.; Cox, M. M. 2002. Lehninger: Princípios de Bioquímica. 3ª ed. São 

Paulo: SARVIER, pp. 470-479. 

 

Nebert, D. W.; Dalton, T. P. 2006. The role of cytochrome P450 enzymes in 

endogenous signaling pathways and environmental carcinogenesis. Nature Reviews, 

6: 947-960. 



95 
 

 

Nelson, D. R.; Koymans, L.; Kamataki, T. et al. 1996. P450 superfamily: update on 

new sequences, gene mapping, accession numbers and nomenclature. 

Pharmacogenetics, 6: 1-42. 

 

NJDHSS (New Jersey Department of Health and Senior Services) 

(http://nj.gov/health/ohs/). Acessado em: 17/10/2010. 

 

OEA (Organização dos Estados Americanos). 2005. Amazon river basin: Integrated 

and sustainable management of transboundary water resources in the Amazon River 

Basin. Water Project Series, 8: 1-6. 

 

Oliveira, C. P. F. de. 2010. Biomarcadores moleculares, genotóxicos e enzimáticos 

de efeitos do petróleo em tambaqui (Colossoma macropomum) subsídios para o 

monitoramento ambiental na Amazônia. Tese de Doutorado, INPA-UFAM, Manaus, 

Amazonas, 158pp. 

 

Pelkonen, O.; Nebert, D. W. 1982. Metabolism of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: 

Etiologic Role in Carcinogenesis. Pharmacological Reviews, 34(2): 189-222. 

 

Petrobrás, 2008. Província Petrolífera de Urucu, 20 anos. 

(http://www2.petrobras.com.br/minisite/urucu/urucu.html) Acessado em: 11/08/2010. 

 

Powers, D. A. 1989. Fish as model systems. Science, 246: 352-358. 

 

Ready, J. S.; Ferreira, E. J. G.; Kullander, S. O. 2006. Discus fishes: mitochondrial 

DNA evidence for a phylogeographic barrier in the Amazonian genus Symphysodon 

(Teleostei: Cichlidae). Journal of Fish Biology, 69(B): 200-211. 

 

Reynaud, S.; Deschaux, P. 2006. The effects of polycyclic aromatic hydrocarbons on 

the immune system of fish: A review. Aquatic Toxicology, 77: 229-238. 

 

Rippel, R.; Rippel, V. C. L.; Lima, J. F. de. 2006. Percepções genéricas sobre o 

crescimento populacional, a demanda por energia e os padrões de consumo dos 



96 
 

recursos ambientais atuais. Trabalho apresentado no XV Encontro Nacional de 

Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambu – MG – Brasil, de 18 a 22 de 

setembro de 2006. 

 

Ruffino, M. L. 2001. Strategies for managing biodiversity in amazonian fisheries. 

Flood Plain Natural Resources Management Project–Pro Várzea. In: Blue 

Millennium: Managing Global Fisheries for Biodiversity (International Workshop) 

(http://www.worldfish.org/images-pdfs/Projects/bluem/Chapter%202-

%20Ruffino%20Case%20Study.pdf). Acessado em: 10/07/2010. 

 

Sanger, F.; Nicklen, S.; Coulson, A. R. 1977. DNA sequencing with chain-terminating 

inhibitors. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 74(12): 5463-

5467. 

 

Santos, G. M. dos; Santos, A. C. M. dos. 2005. Sustentabilidade da pesca na 

Amazônia. Estudos Avançados, 19(54): 165-182. 

 

Schirmer, K.; Fischer, B B.; Madureira, D. J.; Pillai, S. 2010. Transcriptomics in 

ecotoxicology. Analytical Bioanalytical Chemistry, 397: 917-923. 

 

Sethi, J. K.; Vidal-Puig, A. 2010. Wnt signaling and the control of cellular metabolism. 

Biochemical Journal, 427: 1-17. 

 

Sheehan, D.; Meade, G.; Foley, V. M.; Dowd, C. A. 2001. Structure, function and 

evolution of glutathione transferases: implications for classification of non-

mammalian members of an ancient enzyme superfamily. Biochemical Journal, 360: 

1-16. 

 

Shendure, J.; Ji, H. 2008. Next-generation DNA sequencing. Nature biotechnology, 

26(10): 1135-1145. 

 

Siebert, S.; Robinsoon, M. D.; Tintori, S. C.; Goetz, F.; Helm, R. R.; Smith, S. A.; 

Shaner, N.; Haddock, S. H. D.; Dunn, C. W. 2011. Differential Gene Expression in 



97 
 

the Siphonophore Nanomia bijuga (Cnidaria) Assessed with Multiple Next-

Generation Sequencing Workflows. PLoS One, 6(7): e22953. 

 

Singhal, R. L.; Prajda, N.; Yeh, Y. A., Weber, G. 1994. 1-Phosphatidylinositol 4-

phosphate 5-kinase (EC 2.7.1.68): A Proliferation- and Malignancy-linked Signal 

Transduction Enzyme. Cancer Research, 54: 5574-5578. 

 

Sioli, H. 1985. Amazônia: Fundamentos da ecologia da maior região de florestas 

tropicais. Ed. Vozes, 72pp. 

 

Srogi, K. 2007. Monitoring of environmental exposure to polycyclic aromatic 

hydrocarbons: a review. Environironmental Chemistry Letters. 5: 169-195. 

 

Stegeman, J.J., Hahn, M.E., 1994. Biochemistry and molecular biology of 

monooxygenase: current perspective on forms, functions, and regulation of 

cytochrome P450 in aquatic species. In: Malins, D.C., Ostrander, G.K. (Eds.), Aquatic 

toxicology; Molecular, Biochemical and Cellular Perspectives. Lewis Publishers, CRC 

press, Boca Raton, pp. 87 – 206 apud van der Oost, R.; Beyer, J.; Vermeulen, N. P. 

E. 2003. Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a 

review. Environmental Toxicology and Pharmacology, 13: 57-149. 

 

Storey, K. B. 1996. Oxidative stress: animal adaptations in nature. Brazilian Journal 

of Medical and Biological Research, 29: 1715-1733. 

 

Timme-Laragy, A. R.; Cockman, C. J.; Matson, C.W.; Di Giulio, R. T. 2007. 

Synergistic induction of AHR regulated genes in developmental toxicity from co-

exposure to two model PAHs in zebrafish. Aquatic Toxicology, 85: 241–250 

 

Trenzado, C.; Hidalgo, M. C.; Garcia-Gallego, M.; Morales, A. E.; Furne, M.; 

Domezain, A.; Domezain, J.; Sanz, A. 2006.  Antioxidant enzymes na lipid 

peroxidation in sturgeon Acipenser naccarii and trout Oncorhynchus mykiss. A 

comparative study. Aquaculture, 254: 758-767. 

 



98 
 

Tuvikene, A. 1995. Responses of fish to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). 

Annales Zoologici Fennici, 32: 295-309. 

 

van der Oost, R.; Beyer, J.; Vermeulen, N. P. E. 2003. Fish bioaccumulation and 

biomarkers in environmental risk assessment: a review. Environmental Toxicology 

and Pharmacology, 13: 57-149. 

 

Vesterlund, L.; Jiao, H.; Unneberg, P.; Hovatta, O.; Kere, J. 2011. The zebrafish 

transcriptome during early development. BMC Developmental Biology, 11(30): 1-18. 

 

Xue, W.; Warshawsky, D. 2005. Metabolic activation of polycyclic and heterocyclic 

aromatic hydrocarbons and DNA damage: a review. Toxicology and Applied 

Pharmacology, 206: 73-93. 

 

Zhao, J.; Grant, S. F. A. 2011. Advances in Whole Genome Sequencing 

Technologies. Current Pharmaceutical Biotechnology, 12: 293-305. 

 

http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/download.html - Acessado em 

28/04/2012. 

 

http://www.polonator.org - Acessado em 23/09/2011. 

 

http://www.helicosbio.com - Acessado em 23/09/2011. 

 

http://www.pacificbiosciences.com - Acessado em 23/09/2011. 

 

http://www.iontorrent.com - Acessado em 23/09/2011. 

 

http://www.nanoporetech.com - Acessado em 23/09/2011. 

 

http://www.zsgenetics.com - Acessado em 23/09/2011. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=danio%20rerio - Acessado em 

12/05/2012. 


