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Sinopse 

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos cenários ambientais previstos 

pelo 4º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC) para o ano de 2100 sobre a sobrevivência de duas espécies 

congenéricas de peixes ornamentais (Paracheirodon axelrodi e P. simulans), bem 

como a análise molecular e parâmetros enzimáticos da Lactato Desidrogenase 

(LDH). 
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RESUMO 

 

O aumento dos gases causadores do efeito estufa de origem antropogênica, tais como dióxido de 

carbono (CO2), representa um dos principais fatores responsáveis pelo aquecimento global e, 

consequentemente, pelas possíveis alterações nos padrões climáticos globais. O presente estudo 

teve por objetivo avaliar os efeitos dos cenários ambientais previstos pelo 4° relatório do IPCC 

(Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) para o ano de 2100 nas espécies 

congenéricas de peixes ornamentais, Paracheirodon axelrodi (cardinal tetra) e Paracheirodon 

simulans (neon verde) por meio de análise molecular e parâmetros enzimáticos da Lactato 

Desidrogenase (LDH). Exemplares adultos de cardinal tetra e neon verde foram expostos durante 

30 dias aos cenários climáticos simulados em microcosmos – quatro salas estruturalmente 

idênticas e automaticamente controladas quanto aos parâmetros de temperatura, CO2, umidade do 

ar e luminosidade. Cada sala simula os três cenários climáticos previstos pelo IPCC: brando (B1), 

moderado (A1B) e drástico (A2), além da sala controle que representa o cenário atual. A 

exposição a tais condições comprometeu a sobrevivência da espécie cardinal tetra, enquanto que 

a espécie neon verde mostrou ser mais tolerante quando exposta aos mesmos cenários. Diferenças 

espécie-específicas na expressão dos genes ldh-a e ldh-b foram observadas e revelam que a 

espécie cardinal tetra tem maior dependência do metabolismo anaeróbico do que a espécie neon 

verde logo ao primeiro contato com os cenários (dois dias). Reorganização do metabolismo 

energético em ambas as espécies foi observada durante a aclimatização ao longo de 30 dias. 

Além disso, o aumento da atividade enzimática da LDH nos cenários drásticos (A1B e A2) 

indicou a ativação da glicólise anaeróbica para a manutenção energética em ambas as espécies. 

Tais ajustes nos níveis moleculares e enzimáticos da LDH nas espécies congenéricas em estudo 

apontam uma das estratégias de sobrevivência e adaptação bioquímica utilizadas frente às 

mudanças ambientais previstas para o final do século XXI.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ABSTRACT 

 

 

The carbon dioxide is the most important anthropogenic greenhouse gas. Its increase continues to 

contribute to global warming and influences the possible climate changes. The aim of this work is 

to investigate the effects of the environmental scenarios provided by the 4th IPCC Assessment 

Report for the year of 2100 on the congeneric species of ornamental fish Paracheirodon axelrodi 

(cardinal tetra) and Paracheirodon simulans (green neon tetra) measuring molecular and 

enzymatic parameters of Lactate Dehydrogenase (LDH). Adult specimens of cardinal tetra and 

green neon tetra were kept for 30 days in simulated climate scenarios: the microcosms – four 

identical rooms, automatically controlled for temperature, CO2 concentrations, air humidity and 

photoperiod cycle. Each room simulates the three climate scenarios provided by IPCC: mild/low 

(B1), moderate/medium (A1B) and dramatic/high (A2), likewise the current scenario provided by 

a control room. Cardinal tetras survival was lower than green neon tetras when exposed to the 

same scenarios. Species-specific differences in the expression of ldh-a and ldh-b genes display 

that cardinal tetra is more dependent of the anaerobic metabolism than green neon tetra at first 

contact (two days) with the simulated climate conditions. A reorganization of the energy 

metabolism could be observed in both species during 30 days of acclimatizing. Furthermore, 

LDH increased activity in the dramatic/high scenarios (A1B and A2) indicated the activation of 

anaerobic glycolysis for energy maintenance in both species. The molecular and enzymatic 

adjustments in the levels of LDH in these congeneric species reveal the survival and biochemical 

adaptation strategies to environmental changes projected for the end of the century. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 18 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS ................................ 18 
1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AMAZÔNIA .................................................................... 19 
1.3 MUDANÇAS AMBIENTAIS VERSUS LACTATO DESIDROGENASE........................... 20 

1.4 ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS EM ESTUDO .................................................. 23 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................................ 25 

2.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................................... 25 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 25 

3 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................................. 25 

3.1 AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS EXPERIMENTAIS E ACLIMATAÇÃO ............................ 25 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL ............................................................................... 26 
3.2.1 Exposição aos cenários climáticos em microcosmos ..................................................... 26 

3.3 ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA .................................................... 28 

3.4 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS ........................................................................................ 29 
3.5 EXPRESSÃO DOS GENES ldh-a e ldh-b por qPCR .......................................................... 29 
3.5.1 Desenvolvimento dos primers ......................................................................................... 29 
3.5.2 Extração de RNA total ................................................................................................... 30 
3.5.3 Tratamento com DNase.................................................................................................. 31 
3.5.4 Síntese de DNA complementar (cDNA) ......................................................................... 31 
3.5.5 Amplificação por PCR (Reação de Polimerização em Cadeia) .................................... 32 

3.5.6 Purificação dos produtos de PCR .................................................................................. 33 

3.5.7 Reação de sequenciamento ............................................................................................. 33 

3.5.8 Análise das sequências ................................................................................................... 34 

3.5.9 Confecção dos primers específicos .................................................................................. 37 

3.5.10 qPCR ............................................................................................................................. 39 

3.6 ANÁLISE ENZIMÁTICA DA LDH ................................................................................... 39 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA .................................................................................................. 40 

4 RESULTADOS .................................................................................................................... 40 

4.1 SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS EM MICROCOSMOS ........................... 40 

4.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA .............................................................. 42 

4.3 MORTALIDADE ............................................................................................................... 43 

4.4 EXPRESSÃO DOS GENES ldh-a e ldh-b por qPCR .......................................................... 43 

4.4.1 Extração de RNA e Síntese de cDNA ............................................................................. 43 

4.4.2 Eficiência de amplificação dos primers específicos ........................................................ 44 

4.4.3 Especificidade de amplificação ...................................................................................... 47 

4.4.4 Análises por qPCR ......................................................................................................... 48 

4.5 ANÁLISE ENZIMÁTICA DA LDH ................................................................................... 51 

 



xii 

 

5 DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 54 

5.1 TOLERÂNCIA DE P. axelrodi E P. simulans AOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS ............... 54 

5.2 EXPRESSÃO DOS GENES ldh-a E ldh-b .......................................................................... 57 

5.3 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA LDH .............................................................................. 62 

CONSIDERAÇÃO FINAL ..................................................................................................... 65 

CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 66 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores forward (F) e reverse (R) utilizados na 

reação de PCR .......................................................................................................................... 30 

 

Tabela 2. Sequências parciais dos genes ldh-a, ldh-b e 18S de P. axelrodi (A) e P. simulans (B), 

respectivamente. ....................................................................................................................... 34 

 

Tabela 3. Comparação das sequências nucleotídicas dos genes ldh-a, ldh-b e 18S de P. axelrodi 

(A) e P. simulans (B) com sequências de peixes depositadas no NCBI ...................................... 36 

 

Tabela 4. Sequências dos oligonucleotídeos específicos forward (F) e reverse (R) de P. axelrodi 

(A) e P. simulans (B) utilizados na reação de qPCR .................................................................. 38 

 

Tabela 5. Parâmetros físico-químicos da água utilizada nos experimentos com P. axelrodi (A) e 

P. simulans (B) em microcosmos. * indica diferença estatística significativa em relação ao 

cenário atual (p<0,05) ............................................................................................................... 42 

 

Tabela 6. Mortalidade (%) de cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) e neon verde 

(Paracheirodon simulans) expostos durante 30 dias aos cenários simulados nos microcosmos .. 43 

 

Tabela 7. Cálculo de eficiência de amplificação (E) dos pares de primers de P. axelrodi (A) e P. 

simulans (B) utilizados nas reações de qPCR. Slope (S), coeficiente angular da reta; R
2
, 

coeficiente de correlação de Pearson r > 0,95 ............................................................................ 46 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Indivíduos adultos de cardinal tetra (A) e neon verde (B), evidenciando seu formato e 

padrão de coloração corporais. Adaptado de FishBase (2011) ................................................... 24 

 

Figura 2. Aquários experimentais utilizados nos ensaios de exposição de exemplares de cardinal 

tetra (A) e neon verde (B) aos cenários climáticos previtos pelo IPCC em microcosmos ........... 27 
  

Figura 3. Representação esquemática do modelo experimental de incubação progressiva realizado 

em microcosmos com as espécies congenéricas de peixes ornamentais Paracheirodon axelrodi 

(cardinal tetra) e Paracheirodon simulans (neon verde). Legenda: CT e NV indicam os tanques 

experimentais contendo as espécies cardinal tetra e neon verde, respectivamente, bem como o 

respectivo destino dos mesmos para cada cenário climático. ..................................................... 28 
 

Figura 4. Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando os produtos de PCR gerados a partir 

dos pares de oligonucleotídeos iniciadores previamente desenhados para outras espécies de 

peixes e testados em P. axelrodi (A) e P. simulans (B). 1. gene 18S; 2. gene ldh-a; 3. gene ldh-b. 

4. gene 18S; 5. gene ldh-a; 6. gene ldh-b. PM. Marcador de peso molecular de 1 kb (1.000 pares 

de bases) ................................................................................................................................... 32 

 

Figura 5. Variações da temperatura (A) e níveis de CO2 (B), simulando os cenários de mudanças 

climáticas previstos para o ano de 2100 em microcosmos.......................................................... 41 

 

Figura 6. Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando a integridade dos RNAs totais extraídos 

(A) e a integridade do cDNA (B) de P. axelrodi e P. simulans .................................................. 44 

 

Figura 7. Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando os amplicons (seta) gerados por PCR 

convencional a partir dos pares de primers específicos desenhados para P. axelrodi (A) e P. 

simulans (B). 1. gene 18S; 2. gene ldh-a; 3. gene ldh-b. 4. gene 18S; 5. gene ldh-a; 6. gene ldh-b. 

PM. Marcador de peso molecular de 1 kb (1.000 pares de bases)  ............................................. 44 

 

Figura 8. Curvas de diluição seriada e de amplificação, respectivamente, obtidas para os genes 

18S (A e B); ldh-a (C e D) e ldh-b (E e F) de P. axelrodi .......................................................... 45 

  

Figura 9. Curvas de diluição seriada e de amplificação, respectivamente, obtidas para os genes 

18S (A e B); ldh-a (C e D) e ldh-b (E e F) de P. simulans ......................................................... 46 

 

Figura 10. Curva de dissociação indicando a especificidade de amplificação dos pares de primers 

específicos para P. axelrodi (A) e P. simulans (B). 1. gene 18S; 2. gene ldh-a; 3. gene ldh-b. 4. 

gene 18S; 5. gene ldh-a; 6. gene ldh-b ....................................................................................... 47 

 

Figura 11. Expressão relativa da ldh-a em P. axelrodi submetidos durante dois e 30 dias aos 

cenários de mudanças climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. 
a 

e
 b 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de exposição. 
A 

e
 B 

indicam 



xv 

 

diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de exposição. * aponta diferença 

estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05 ................. 48 

  

Figura 12. Expressão relativa da ldh-b em P. axelrodi submetidos durante dois e 30 dias aos 

cenários de mudanças climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente.
 a 

e
 b 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de exposição. 
A 

e
 B 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de exposição. * aponta diferença 

estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05 ................. 49 

 

Figura 13. Expressão relativa da ldh-a em P. simulans submetidos durante dois e 30 dias aos 

cenários de mudanças climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. 
a 

e
 b 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de exposição. 
A 

e
 B 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de exposição. * aponta diferença 

estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05 ................. 50 

  

Figura 14. Expressão relativa da ldh-b em P. simulans submetidos durante dois e 30 dias aos 

cenários de mudanças climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. 
a 

e
 b 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de exposição. 
A 

e
 B 

indicam 

diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de exposição. * aponta diferença 

estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05 ................. 50 

  

Figura 15. Atividade da LDH predominante na porção anterior de P. axelrodi expostos por dois e 

30 dias em microcosmos, respectivamente. 
a 
e

 b 
indica diferença estatística em relação ao cenário 

atual após dois dias de exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo 

do tempo (p<0,05)..................................................................................................................... 51 

 

Figura 16. Atividade da LDH predominante na porção posterior de P. axelrodi expostos por dois 

e 30 dias em microcosmos, respectivamente. 
a 

e
 b 

indica diferença estatística em relação ao 

cenário atual após dois dias de exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao 

longo do tempo (p<0,05) ........................................................................................................... 52 

 

Figura 17. Atividade da LDH predominante na porção anterior de P. simulans expostos por dois e 

30 dias em microcosmos, respectivamente. 
a 
e

 b 
indica diferença estatística em relação ao cenário 

atual após dois dias de exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo 

do tempo (p<0,05)..................................................................................................................... 53 

 

Figura 18. Atividade da LDH predominante na porção posterior de P. simulans expostos por dois 

e 30 dias em microcosmos, respectivamente. 
a 

e
 b 

indica diferença estatística em relação ao 

cenário atual após dois dias de exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao 

longo do tempo (p<0,05) ........................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 



xvi 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

‒ A   Adenina 

‒ A1B  Cenário moderado 

‒ A2   Cenário drástico 

‒ BLAST   Algoritmo para comparação de sequências biológicas utilizando   

   alinhamento local (do inglês: Basic Local Alignment Search Tool) 

‒ B.O.D.  Demanda bioquímica de oxigênio (do inglês: Biochemical Oxygen   

   Demand) 

‒ B1   Cenário brando 

‒ C   Citosina 

‒ cDNA   DNA complementar 

‒ DNase  Enzima que degrada DNA 

‒ CH4   Metano 

‒ cm   Centímetro 

‒ CO2   Dióxido de carbono 

‒ CS   Citrato sintase 

‒ °C   Graus Celsius 

‒ DEPC  Dietilpirocarbonato 

‒ DNA   Ácido desoxirribonucléico 

‒ EC   Comissão de Enzimas 

‒ EDTA  Ácido etilenodiamino-tetracético 

‒ F   Forward 

‒ g   Grama 

‒ G   Guanina 

‒ GEE  Gases de Efeito Estufa 

‒ kb   Kilobase 

‒ h   Horas 

‒ HK   Hexoquinase 

‒ IPCC   Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (do inglês:   

   Intergovernmental Panel on Climate Change) 

‒ L   Litro 

‒ LDH  Lactato Desidrogenase 

‒ mg/L  Miligrama por litro 

‒ mM   Milimolar 



xvii 

 

‒ NAD
+
  Nicotinamida adenina dinucleotídeo oxidada 

‒ NADH  Nicotinamida adenina dinucleotídeo reduzida 

‒ Na2CO3  Carbonato de sódio 

‒ NCBI   Centro Nacional de Informação Biotecnológica (do inglês: National   

   Center for Biotechnology Information) 

‒ ng   Nanograma 

‒ nm   Nanômetro 

‒ NO2   Dióxido de nitrogênio 

‒ O2   Oxigênio 

‒ ONU  Organização Mundial das Nações Unidas 

‒ PCR  Reação de Polimerização em Cadeia 

‒ pb   Pares de bases 

‒ pH    Potencial hidrogeniônico 

‒ pmol  Picomol 

‒ ppm   Parte por milhão 

‒ qPCR  PCR em Tempo Real 

‒ R   Reverse 

‒ RNA  Ácido ribonucléico 

‒ rRNA  RNA ribossomal 

‒ mRNA  RNA mensageiro 

‒ S   Sul 

‒ SEM  Erro padrão da média 

‒ SRES  Relatório Especial sobre Cenários de Emissão (do inglês: Special Report  

   on Emission Scenarios) 

‒ T   Timina 

‒ Tm   Temperatura média de anelamento 

‒ Triton X-100 t-Octilfenoxipolietoxietanol 

‒ UNEP  Programa Ambiental das Nações Unidas (do inglês: United Nations  

   Environment Programme) 

‒ V   Volts 

‒ μL   Microlitro 

‒ W   Oeste 

‒ WMO  Organização Meteorológica Mundial (do inglês: World Meteorological  

   Organization) 
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INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A influência das atividades antropogênicas sobre o meio ambiente tem exercido 

profundos impactos no clima global. O cenário atual de mudanças climáticas está associado ao 

aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) liberados na atmosfera, decorrentes da 

queima de combustíveis fósseis e desmatamento (Nobre et al., 2007).  

Desde a década de 1980, a preocupação acerca das ações humanas sobre as mudanças do 

clima em nível mundial despertou o interesse do público e da comunidade científica. Com o 

objetivo de prevenir ou mitigar mudanças adversas do clima, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) em parceria com a Organização Meteorológica Mundial (WMO) e o Programa Ambiental 

das Nações Unidas (UNEP) estabeleceram o Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), responsável em elaborar relatórios que descrevam os cenários ambientais futuros do 

planeta, considerando a variação natural e ações antrópicas (Orsini, 2007). 

Os modelos climáticos globais previstos pelo Quarto Relatório de Avaliação do Grupo de 

Trabalho I do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC AR4) relatam as 

previsões climáticas para o final do século 21, bem como os cenários de emissões dos gases 

causadores do efeito estufa, tais como dióxido de carbono (CO2), gás metano (CH4) e dióxido de 

nitrogênio (NO2). As simulações climáticas compiladas pelo IPCC descrevem três cenários de 

mudanças relacionados com os desenvolvimentos socioeconômico e tecnológico mundiais. O 

cenário B1 descreve um cenário brando, no qual o mundo apresenta moderado crescimento 

populacional, aliado ao consumo de fonte energética fóssil e tecnologia renovável. O cenário 

A1B representa um cenário climático moderado e descreve um mundo futuro de rápido 

crescimento econômico e populacional com a adoção de tecnologias novas e redução no consumo 

de combustíveis fósseis. O cenário A2 representa um cenário drástico, com elevado crescimento 

populacional e desenvolvimento tecnológico lento, devido ao uso intensivo de combustíveis 

fósseis (Justino e Amorim, 2007). Segundo o IPCC (2007), as previsões para as mudanças de 

temperatura e emissões de gases de efeito estufa, notadamente o CO2, variam de acordo com cada 

cenário climático futuro: cenários B1 e A1B implicam variações acentuadas na temperatura e 

baixas emissões de CO2 em 2100 (1,8 °C, 600 ppm e 2,8 °C, 850 ppm, respectivamente), 
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enquanto que o cenário A2 corresponde a elevadas temperatura e emissão de CO2 (3,4 °C e 1.250 

ppm, respectivamente).  

É importante salientar que tais modelos climáticos projetados para o final do século XXI 

também preveem uma série de mudanças nos sistemas geofísicos, biológicos e socioeconômicos 

(Schneider et al., 2007). Contudo, a magnitude e as consequências do impacto mundial desses 

fatores implicam ações preventivas urgentes e necessitam de estudos detalhados sobre os efeitos 

que tais mudanças podem provocar na biodiversidade do planeta. 

   

1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E AMAZÔNIA 

 

A região amazônica exibe uma ampla heterogeneidade ambiental, abrigando grande parte 

da biodiversidade de espécies da flora e da fauna do mundo (Sioli, 1990). A Amazônia possui um 

relevante papel no ciclo do carbono do planeta (Salati, 1983), sendo considerada uma das regiões 

mais vulneráveis às mudanças climáticas (Nobre et al., 2007). Os impactos causados pelo 

aquecimento do clima global nos ecossistemas terrestre e aquático amazônicos são preocupantes, 

podendo alterar a precipitação pluviométrica, a cobertura da vegetação e os regimes hidrológicos 

da bacia.  

De acordo com as previsões climáticas publicadas pelo último relatório científico do 

IPCC, as concentrações dos gases de efeito estufa vêm aumentando significativamente na 

atmosfera como resultado das atividades antrópicas desde a Revolução Industrial. A quantidade 

de CO2 subiu dos 280 ppm durante o período pré-industrial para os atuais 380 ppm, podendo 

atingir 800 ppm em 2100 (Feely et al., 2004). Modelos regionais de mudanças climáticas 

apontam aumento da temperatura de 2 a 4 °C na América do Sul, além da diminuição da 

precipitação no leste da Amazônia para o final do século XXI (Ambrizzi et al., 2007; Salazar et 

al., 2007). Li e colaboradores (2006) analisaram os padrões de precipitação da Amazônia, devido 

ao aumento de CO2, e concluíram que cinco dos onze modelos previstos pelo IPCC indicam um 

aumento da precipitação anual, três modelos indicam uma diminuição das chuvas e os outros três 

modelos não preveem alteração significativa na precipitação na Amazônia. Segundo Nobre et al. 

(2008), mudanças nos parâmetros climáticos induzidos pelo aquecimento global e pela redução 

da precipitação, advindos da queima da biomassa vegetal, podem comprometer os ecossistemas 
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florestais amazônicos, resultando no desaparecimento ou possível ‘‘savanização’’ de partes da 

Amazônia (Li et al., 2006; Salazar et al., 2007). Além disso, esse iminente cenário para o 

aumento da concentração de CO2 atmosférico já representa um potencial risco para o ciclo 

hidrológico na Amazônia (Nobre et al., 2007), cujos eventos extremos atualmente registrados, 

como as secas de 2005 e 2010, e as cheias de 2009 e 2012 podem se tornar mais frequentes.   

Os riscos causados pelos fatores mencionados acima podem ameaçar significativamente a 

diversidade biológica dos ecossistemas amazônicos, além de afetar diversos aspectos da vida 

humana, os quais devem ser levados em consideração caso o aquecimento do planeta se agrave. 

1.3 MUDANÇAS AMBIENTAIS VERSUS LACTATO DESIDROGENASE 

Tanto a região amazônica quanto a sua ictiofauna experimentaram mudanças ambientais 

extremas durante o período evolutivo. Tão diverso quanto o grupo de peixes são suas estratégias 

adaptativas, que lhes permitem a sobrevivência frente às condições ambientais adversas (Val e 

Almeida-Val, 1995; Val et al., 1999).    

Variações ambientais que ocorrem nos ecossistemas de água doce da Amazônia, tais 

como disponibilidade de oxigênio dissolvido, temperatura, pH, podem afetar diretamente a 

ictiofauna da Amazônia. Diante dessas pressões ambientais naturais esses organismos 

desenvolveram plasticidade genotípica e fenotípica, sendo capazes de regular seus genes e 

apresentar estratégias adaptativas importantes que envolvem ajustes nos diferentes níveis da 

organização biológica, como por exemplo, comportamentais, morfológicos, anatômicos, 

fisiológicos, bioquímicos e moleculares (Almeida-Val e Val, 1990). 

O estudo de enzimas-chaves capazes de responder a essas alterações ambientais de forma 

específica nos diferentes tecidos e nas diferentes espécies tem recebido muita atenção nos últimos 

anos. Dentre as enzimas melhor estudadas está a lactato desidrogenase (EC 1.1.1.27, L-lactato: 

NAD
+
 oxidorredutase), cujo sistema isoenzimático foi muito utilizado em estudos bioquímicos, 

genéticos e evolutivos nas décadas de 80 e 90 (Market, 1984; revisto por Almeida-Val e Val, 

1993).  
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A Lactato Desidrogenase (LDH) é uma das enzimas-chaves do metabolismo anaeróbico 

que cataliza a reação reversível do piruvato a lactato no final da via glicolítica em períodos de 

anaerobiose tecidual. A atividade catalítica da LDH somente é possível na presença da coenzima 

NADH que atua no balanço redox durante a redução do piruvato a lactato (ou vice-versa) 

(Hochachka e Somero, 2002).  

Nos vertebrados, a LDH compreende um sistema isoenzimático de estrutura tetramérica 

formado pela associação de diferentes subunidades A, B ou C, codificadas pelos genes ldh-a, ldh-

b e ldh-c, respectivamente (Market, 1984). A associação das subunidades A e B resulta em cinco 

isoformas: A4, A3B, A2B2, AB3 e B4, sendo a isoenzima A4 predominantemente encontrada em 

músculo esquelético e a isoenzima B4 presente em tecidos aeróbicos como cardíaco e cerebral 

(Whitt et al., 1973). A isoenzima C4 é a forma mais especializada de todas as isoenzimas da 

LDH. O gene ldh-c apresenta expressão generalizada nos tecidos de espécies de peixes menos 

especializadas e expressão restrita em fígado e retina de teleósteos avançados (Market, 1984).   

Esse padrão de especificidade tecidual reflete a função metabólica catalisada por essas 

isoformas. Segundo Everse et al. (1970), a isoenzima tipo A atua melhor na conversão de 

piruvato a lactato em tecidos que suportam baixa disponibilidade de oxigênio, enquanto que a 

isoenzima tipo B predomina em tecidos aeróbicos, como o coração, sendo rapidamente inibida 

por altas concentrações de piruvato. Durante períodos de anaerobiose, quando o ciclo de Krebs 

está inoperante, o piruvato é convertido a lactato pela LDH com oxidação simultânea de NADH a 

NAD
+
. A forma oxidada da coenzima (NAD

+
) é essencial para a continuidade da glicólise 

anaeróbica, possibilitando a conversão do gliceraldeído-3-fosfato para 1,3 difosfoglicerato 

durante a degradação da glicose para a contínua produção de ATP, mesmo na ausência de 

oxigênio (Whitt et al., 1973).  

Nas águas da bacia amazônica, a quantidade de oxigênio dissolvido sofre oscilações 

espaciais, diárias e sazonais (Val e Almeida-Val, 1995), sendo este fator limitante para os 

organismos que ali habitam. A solubilidade deste gás depende da temperatura da água, cuja 

variação é inversamente proporcional à temperatura da mesma (Schmidt-Nielsen, 2002). Uma 

vez que os peixes são organismos ectotérmicos e, como tal, conformam sua temperatura corporal 

de acordo com a temperatura ambiental (Schmidt-Nielsen, 2002), variações nos parâmetros 

físico-químicos aquáticos induzem a adaptações bioquímicas nesses organismos (Hochachka e 
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Somero, 1973). Almeida-Val et al. (1990), ao estudarem a LDH de tambaqui (Colossoma 

macropomum), observaram uma redução da expressão do gene ldh-b em músculo cardíaco de 

parte dos indivíduos analisados e concluíram que tal redução representa uma estratégia de 

adaptação a períodos de hipóxia moderada. Além disso, espécies de ciclídeos amazônicos 

expostos à hipóxia crônica exibem ajustes ao metabolismo anaeróbico: podem ocorrer ativação 

da isoenzima A4 no coração e cérebro e expressão da isoenzima B4 no fígado (Almeida-Val et al., 

1995).  

Sob condições experimentais, as diferentes isoenzimas apresentam respostas específicas 

ao efeito da temperatura. Almeida-Val et al. (1990) observaram que os produtos codificados pela 

ldh-a no músculo esquelético de tambaqui e pacu (Mylossoma duriventris) são termicamente 

instáveis (termolábeis), enquanto os produtos de ldh-b no tecido cardíaco são termoestáveis para 

ambas as espécies. Além disso, a cinética enzimática da LDH em tambaqui e tamoatá 

(Hoplosternun littorale) aclimatados às temperaturas de 20 a 40°C apresentou uma afinidade 

enzima-substrato (Km) suscetível ao aumento da temperatura, bem como termoindependência da 

LDH em músculo cardíaco de tambaqui na maioria dos parâmetros cinéticos avaliados (Farias, 

1992).  

Alterações ambientais térmicas podem aumentar a demanda energética, influenciando o 

funcionamento enzimático da LDH (Almeida-Val et al., 1991; 2006). Conforme descrito na 

literatura especializada, a expressão dos genes ldh-a e ldh-b é regulada de acordo com as 

variações ambientais e atividade metabólica (D’Avila-Ferreira et al., 1991; Almeida-Val et al., 

1995; revisto por Schulte, 2004). Mudanças na expressão gênica da ldh-b que acompanham as 

mudanças de temperatura foram observadas entre populações de Fundulus heteroclitus da 

América do Norte por Crawford e Powers (1992). Esses autores verificaram um aumento da 

expressão de ldh-b hepática nas espécies aclimatadas a temperatura acima da média ambiental 

natural. Diferenças quantitativas na expressão da ldh-b resultam na sobrevivência a altas 

temperaturas (Powers e Schulte, 1998) e indicam a capacidade dessas espécies de peixes tropicais 

em lidar com o estresse térmico (Edmunds et al., 2009). Outros efeitos causados por mudanças 

bruscas na temperatura ambiental sobre os parâmetros fisiológicos incluem alterações no 

equilíbrio-iônico, na demanda metabólica e no sistema nervoso central (Crawshaw, 1979).  
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Além desses efeitos, o aumento da concentração do CO2 atmosférico pode reduzir o pH 

da água, induzindo uma série de prejuízos aos organismos aquáticos: hipercapnia (aumento de 

CO2 no sangue), perturbações do equilíbrio ácido-base e osmorregulatórias, dificuldades 

respiratórias e, consequentemente, atraso no crescimento, redução na eficiência alimentar, 

aumento na incidência de doenças e mortalidade (Boyd, 1990). 

Considerando que as isoenzimas da LDH proporcionam adaptação bioquímica aos peixes 

expostos às variações comumente encontradas nos ambientes amazônicos, esse sistema 

enzimático constitui poderosa ferramenta para os estudos de regulação gênica, adaptação e 

evolução dos organismos aos seus habitats (Almeida-Val, 1986).  

1.4 ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS EM ESTUDO 

A fauna de peixes que compõe a bacia amazônica é a mais rica se comparada a de outros 

ambientes aquáticos (revisto por Val e Almeida-Val, 1995), sendo o número de espécies 

existentes aproximadamente três mil (Santos e Santos, 2005). Dentre a ictiofauna da região 

amazônica, os peixes ornamentais merecem destaque, devido à variedade de espécies e à 

importância econômica movimentada pelo mercado aquarista (Junk e Soares, 2001).  

O cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi Schultz, 1956) e o neon verde (Paracheirodon 

simulans Géry, 1963) são espécies de peixes ornamentais nativas da Amazônia pertencentes à 

família Characidae, ordem Characiformes (FishBase, 2011). Apresentam distribuição endêmica 

nas Bacias dos Rios Negro e Orinoco, onde são abundantes em igarapés de água preta e ácida 

(Axelrod et al., 1986). Com relação ao hábito alimentar, ambas as espécies são onívoras 

(FishBase, 2011), embora o cardinal tetra consuma preferencialmente microcustáceos e larvas de 

quironomídeos (Walker, 2004). São espécies de pequeno porte, medindo de 2 a 5 cm de 

comprimento, com padrões de coloração corporal vibrante e diferenciado. Segundo Axelrod e 

colaboradores (1986), enquanto o cardinal tetra apresenta uma faixa azul metálica que se estende 

da base da nadadeira adiposa aos olhos, o neon verde possui uma faixa esverdeada brilhante que 

se estende dos olhos até a nadadeira caudal (Figura 1). Além disso, apesar de ambas as espécies 

serem encontradas separadamente em campos alagados que apresentam características físico-

químicas similares, estas se distinguem quanto à preferência térmica dos seus ambientes naturais, 
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onde populações de P. simulans estão aclimatizadas a temperaturas mais elevadas do que 

populações de P. axelrodi (Marshall et al., 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Indivíduos adultos de cardinal tetra (A) e neon verde (B), evidenciando seu formato e padrão de coloração 

corporais. Adaptado de FishBase (2011). 

 

As espécies de peixes ornamentais exploradas no Estado do Amazonas constituem uma 

atividade econômica rentável realizada nos municípios de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro, 

sendo que 64% do cardinal tetra capturado são destinados à exportação (Junk e Soares, 2001). 

Apesar do P. axelrodi e P. simulans serem as espécies de peixes ornamentais mais populares no 

mercado internacional (Chao et al., 2001), estudos detalhados sobre a biologia, ecologia e status 

taxonômico ainda são escassos (Walker, 2004; Anjos e Anjos, 2006). Diante disso, o cardinal 

tetra e o neon verde foram escolhidos para estudo pelas seguintes razões: são comercialmente 

valiosos, o que facilita a aquisição dos espécimes; são adequados em manipulação experimental 

devido à fácil aclimatação às condições laboratoriais e são peixes congenéricos, o que permite a 

comparação dos efeitos decorrentes das mudanças ambientais sobre a sobrevivência e adaptação 

dessas espécies. 

Considerando que as populações de Paracheirodon axelrodi e Paracheirodon simulans 

são encontradas em habitats distintos pertencentes às regiões interfluviais extensas localizadas no 

médio Rio Negro (Marshall et al., 2011), ambas as espécies estão aclimatizadas em dois 

ambientes aquáticos que se distinguem quanto à temperatura encontrada nesses micro-habitats. 

Dessa forma, a enzima LDH torna-se excelente ferramenta para o estudo comparativo da 

adaptação desses organismos aos seus habitats e a prováveis mudanças ambientais como 

preconizadas pelo IPCC. Essa aclimatização tão peculiar pode levar as espécies a responder de 

A B 
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diferentes maneiras aos impactos das mudanças climáticas, cujos efeitos podem resultar na 

redução de hábitat e das populações naturais dessas espécies, comprometendo a conservação e 

manutenção da diversidade biológica da Amazônia.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as respostas moleculares e enzimáticas das espécies congenéricas de peixes 

ornamentais, Paracheirodon axelrodi e Paracheirodon simulans, submetidas aos cenários de 

mudanças climáticas previstos pelo IPCC para o ano de 2100. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar o efeito dos diferentes cenários do IPCC sobre a sobrevivência das duas espécies 

de Paracheirodon. 

Avaliar o efeito dos diferentes cenários do IPCC sobre a expressão dos genes da LDH nas 

duas espécies de Paracheirodon. 

Avaliar o efeito dos diferentes cenários do IPCC sobre a atividade enzimática da LDH em 

diferentes tecidos nas duas espécies de Paracheirodon. 

Comparar as respostas moleculares e enzimáticas sobre o balanço do metabolismo 

anaeróbico em P. axelrodi e P. simulans. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 AQUISIÇÃO DOS ANIMAIS EXPERIMENTAIS E ACLIMATAÇÃO 

Exemplares adultos de cardinal tetra (0,09±0,03 g de massa corpórea e 2,1±0,2 cm de 

comprimento) e neon verde (0,06±0,05 g de massa corpórea e 1,7±0,2 cm de comprimento), 

provenientes do município de Barcelos (0°23'7,7''S; 62°53'52,87''W), foram transportados ao 
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Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular (LEEM/CBIO/INPA), onde foram 

aclimatados em tanques de polietileno contendo 150 L de água do poço artesiano do INPA e 

aeração constante. Durante os períodos pré-experimental e experimental, os peixes foram 

alimentados com ração pelletilizada comercial constituída por 35% de proteína bruta, fornecida 

uma vez ao dia (ad libitum). 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os exemplares de cardinal tetra e neon verde foram expostos aos cenários climáticos 

previstos pelo Relatório Especial sobre Cenários de Emissão (SRES) do IPCC em microcosmos, 

onde é possível controlar os níveis de temperatura, CO2, umidade do ar e fotoperíodo (12 horas 

com luz e 12 horas sem luz). 

 O modelo experimental projetado para os microcosmos foi constituído por quatro salas 

idênticas, especialmente controladas, as quais simulam os três cenários de mudanças climáticas 

previstos para os próximos 100 anos: i) brando, com um aumento de 1,5 °C e aumento 200 ppm 

de CO2; ii) moderado, com um aumento de 2,5 °C e aumento de 400 ppm de CO2; e iii) drástico, 

com um aumento de 4,5 ºC e aumento 850 ppm de CO2. Essas previsões correspondem aos 

cenários B1, A1B e A2 divulgados pelo SRES do IPCC (2007), respectivamente. O cenário 

controle foi representado pelas condições de temperatura e concentração de CO2 iguais às atuais 

(cerca de 30 °C e 380 ppm, respectivamente), cujas variações seguiram em tempo real às 

condições naturais externas aos microcosmos.   

 

3.2.1 Exposição aos cenários climáticos em microcosmos 

Anterior ao início dos experimentos em microcosmos, exemplares de cardinal tetra e neon 

verde foram acondicionados em aquários de plástico transparente (32x32x21cm
3
), contendo 18 L 

de água e aeração constante. Ambas as espécies foram separadamente distribuídas em oito 

tanques experimentais (n=200; quatro tanques por espécie – cada um destinado à sua respectiva 

sala nos microcosmos), conforme ilustrado na figura 2. As características físico-químicas da água 

foram monitoradas diariamente: tanques de cardinal tetra (26,63±0,12 °C; pH 6,50±0,38 e 



27 

 

6,39±0,23 mg/L de oxigênio dissolvido) e tanques de neon verde (26,67±0,12 °C; pH 6,48±0,20 e 

5,81±0,24 mg/L de oxigênio dissolvido).  

Figura 2. Aquários experimentais utilizados nos ensaios de exposição de exemplares de cardinal tetra (A) e neon 

verde (B) aos cenários climáticos previstos pelo IPCC em microcosmos. 

 

Após uma semana de aclimatação, todos os tanques com cardinal tetra e neon verde foram 

transferidos para os microcosmos, sendo a exposição e a coleta para cada cenário ambiental 

futuro realizadas conforme o procedimento descrito a seguir (Figura 3):  

 O grupo controle foi exposto por 48 h (dois dias) ao cenário atual (sala 1) e, logo após 

este período, realizadas as coletas experimentais. Os animais foram mantidos nestas 

condições por mais 28 dias e, então, feitas coletas no período de exposição correspondente 

a 30 dias.        

 

 O grupo B1 foi aclimatado por 48 h no cenário atual e, posteriormente, transportado para 

o cenário brando (sala 2), onde permaneceu por mais 48 h; sendo as coletas realizadas nos 

mesmos períodos de exposição do grupo controle. 

 

 O grupo A1B foi aclimatado 48 h no cenário atual, em seguida, transportado para o 

cenário brando, onde permaneceu por mais 48 h de aclimatização. Decorrido este período, o 

grupo foi transferido para o cenário moderado (sala 3), onde permaneceu por mais 48 h; 

sendo as coletas realizadas nos mesmos períodos de exposição do grupo controle.  

 

 O grupo A2 passou pelas mesmas condições de aclimatização submetidas aos grupos 

controle, B1 e A1B. Após este período, o grupo foi transportado para o cenário drástico 

(sala 4), onde permaneceu por mais 48 h; sendo as coletas realizadas nos mesmos períodos 

de exposição do grupo controle. 

A B 
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Figura 3: Representação esquemática do modelo experimental de incubação progressiva realizado em microcosmos 

com as espécies congenéricas de peixes ornamentais Paracheirodon axelrodi (cardinal tertra) e Paracheirodon 

simulans (neon verde). Legenda: CT e NV indicam os tanques experimentais contendo as espécies cardinal tetra e 

neon verde, respectivamente, bem como o respectivo destino dos mesmos para cada cenário climático. 

 

 

3.3 ACOMPANHAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

 

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

durante a execução dos experimentos. Os valores de pH foram obtidos com auxílio de um 

pHmetro UltraBASIC UB-10 (Denver Instrument) e as medidas de temperatura e de oxigênio 

dissolvido foram realizadas com o auxílio de um oxímetro 5512-FT (YSI). 

Os níveis de CO2 dos aquários experimentais foram determinados por ensaio 

colorimétrico segundo Boyd e Tucker (1992). O método consistiu na reação do dióxido de 

carbono (CO2) com o carbonato de sódio (Na2CO3), utilizando-se como indicador a fenolftaleína. 

A concentração de CO2 foi expressa em ppm. 
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3.4 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

Ao final de cada tempo de exposição (48 horas e 30 dias) às condições de temperatura e 

CO2 estabelecidas em microcosmos, 24 exemplares de cardinal tetra e neon verde (seis peixes por 

espécie e por cenário) foram coletados e imediatamente armazenados em nitrogênio líquido até o 

momento das análises. Os procedimentos de eutanásia realizados no presente trabalho foram 

aprovados junto à Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais – CEUA (n° processo 

024/2012). Além disso, lotes de Paracheirodon axelrodi (n° processo 38.318) e Paracheirodon 

simulans (n° processo 38.319) foram tombados na Coleção de Peixes do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

3.5 EXPRESSÃO DOS GENES ldh-a E ldh-b POR qPCR  

3.5.1. Desenvolvimento dos primers  

Para o estudo da expressão dos genes ldh-a e ldh-b em cardinal tetra e neon verde foram 

testados oligonucleotídeos iniciadores – primers sense (forward) e anti-sense (reverse) – já 

disponíveis no Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular, gentilmente cedidos pela Dr
a
. 

Alice Reis Oliveira e pela mestranda Nayara Sousa Castro, respectivamente. Também foram 

testados oligonucleotídeos inespecíficos do gene da subunidade ribossomal 18S previamente 

desenhados para acará-açu (Astronotus ocelltatus) por Baptista (2011), conforme mostrados na 

tabela 1.  

Os primers foram testados em ambas as espécies e, em seguida, realizadas as etapas 

necessárias para a confecção dos primers específicos de ldh-a, ldh-b e 18S para cada espécie 

estudada. 
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Tabela 1. Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores forward (F) e reverse (R) utilizados na reação de PCR.  

Genes 

 

Sequência dos oligonucleotídeos 

 (5’- 3’)   

Tamanho do fragmento 

(pb)
1 

ldh-a (F) GGHGCCCGYCAGCAGGA 

(R) ATGGCCCAGGARGTGTAGCC 

500 

ldh-b (F) TGGGAGTGGGGCAAGTGGGC 

(R) ACTGTGTTTGACGATCTGAGG 

500 

18S (F) GGAATGAGTACACTTTAAATCC 

(R) GGGGCGCCGAGAGGCAGGGGC 

200 

1 número de pares de bases do fragmento. Substituição de bases no momento da síntese: H=A/T/C; Y=C/T;    

R=G/A 

3.5.2 Extração de RNA total 

O RNA total de peixes inteiros das espécies cardinal tetra (n=6) e neon verde (n=6) foi 

extraído com o uso do TRIzol® Reagent (Invitrogen, Life Technologies), conforme instruções do 

fabricante com algumas modificações. As amostras foram homogeneizadas em microtubos de 1,5 

mL contendo 500 μL de TRIzol® e, posteriormente, centrifugadas a 12.000 g durante 10 minutos 

a 4 °C. O sobrenadante foi retirado e, em seguida, adicionados 100 μL de clorofórmio sob 

agitação vigorosa por 15 segundos e incubado à temperatura ambiente durante 2 minutos. Após 

esse tempo, as amostras foram novamente centrifugadas a 12.000 g por 15 minutos a 4 °C para 

separar o RNA do DNA e debris celulares. A fase aquosa sobrenadante transparente contendo o 

RNA total foi transferida para um novo microtubo, seguido da adição de 250 μL de álcool 

isopropílico (P.A.) e incubada por 5 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas por 10 minutos a 12.000 g a 4 °C para a precipitação do RNA total. O 

sobrenadante foi cuidadosamente removido e os pellets resultantes foram lavados com 500 μL de 

etanol 75% e centrifugados novamente a 7500 g por 5 minutos a 4 °C. Em seguida, todo o 

excesso de etanol foi descartado e o RNA desidratado à temperatura ambiente durante 10 

minutos. Ao final deste processo, os pellets de RNA total foram ressuspensos em 20 μL de água 

DEPC e estocados em freezer -80 °C até a realização das análises. 

A integridade do RNA total isolado foi verificada em gel de agarose desnaturante 1% por 

meio da visualização dos RNAs ribossômicos (rRNA) 28S e 18S; sendo as amostras previamente 
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desnaturadas a 65°C durante 20 segundos e marcadas com GelRed
TM

 (Biotium, Uniscience). O 

gel foi visualizado em luz ultravioleta (UV) no foto transiluminador Molecular Imaging L - Pix 

(Loccus Biotecnologia). A concentração e pureza das amostras de RNA total foram verificadas 

no NanoDrop® 2000 Espectrophotometer (Thermo Scientific). 

3.5.3 Tratamento com DNase 

A fim de remover possíveis resíduos de DNA genômico das amostras de RNA, as mesmas 

foram tratadas com o kit DNase I (Invitrogen, Life Technologies). Para cada 1 μg de RNA total 

foi adicionado 1 μL de tampão DNase I (10X); 1 μL da enzima DNase I e água DEPC para um 

volume final de 10 μL. Em seguida, as amostras foram incubadas durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Para inativação da DNase I, foi adicionado 1 μL de EDTA 25mM e as 

amostras aquecidas por 10 minutos a 65 °C. Posteriormente, as amostras foram quantificadas 

conforme descrito acima e utilizadas para a síntese da sequência nucleotídica complementar de 

DNA. 

3.5.4 Síntese de DNA complementar (cDNA) 

A síntese de cDNA por meio da transcrição reversa foi realizada seguindo as instruções 

do kit RevertAid
TM

 H Minus First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). Para tal, foram misturados 

em um microtubo de 200 μL, 500 ng de RNA total livre de DNA genômico; 1,0 µL do iniciador 

oligo (dT)18 e água livre de nucleases em quantidade suficiente para o volume final de 12 μL. 

Posteriormente, o tubo foi incubado a 65 °C por 5 minutos e imediatamente resfriado em gelo. 

Transcorrido esse tempo, foram adicionados à reação: 4 μL de tampão (5X); 1 μL do inibidor de 

RNases Ribolock (20 u/μL); 2 μL de dNTP Mix (10 mM) e 1 μL da enzima transcriptase reversa 

RevertAid
TM

 H Minus M-MuLV (200 u/μL). A reação final de transcrição reversa foi realizada nas 

seguintes condições: 42 °C por 60 minutos e 70° C por 5 minutos em termociclador modelo 

GeneAmp
®

 PCR System 9700 (Applied Biosystems). A confirmação da síntese de DNA 

complementar foi realizada por eletroforese em gel de agarose 1% (m/v), com tampão TAE 1X, 

corado com GelRed
TM

 (Biotium, Uniscience) e visualizado em foto transiluminador de luz UV. A 

quantificação das amostras de cDNA foi realizada por meio de espectrotofotometria. 
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3.5.5 Amplificação por PCR (Reação de Polimerização em Cadeia) 

Para a amplificação das sequências dos genes ldh-a, ldh-b e 18S das amostras de cDNA 

de P. axelrodi e P. simulans foram utilizados aproximadamente 2 μg de cDNA; 12,5 μL de PCR 

Master Mix (2X) (Fermentas); 1,0 μL do primer forward (10 pmol/μL); 1,0 μL do primer reverse 

(10 pmol/μL), adicionando água suficiente para um volume final de 25 μL. As reações de 

amplificação dos genes foram realizadas com o auxílio de um termociclador Veriti 96 Well 

Thermal Cycler (Applied Biosystems) com as seguintes condições de reação: 95 °C por 1 minuto; 

35 ciclos a 95 °C por 1 minuto, temperatura específica de anelamento de cada par de primer por 1 

minuto, 72 °C por 1 minuto e extensão final de 72 °C por 8 minutos. As temperaturas médias de 

anelamento (Tm) utilizada durante a PCR para os primers de ldh-a e ldh-b e 18S foram 

respectivamente, 52 e 56°C para ambas as espécies estudadas.      

A amplificação dos produtos foi confirmada por meio de eletroforese em gel de agarose 

1% (m/v), em tampão TAE 1X marcado com GelRed
TM

 (Biotium, Uniscience). As bandas 

amplificadas foram separadas durante 50 minutos a 80 V e visualizadas em foto transiluminador 

de luz UV. Para a confirmação do tamanho dos fragmentos amplificados, foi adicionado ao gel 

um marcador de peso molecular conhecido (Figura 4). 

                    (A)                  (B) 

     

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando os produtos de PCR gerados a partir dos pares de 

oligonucleotídeos iniciadores previamente desenhados para outras espécies de peixes e testados em P. axelrodi (A) e 

P. simulans (B). 1. gene 18S; 2. gene ldh-a; 3. gene ldh-b. 4. gene 18S; 5. gene ldh-a; 6. gene ldh-b. PM. Marcador 

de peso molecular de 1 kb (1.000 pares de bases). 

 

 

 

1000pb 

500pb 
250pb 

PM 1 2 3 PM 4 5 6 
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3.5.6. Purificação dos produtos da PCR 

As bandas específicas obtidas de cada gene foram purificadas em sistema E-Gel® 

CloneWell (Invitrogen, Life Technologies), conforme especificações do fabricante. Esse sistema 

consiste em eletroforese em tempo real utilizando sistema SYBR® Safe (Invitrogen, Life 

Technologies), o qual permite visualização das bandas purificadas em transiluminador de luz 

azul. No gel de agarose (0,8%) foram aplicados cerca de 20 μL do produto amplificado, 

juntamente com um marcador de peso molecular de 1 kb. Cada produto purificado foi capturado 

em microtubos de 0,5 mL e, em seguida, ressuspenso em 20 μL de água deionizada ultra pura e 

imediatamente conservado em gelo. O material resultante da purificação foi quantificado em 

espectrofotômetro e estocado em freezer -20 °C até análises futuras. 

3.5.7 Reação de sequenciamento 

A reação de sequenciamento dos genes ldh-a, ldh-b e 18S das espécies de peixes 

ornamentais em estudo foi realizada com o kit ABI PRISM® Big Dye
TM

 Terminator Cycle 

Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems), seguindo as instruções do fabricante em placa 

de 96 poços. Para reação com volume final de 10 µL foram utilizados 2,5 µL de DNA 

(aproximadamente 50 ng); 1,0 µL do primer forward ou reverse (10 pmol/μL) referente ao gene 

de interesse; 2,0 µL tampão (5X) e 1,0 µL de Big Dye completando a reação com 3,5 µL de água 

deionizada ultra pura. Cada amostra foi sequenciada em duplicata nas seguintes condições: 95 °C 

por 2 minutos; seguidos 39 ciclos de 96 °C por 15 segundos, temperatura específica de cada par 

de primer degenerado por 1 minuto (vide seção 3.5.5) e 60°C por 4 minutos. 

A reação de precipitação foi realizada adicionando-se 40 μL de isopropanol 65% (v/v) em 

cada poço da placa contendo amostra. Ao abrigo da luz, homogeneizou-se a solução brevemente 

em vórtex de placa e centrifugou-se durante 40 minutos a 3.000 g, 19 °C, sendo os sobrenadantes 

posteriormente descartados. Em cada poço foram adicionados 200 μL de etanol 75% (v/v) a 

temperatura ambiente, seguido de 10 minutos de centrifugação a 3.000 g, 19 °C. O sobrenadante 

foi novamente descartado e as amostras desidratadas e protegidas da luz por 60 minutos a 37 °C 

em incubadora refrigerada B.O.D. TE-39I (TECNAL). Após esse tempo, as amostras foram 

ressuspensas em 10 μL de formamida HiDi (Applied Biosystems), desnaturadas a 95 °C por 5 
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minutos e imediatamente levadas ao gelo durante 2 minutos. As amostras de DNA foram 

sequenciadas com auxílio do sequenciador automático ABI 3130XL Sequence Analyzer (Applied 

Biosystems) de 16 capilares, localizado no Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular 

(LEEM) nas dependências do INPA. 

 

3.5.8 Análise das sequências 

 

As sequências obtidas foram analisadas quanto aos parâmetros de qualidade dos 

eletroferogramas gerados pelo software Sequence Analyzer do próprio equipamento e, então, 

analisadas pelos algoritmos BLASTn e BLASTx disponíveis no programa BLAST, no banco de 

dados NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) (Tabelas 2 e 3). As sequências de nucleotídeos 

foram validadas por meio da ferramenta BLASTn que detecta homologia nucleotídica com o 

genoma das demais espécies depositadas do NCBI e pelo BLASTx que detecta homologia com 

sequências de aminoácidos e auxilia na caracterização de sua função protéica. Os genes foram 

confirmados com valores confiáveis de e-value.  

 

Tabela 2. Sequências parciais dos genes ldh-a, ldh-b e 18S de P. axelrodi (A) e P. simulans (B), respectivamente.  

(A) 

Sequência parcial do gene ldh-a (463 pb) 

GCCCGTCAGCAGGAGGGCGAGAGCAGGCTCAACCTTGTGCAGAGGAACGT

CAACATCTTCAAGCACATCATCCCTCAGATCGTCAAGTACAGCCCTAACTG

CACCCTTGTTGTGGTGTCTAACCCAGTGGATGTCTTGACCTACGTCACCTGG

AAGTTGAGTGGCCTGCCCAAGCACCGTGTCATTGGCAGTGGCACCAACCTG

GACTCTGCCCGCTTCCGCTACATCATGGCTGAGAAGCTGGGCATCCATGCC

ACCAGCTTTAACGGCTACATCTTGGGAGAGCACGGAGATTTCAGTGTGCCT

GTATGGAGTGGTGCTAACGTTGCTGGAGTTAGCCTGCAGAAACTCAACCCC

GCCATCGGCACTGATCAGGACAGCGAGAACTGGAAGGAGGCTCACAAGAT

GGTGGTGGACAGTGCTTATGAGGTCATCAAGCTGAAGGGCTACACCTCCTG

GGCCA 
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Sequência parcial do gene ldh-b (301pb) 

GACGATCTGAGGGATGATGTGCTTGAAGATGTTGACGTTCCTCTGCACAAG

GTTGAGCCTGCTCTCGCCCTCCTGCTGGCGTACACCCGCGGTCACAACCAC

GATGCGGGAGTTAGCGGTAACAGAGTAGTCCTTGTCAGCCACGATCTTGTG

CGTCTTGAGGAAAAGGCTGCCATGCTGCAGGTCCATCATCTCTCCCTTCAG

CTTGTCTTCAATCACTATCAACCAGAGCGAGCTCATCACACAAGTCCCTGA

GCAAAATGCTGACGGCACAGGCCATGCCCACTTGCCCCACTCCCAA 

 

 

Sequência parcial do gene 18S (204 pb) 

TTTTTAAGTTTCAGCTTTGCAACCATACTCCCCCCGGAACCCAAAGACTCTG

GTTTCCCCGCACGCTGCCCGGCGGGTCATGGGAATAACCCGCCGCATCGCG

GGTCGGCATAGTTTACGGTCGGAACTACGACGGTATCTGATCGTCTGGCGA

ACCTCCGACTTTCGTTCTTGATTAATGAAAACATTCTTGGCAAATGCTTA 

 

 

(B) 

Sequência parcial do gene ldh-a (465 pb) 

GCCCGCCAGCAGGAGGGCGAGAGCAGGCTCAACCTTGTGCAGAGGAACGT

CAACATCTTCAAGCACATCATCCCTCAGATCGTCAAGTACAGCCCTAACTG

CACCCTTGTTGTGGTGTCTAACCCAGTGGATGTCTTGACCTACGTGACGTG

GAAGTTGAGTGGCCTGCCCAAGCACCGTGTCATTGGCAGTGGCACCAACCT

GGACTCTGCCCGCTTCCGCTACATCATGGCCGAGAAGCTGGGCATCCATGC

CACCAGCTTTAACGGGTACATCTTGGGAGAGCACGGAGACTCCAGTGTGCC

TGTATGGAGTGGTGCTAACGTTGCTGGAGTTAGCCTTGCAGAAACTCAACC

CCGCCATCGGCACTGATCAGGACAGTGAGAACTGGAAGGAGGCTCACAAG

ATGGTGGTGGACAGTGCTTATGAGGTGATCAAGCTGAAGGGCTACACCTCC

TTGGGCCA 

 

 

Sequência parcial do gene ldh-b (309 pb) 

ACTGTGTTTGGCGATCTGAGGGATGATGTGCTTGAAGATGTTGACGTTCCT

CTGCACAAGGTTGAGCCTGCTCTCGCCCTCCTGCTGGCGTACACCCGCGGT

CACCACCACGATGCGGGAGTTAGCGGTCACAGAGTAGTCCTTGTCAGCCAC

GATCTTGTGCGTCTTGAGGAAAAGGCTGCCATGCTGCAGGTCCATCATCTC

TCCCTTCAGCTTGTCTTCAATCACATCAACCAGAGCGAGCTCATCACACAG

GTCCCTGAGCAAAATGCTGACGGCACAGGCCATGCCCACTTGCCCCACTCC

CAA 
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Tabela 3. Comparação das sequências nucleotídicas dos genes ldh-a, ldh-b e 18S de P. axelrodi (A) e P. simulans (B) 

com sequências de peixes depositadas no NCBI. 

 

      (A) 

Genes      Espécie                                     e-value     Homologia (%)      N° de acesso 

ldh-a 

Coryphopterus nicholsi 2e-98 81 AF079534.1 

Gillichthys seta 2e-98 81 AF079533.1 

Gillichthys mirabilis 2e-98 81 AF079460 

Pagothenia borchgrevinki 4e-85 79 AF170846.1 

Notothenia angustata 2e-83 79 AF170848.1 

Chionodraco rastrospinosus 2e-83 79 AF079829.1 

Lepidonotothen nudifrons 2e-83 79 AF079828.1 

Champsocephalus gunnari 2e-83 79 AF079824.1 

Parachaenichthys charcoti 2e-83 79 AF079821.1 

Chaenocephalus aceratus 2e-83 79 AF079819.1 

Dissostichus eleginoides          2e-78        78                          AF170027.1 

ldh-b  

Salmo salar 1e-87 87 BT059338.1 

Takifugu rubripes 1e-82 86 XM003967503.1 

Plectropomus leopardus 1e-72 84 FJ439508.1 

Oryzias latipes                          3e-64       82                           XM004082884.1 

18S 

Chasmistes brevirostris 2e-88 97 JN165769.1 

Deltistes luxatus 2e-88 97 JN162363.1 

Cyprinus carpio 2e-88 97 JN628435.1 

Tenualosa reevesii 2e-88 97 EU120031.1 

Carassius carassius 2e-88 97 HQ615531.1 

Porochilus rendahli 2e-88 97 HQ615581.1 

Neosilurus hyrtlii 2e-88 97 HQ615576.1 

Nematalosa erebi 2e-88 97 HQ615574.1 

Hyperlophus vittatus 2e-88 97 HQ615538.1 

Danio rerio 2e-88 97 FJ915075.1 

        

Sequência parcial do gene 18S (203 pb) 

TTTAAGTTTCAGCTTTGCAACCATACTCCCCCCGGAACCCAAAGACTCTGG

TTTCCCCGCACGCTGCCCGGCGGGTCATGGGAATAACGCCGCCGGATCGCG

GGTCGGCATAGTTTACGGTCGGAACTACGACGGTATCTGATCGTCTTCGAA

CCTCCGACTTTCGTTCTTGATTAATGAAAACATTCTTGGCAAATGCTTAA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3406661?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=6&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3406659?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3396067?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/5726595?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=14&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/5726599?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=15&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3719286?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=16&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3719284?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=17&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3719276?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=18&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3719270?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=19&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3719266?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=20&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/5726587?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=31&RID=P87AJ7HJ015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/223648585?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=P8936YW901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/410908146?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=P8936YW901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/238800094?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=P8936YW901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/432941976?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=11&RID=P8936YW901R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/347326476?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/347326475?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/373430781?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/159145589?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=10&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/328550438?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=12&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452443?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=15&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452438?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=16&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452436?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=18&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452400?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=20&RID=P8A8DWCE01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/239596188?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=67&RID=P8A8DWCE01R
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      (B) 

Genes      Espécie                                     e-value     Homologia (%)      N° de acesso 

ldh-a 

Sphyraena lucasana 3e-97 81 U80002.1 

Sphyraena argentea 3e-97 81 U80000.1 

Coryphopterus nicholsi 3e-97 81 AF079534.1 

Gillichthys seta 3e-97 81 AF079533.1 

Gillichthys mirabilis 3e-97 81 AF079460.1 

Platichthys flesus                      3e-67       82                           HF546569.1 

ldh-b 

Danio rerio 2e-91 87 BC068981.1 

Salmo salar 3e-89 87 BT059338.1 

Plectropomus leopardus 1e-78 85 FJ439508.1 

Epinephelus coioides 2e-76 85 FJ426137.1 

Oryzias latipes 3e-69 83 XM004082884.1 

Pimephales promelas 3e-64 86 FJ755477.1 

Plectropomus laevis                 4e-28        87                          FJ439512.1 

18S 

Ictalurus punctatus 1e-96 99 GQ465834.1 

Chasmistes brevirostris 5e-95 99 JN165769.1 

Deltistes luxatus 5e-95 99 JN162363.1 

Porochilus rendahli 5e-95 99 HQ615581.1 

Neosilurus hyrtlii 5e-95 99 HQ615576.1 

Nematalosa erebi 5e-95 99 HQ615574.1 

Hyperlophus vittatus 5e-95 99 HQ615538.1 

Danio rerio 5e-95 99 FJ915075.1 

Cyprinus carpio 2e-93 98 JQ619778.1 

 

 

 

3.5.9 Confecção dos primers específicos 

A partir da validação das sequências obtidas no processo de sequenciamento, as mesmas 

foram utilizadas para a montagem dos primers específicos dos genes ldha, ldh-b e 18S para as 

espécies P. axelrodi e P. simulans, necessários às análises de expressão gênica por qPCR. 

Alinhamentos múltiplos das sequências foram realizados utilizando o programa ClustalW, 

disponível no software BioEdit Sequence Alignment Editor 7.1.3.0 (Hall, 1999) para obtenção da 

região consenso e os oligonucleotídeos desenhados no software Oligo Explorer 1.1.2 (Teemu 

Kuulasmaa, 2002). A confecção de cada primer seguiu os seguintes paramêtros: comprimento em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1737229?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=P8CJ7N2H01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/1737225?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=P8CJ7N2H01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3406661?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=P8CJ7N2H01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3406659?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=10&RID=P8CJ7N2H01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/3396067?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=11&RID=P8CJ7N2H01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/46362487?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=3&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/223648585?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=6&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/238800094?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/222087996?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=9&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/432941976?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=11&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/238816805?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=12&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/238800102?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=15&RID=P8DGEFEM01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/259019552?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/347326476?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=7&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/347326475?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=8&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452443?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=15&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452438?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=16&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452436?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=18&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/312452400?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=20&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/239596188?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=66&RID=P8E9PU1201R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/386873953?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=100&RID=P8E9PU1201R
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torno de 20 pares de bases, temperatura de anelamento na faixa de 58 a 60 °C, conteúdo GC de 

40 a 50% e tamanho dos amplicons variando entre 75 a 150 pares de bases (Burpo, 2011). As 

sequências dos primers específicos para cardinal tetra e neon verde são mostradas na tabela 4.  

Tabela 4. Sequências dos oligonucleotídeos específicos forward (F) e reverse (R) de P. axelrodi (A) e P. simulans 

(B) utilizados na reação de qPCR.  

(A) 

Genes 

 

Sequência dos oligonucleotídeos 

 específicos (5’- 3’)   

Tamanho do fragmento 

(pb) 

ldh-a (F) TCAGATCGTCAAGTACAGCC 

(R) AACTTCCAGGTGACGTAGGT 

84 

ldh-b (F) TAGTCCTTGTCAGCCACGAT 

(R) AGGGACTTGTGTGATGAGCT 

126 

18S (F) GGAACCCAAAGACTCTGGT 

(R) TAATCAAGAACGAAAGTCGG 

144 

 

 (B) 

Genes 

 

Sequência dos oligonucleotídeos 

 específicos (5’- 3’)   

Tamanho do fragmento 

(pb) 

ldh-a (F) TAACGGGTACATCTTGGGAG 

(R) GGCTAACTCCAGCAACGTTA 

77 

ldh-b (F) AGATGTTGACGTTCCTCTGC 

(R) ACTCTGTGACCGCTAACTCC 

102 

18S (F) ACCCAAAGACTCTGGTTTCC 

(R) AGATACCGTCGTAGTTCCGA 

104 
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3.5.10 qPCR 

 

O RNA total de 96 indivíduos (48 de P. axelrodi e 48 de P. simulans) foi extraído, tratado 

com Dnse I e reversamente transcrito, conforme descrito acima (vide sessões 3.5.2; 3.5.3 e 3.5.4). 

As reações de qPCR (Reação de Polimerização em Cadeia em Tempo Real) foram realizadas em 

triplicata no termociclador ABI Prism 7300 Sequence Detection System (Applied Biosystems). As 

reações foram desenvolvidas em placa de 96 poços utilizando-se 5 μL de SYBR® Green I PCR 

Master Mix (Applied Biosystems); 1,0 μL de cada par de primer (2,5 pmol/μL) e 

aproximadamente 1000 ng de cDNA. As condições de reação foram: um passo inicial de 50 °C 

por 2 minutos; 95 °C por 10 minutos; seguidos por 40 ciclos de 95 °C por 15 segundos e 56 °C 

por 1 minuto. O gene ribossomal 18S foi utilizado como controle endógeno das análises, servindo 

para a normalização das reações. Os níveis de expressão dos genes ldh-a e ldh-b em cardinal tetra 

e neon verde foram calculados pelo método de quantificação relativa 2
-∆∆Ct

 (Pfaffl, 2001). Além 

disso, a eficiência de amplificação da PCR (E) de cada par de primer foi calculada por meio de 

uma curva de diluições seriadas de cDNA composta por cinco pontos, a qual foi obtida a partir de 

um pool de amostras experimentais (1000 a 1 ng de cDNA; n=6). A curva de diluição gerada para 

cada gene foi graficamente representada pelo valor de Ct (ciclo de início da detecção do produto 

amplificado) em comparação ao log da quantidade de cDNA utilizada na reação. A partir do 

slope dessa curva foi calculada a eficiência de amplificação, por meio da fórmula desenvolvida 

por Pfaffl (2001): E=10
[-1/slope)]

.  

 

3.6 ANÁLISE ENZIMÁTICA DA LDH 

 

A atividade enzimática absoluta da LDH foi medida em espectrofotômetro SpectraMax 

Plus
384

, em comprimento de onda de 340 nm a 25 °C, segundo o método revisto por Driedzic e 

Almeida-Val (1996). Para tal, exemplares das espécies cardinal tetra (n=48) e neon verde (n=48) 

foram seccionados transversalmente, a fim de se determinar os níveis enzimáticos da LDH 

predominante nas porções anterior e posterior das espécies supracitadas. Ambas as porções foram 

homogeneizadas manualmente com auxílio de pistilo cônico em tampão de homogeneização 

contendo 150 mM de imidazol, 1 mM de EDTA e triton X-100 1% (pH 7,4) numa proporção 

1:10 (tecido:tampão) e, em seguida, centrifugados a 15.000 g, a 4 °C durante 15 minutos. Todas 
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as reações foram realizadas em quadruplicata e em microplacas estéreis de poliestireno de 96 

poços, onde foram adicionados 2 μL do homogenado; 188 μL de solução tampão (0,15 mM de 

NADH e 50 mM de imidazol, pH 7,4 a 25°C) e 20 μL de piruvato (1 mM) para a reação final de 

210 μL. A atividade da LDH  foi expressa em μmol de piruvato/minuto/g de tecido fresco. 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os resultados foram expressos como média e erro padrão da média (SEM). As diferenças 

entre as médias de cada parâmetro físico-químico foram comparadas por análise de variância com 

um fator (One way ANOVA), seguido do pós-teste de Dunnet para discriminação das diferenças 

entre os cenários experimentais e o cenário atual (Zar, 1984). Os resultados obtidos da expressão 

gênica relativa e atividade enzimática absoluta foram avaliados por análise de variância com dois 

fatores (Two way ANOVA), seguido do pós-teste de Bonferroni. O nível de significância 

admitido foi 95% (p<0,05). As análises estatísticas foram executadas no pacote estatístico 

SigmaStat 3.5 e os gráficos gerados no SigmaPlot 11.0.   

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 SIMULAÇÃO DOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS EM MICROCOSMOS 

As oscilações diárias na temperatura e na quantidade de CO2 nas salas dos microcosmos 

ocorridas durante os 30 dias de experimentos são ilustrados na figura 5.  
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Figura 5. Variações da temperatura (A) e níveis de CO2 (B), simulando os cenários de mudanças climáticas previstos 

para o ano de 2100 em microcosmos. 
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As variações de temperatura e concentração de CO2 simuladas nas quatro salas dos 

microcosmos mantiveram-se de acordo com os cenários climáticos previstos pelo 4° Relatório do 

IPCC (2007). O monitoramento automático das salas permitiu que as oscilações de temperatura e 

CO2 ocorridas em tempo real na sala controle fossem acompanhadas simultaneamente pelas três 

salas experimentais (B1, A1B e A2). Além disso, os valores da umidade do ar nos cenários atual 

(62,05±1,65); brando (60,97±1,57); moderado (60,31±1,44) e drástico (61,24±1,57) 

permaneceram constantes entre as salas, não apresentando diferenças significativas.  

 

4.2 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 

A tabela 5 mostra as características físico-químicas da água durante o experimento. Os 

valores de pH dos tanques experimentais de ambas as espécies mantidos nos quatro cenários não 

apresentaram diferença estatística significativa. Por outro lado, como era de se esperar, o sistema 

de controle das condições internas das salas foi eficaz para que ocorressem variações nos valores 

de temperatura e CO2 na água dos tanques experimentais. Vale ressaltar que a significativa 

redução nos níveis de oxigênio dissolvido observada no cenário brando encontra-se dentro dos 

valores normóxicos para ambas as espécies (Oliveira et al., 2008; Marshall et al., 2011). 

Certamente, tal diminuição não representou um desafio hipóxico para os grupos de P. axelrodi e 

P. simulans expostos nesta condição experimental.    

   

Tabela 5. Parâmetros físico-químicos da água utilizada nos experimentos com P. axelrodi (A) e P. simulans (B) em 

microcosmos. * indica diferença estatística significativa em relação ao cenário atual (p<0,05).  

  (A) 

Cenário           Temperatura                   CO2                 Oxigênio dissolvido            pH 

                              (°C)                         (ppm)                        (mg/L) 

Atual 27,63±0,22 15,22±1,57 6,96±0,14 5,55±0,11 

B1 29,22±0,23* 19,55±1,64   6,23±0,12* 5,62±0,14 

A1B 29,96±0,25* 24,21±1,77 6,89±0,11 5,46±0,09 

A2 31,53±0,19* 34,06±3,22* 6,55±0,10 5,22±0,11 
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  (B) 

Cenário           Temperatura                   CO2                  Oxigênio dissolvido            pH 

                              (°C)                         (ppm)                        (mg/L) 

Atual 27,80±0,22 15,10±1,92 6,90±0,17 5,76±0,11 

B1 29,36±0,23* 18,02±1,57   5,50±0,12* 5,81±0,07 

A1B 30,43±0,23* 22,82±1,79 6,47±0,15 5,64±0,08 

A2 32,20±0,22* 33,52±3,64* 6,49±0,12 5,45±0,10 

 

 

4.3 MORTALIDADE 

 

A mortalidade dos exemplares de cardinal tetra e neon verde após 30 dias de exposição 

em microcosmos está representada na tabela 6. As condições climáticas simuladas nas salas dos 

microcosmos afetaram a sobrevivência dos exemplares de cardinal tetra, sendo observada maior 

mortalidade no grupo exposto à condição drástica comparada à atual. Contudo, espécimes de 

neon verde apresentaram maior tolerância quando expostos às mesmas condições experimentais. 

 

Tabela 6. Mortalidade (%) de cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) e neon verde (Paracheirodon simulans) 

expostos durante 30 dias aos cenários simulados nos microcosmos. 

 

Espécie 

Cenários    

Atual B1 A1B A2 

Paracheirodon axelrodi 13 19,5 21 37 

Paracheirodon simulans 1 0 1 0 

 

 

4.4 EXPRESSÃO DOS GENES ldh-a E ldh-b POR qPCR 

 

4.4.1 Extração de RNA e Síntese de cDNA 

 

O RNA total extraído das amostras experimentais de P. axelrodi e P. simulans expostas às 

condições mencionadas no item 4.2.1. está ilustrado na figura 6A. Em ambas as espécies, a 
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integridade do RNA total foi verificada pela visualização das subunidades ribossomais (18S e 

28S), a qual é necessária para as reações subsequentes de síntese de cDNA (Figura 6B). A pureza 

do RNA isolado apresentou valores satisfatórios em torno de 1,9-2,0.  

 (A)              (B)     

  

 

  

 

  

 

Figura 6. Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando a integridade dos RNAs totais extraídos (A) e a integridade 

do cDNA (B) de P. axelrodi e P. simulans.  

 

 

4.4.2 Eficiência de amplificação dos primers específicos 

 

A eficiência da amplificação dos pares de primers específicos dos genes ldh-a, ldh-b e 

18S desenhados para cada espécie de peixe ornamental em estudo foi primeiramente avaliada por 

meio de PCR convencional (Figura 7). Em ambas as espécies, todos os oligonucleotídeos 

específicos testados renderam produtos amplificados na temperatura de 56 °C. 

 

                           (A)               (B)     

        

 

 

 

 

 

Figura 7. Eletroforese em gel de agarose (1%) mostrando os amplicons (seta) gerados por PCR convencional a partir 

dos pares de primers específicos desenhados para P. axelrodi (A) e P. simulans (B). 1. gene 18S; 2. gene ldh-a; 3. 

gene ldh-b. 4. gene 18S; 5. gene ldh-a; 6. gene ldh-b. PM. Marcador de peso molecular de 1 kb (1.000 pares de 

bases). 
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Em seguida, os valores de eficiência de amplificação (E) para cada gene foram obtidos 

por meio de uma curva de diluição em série de cDNA gerada por reações de PCR em tempo real 

(Figuras 8 e 9). Conforme mostrado na tabela 7, todos os pares de primers apresentaram altas 

taxas de eficiência de PCR, bem como alto coeficiente de correlação de Pearson r > 0,95, 

demonstrando a existência de uma relação linear entre a quantidade de cDNA utilizada e os 

valores de Ct. 

  

 

Figura 8. Curvas de diluição seriada e de amplificação, respectivamente, obtidas para os genes 18S (A e B); ldh-a (C 

e D) e ldh-b (E e F) de P. axelrodi.  
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Figura 9. Curvas de diluição seriada e de amplificação, respectivamente, obtidas para os genes 18S (A e B); ldh-a (C 

e D) e ldh-b (E e F) de P. simulans.  

 

Tabela 7. Cálculo de eficiência de amplificação (E) dos pares de primers de P. axelrodi (A) e P. simulans (B) 

utilizados nas reações de qPCR. Slope (S), coeficiente angular da reta; R2, coeficiente de correlação de Pearson r > 

0,95. 

 

(A) 

Genes S R
2 

E 

18S -3,32 0,99 2,00 

ldh-a -3,33 0,99 2,00 

ldh-b -3,33 0,99 1,99 
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(B) 

Genes S R
2 

E 

18S -3,38 0,99 1,98 

ldh-a -3,45 0,99 1,95 

ldh-b -3,40 0,99 1,97 

 

 

4.4.3 Especificidade de amplificação 

 

Após a reação de PCR em tempo real, foi realizada uma etapa adicional para a geração de 

uma curva de dissociação (Melting Curve) de cada gene avaliado em ambas as espécies (Figura 

10). A presença de apenas um pico nas curvas de dissociação revela a ausência de dímeros, o que 

confirma a especificidade de amplificação dos pares de primers utilizados nos ensaios de PCR em 

tempo real. 

  (A)                                                                        (B) 

 

Figura 10. Curva de dissociação indicando a especificidade de amplificação dos pares de primers específicos para P. 

axelrodi (A) e P. simulans (B). 1. gene 18S; 2. gene ldh-a; 3. gene ldh-b. 4. gene 18S; 5. gene ldh-a; 6. gene ldh-b. 
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4.4.4 Análises por qPCR 

 

Após a confirmação da temperatura de anelamento adequada dos pares de primers 

específicos, os níveis de expressão relativa dos genes ldh-a e ldh-b de cardinal tetra e neon verde 

foram avaliados. Exemplares de cardinal tetra expostos por dois dias à condição branda 

apresentaram aumento significativo na transcrição da ldh-a e ldh-b em relação ao cenário atual, 

seguida da redução dos transcritos nas salas moderada e drástica. Por outro lado, após 30 dias de 

exposição os indivíduos expostos ao cenário A1B apresentaram um aumento significativo da 

expressão de ambos os genes em relação à sala controle (Figuras 11 e 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Expressão relativa da ldh-a em P. axelrodi submetidos durante dois e 30 dias aos cenários de mudanças 

climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. a e b indicam diferença estatística em relação ao cenário 

atual após dois dias de exposição. A e B indicam diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05.  

Atual B1 A1B A2

R
az

ão
 d

a 
E

x
p
re

ss
ão

 G
ên

ic
a

0

2

4

6

25

50

75

100

125

150

2 dias

30 dias

*

b

B

a

a

a
A

A

A



49 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expressão relativa da ldh-b em P. axelrodi submetidos durante dois e 30 dias aos cenários de mudanças 

climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. a e b indicam diferença estatística em relação ao cenário 

atual após dois dias de exposição. A e B indicam diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05. 

 

 

O primeiro contato (dois dias) de exemplares de P. simulans com os quatro cenários dos 

microcosmos induziu a uma redução significativa na expressão dos genes ldh-a e ldh-b destes 

organismos nos cenários climáticos (B1, A1B e A2) quando comparados ao cenário atual. O 

oposto foi observado após 30 dias de exposição, no qual foi detectado o aumento da expressão de 

ambos os genes nos organismos expostos às condições branda, moderada e drástica tanto em 

relação ao cenário atual quanto aos dois dias de exposição dentro dos respectivos cenários 

(Figuras 13 e 14).  
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Figura 13. Expressão relativa da ldh-a em P. simulans submetidos durante dois e 30 dias aos cenários de mudanças 

climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. a e b indicam diferença estatística em relação ao cenário 

atual após dois dias de exposição. A e B indicam diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Expressão relativa da ldh-b em P. simulans submetidos durante dois e 30 dias aos cenários de mudanças 

climáticas estabelecidos em microcosmos, respectivamente. a e b indicam diferença estatística em relação ao cenário 

atual após dois dias de exposição. A e B indicam diferença estatística em relação ao cenário atual após 30 dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo. Valor de significância p<0,05. 
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4.5 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA LDH 

 

Os exemplares de cardinal tetra apresentaram respostas similares na atividade da enzima 

LDH para as duas porções de tecido analisadas. A atividade da LDH predominante nas porções 

anterior e posterior foi significativamente maior nos grupos submetidos durante dois dias aos 

cenários A1B e A2 em relação ao da sala atual. Além disso, o período de exposição de 30 dias 

levou a um aumento significativo da atividade enzimática em ambos os tecidos nas salas atual e 

branda, e uma redução significativa nas salas moderada e drástica, em relação ao período de dois 

dias (Figuras 15 e 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Atividade da LDH predominante na porção anterior de P. axelrodi expostos por dois e 30 dias em 

microcosmos, respectivamente. a e b indica diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo (p<0,05). 
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Figura 16. Atividade da LDH predominante na porção posterior de P. axelrodi expostos por dois e 30 dias em 

microcosmos, respectivamente. a e b indica diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo (p<0,05). 

 

 

A figura 17 mostra que a atividade absoluta da LDH predominante na porção anterior foi 

significativamente maior no grupo exposto por dois dias ao cenário drástico se comparado ao 

cenário atual. Por outro lado, após 30 dias de aclimatização não foi observada alteração 

significativa na atividade da LDH nos cenários climáticos avaliados. A atividade da LDH que 

predomina na porção anterior de neon verde foi significativamente reduzida na sala A1B após 30 

dias de exposição e nas salas atual, B1 e A2 a atividade da enzima foi similar ao longo do tempo.    
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Figura 17. Atividade da LDH predominante na porção anterior de P. simulans expostos por dois e 30 dias em 

microcosmos, respectivamente. a e b indica diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo (p<0,05). 

 

 

A exposição por dois dias resultou no aumento significativo da atividade enzimática da 

LDH predominante na porção posterior do neon verde apenas no grupo exposto ao cenário A1B 

em comparação ao cenário atual. E, como observado anteriormente, não houve alteração 

significativa da atividade no grupo controle e nos cenários B1, A1B e A2 dos microcosmos após 

30 dias de exposição. Após 30 dias de aclimatização no cenário A2, a atividade da LDH presente 

na porção posterior de P. simulans foi reduzida em relação aos dois dias de exposição, enquanto a 

atividade enzimática manteve-se similar nos demais cenários (Figura 18). 
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Figura 18. Atividade da LDH predominante na porção posterior de P. simulans expostos por dois e 30 dias em 

microcosmos, respectivamente. a e b indica diferença estatística em relação ao cenário atual após dois dias de 

exposição. * aponta diferença estatística dentro de cada cenário ao longo do tempo (p<0,05). 

 

5 DISCUSSÃO 

 

5.1 TOLERÂNCIA DE P. axelrodi E P. simulans AOS CENÁRIOS CLIMÁTICOS 

 

   Em fevereiro de 2007, o IPCC divulgou os resultados do Quarto Relatório de Avaliação 

das Mudanças Climáticas, denominado IPCC-AR4, o qual descreve a influência das variações 

naturais e ações antrópicas sobre as mudanças no clima ao longo dos anos. As simulações 

preconizadas naquele relatório alertaram para um aumento médio da temperatura global entre 1,8 

a 4,5 °C, além do aumento nas emissões dos gases causadores do efeito estufa, induzindo a 

possíveis mudanças no sistema climático até 2100 em função do aquecimento do planeta. 

Segundo Avila (2007), os sistemas naturais e biológicos são vulneráveis a tais mudanças, sendo 

até mesmo prejudicados irreversivelmente devido à elevação da temperatura. 

No presente trabalho foram realizados experimentos em microcosmos com a finalidade de 

simular uma situação representativa dos cenários de mudanças climáticas previstos para o final 

do século XXI, bem como avaliar os efeitos que tais mudanças ambientais futuras podem 

provocar nas espécies congenéricas de peixes ornamentais da Amazônia aqui estudadas.  
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Variações diárias e sazonais ocorridas nos parâmetros físico-químicos dos ambientes 

aquáticos influenciam a fisiologia dos organismos ectotérmicos que ali vivem, em particular os 

peixes (Jensen et al., 1993). Dentre estes parâmetros, a temperatura atua como o principal fator 

abiótico que afeta a vida desses organismos (Beitinger et al., 2000), cujas variações influenciam 

as atividades bioquímicas e fisiológicas, podendo até mesmo agir como um fator letal, uma vez 

que cada espécie apresenta uma temperatura ideal de sobrevivência (Hochachka e Somero, 2002). 

As regiões de campos alagados localizadas no médio Rio Negro apresentam variações de 

temperatura específicas para a permanência das populações das espécies congenéricas em estudo 

que ali habitam. Marshall e colaboradores (2011) revelaram que populações de Paracheirodon 

axelrodi e P. simulans são encontradas separadamente nestas regiões interfluviais, onde estão 

aclimatizadas às temperaturas diárias mínimas e máximas variando de 25,1 a 29,9 °C e 24,6 a 

35,2 °C, respectivamente. Segundo Schmidt-Nielsen (2002), o limite de tolerância térmica 

suportado pelos peixes está diretamente relacionado às variações de temperatura nas quais as 

espécies estão submetidas em seus ambientes naturais. 

No presente trabalho, a ocorrência de 37% de mortalidade dos indivíduos de P. axelrodi 

expostos à condição drástica (cenário A2) é uma evidência de que esta espécie é suscetível aos 

cenários ambientais futuros simulados nos microcosmos. Por outro lado, os 100% de 

sobrevivência dos exemplares de P. simulans, mesmo na condição que simula elevadas 

temperatura e concentração de CO2, indica a acentuada capacidade de aclimatização aos cenários 

que serão futuramente enfrentados por esses organismos (Tabela 6). Esses resultados sugerem 

que a temperatura na qual as espécies congenéricas em estudo foram evolutivamente 

aclimatizadas nos seus habitats naturais comanda hoje suas respostas à variação térmica no 

ambiente. 

A determinação da tolerância térmica para as espécies de peixes pode esclarecer os 

diferentes mecanismos de adaptação desses organismos quando expostos a outras condições 

térmicas (Schmidt-Nielsen, 2002). Estudos sobre tolerância térmica realizados com P. axelrodi 

mostraram que esta espécie consegue tolerar temperaturas acima da média ambiental, sendo 

observada 0% de mortalidade do cardinal tetra exposto a 27 °C; 2,5% de mortalidade a 29 °C; 

25% de mortalidade a 31 °C; 63% de mortalidade a 33 °C e 100% de mortalidade a 35 °C 

(Oliveira et al., 2008).  
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De acordo com Schmidt-Nielsen (2002), os limites de tolerância térmica dos peixes não 

são fixos, sendo capazes de adquirir certo grau de adaptação quando expostos a condições 

térmicas variáveis. Baptista e colaboradores (2012), ao realizarem testes de aclimatação com P. 

axelrodi submetidos ao aumento e diminuição gradativos de temperatura, observaram 100% de 

sobrevivência dos mesmos após 3 horas de exposição entre as temperaturas de 16 a 34 °C.
1
 

Apesar disso, os autores observaram 100% de mortalidade quando a temperatura da água atingiu 

14 e 37 °C, respectivamente. Aquele limite de tolerância da espécie corresponde ao encontrado 

em recente estudo de tolerância térmica realizado com P. axelrodi e P. simulans, onde os limites 

mínimos e máximos determinados para ambas as espécies foram próximos: 13 a 40 °C para 

cardinal tetra e 12 a 42 °C para neon verde, respectivamente (Jesus et al. in prep).
2
 Resultados 

semelhantes foram encontrados para a espécie de peixe ornamental, Xiphophorus maculatus, 

conhecida popularmente como plati, por Prodocimo e Freire (2001). Essas autoras determinaram 

os limites de tolerância mínimos e máximos para esta espécie variando de 9,6 a 41,5 ° C, o que 

sugere uma acentuada capacidade de aclimatação das espécies de peixes de clima tropical a altas 

temperaturas. Embora haja registro de que a espécie P. axelrodi seja tolerante a elevadas 

temperaturas, assim como P. simulans, sua sobrevivência parece ser afetada quando este fator 

está associado ao CO2 quando comparada ao seu congênere. Os resultados obtidos com P. 

simulans coincidem com os de Souza-Netto (2012) que não observou mortalidade em juvenis de 

C. macropomum expostos simultaneamente a altas temperaturas (32 e 36 °C) e concentrações de 

CO2 (120 ppm) durante 24 horas. 

 No ambiente aquático, quando ocorre um desbalanço nos níveis de oxigênio dissolvido e 

aumento na concentração de CO2, a água tende a acidificar devido à reação deste gás com a água 

(Guinotte e Fabry, 2008). Conforme mencionado anteriormente, assim como a temperatura, 

alterações nos níveis de CO2 na água influenciam negativamente a fisiologia dos animais 

ectotérmicos. Efeitos adversos causados pelo aumento de CO2 incluem dificuldades respiratórias, 

perturbação do equilíbrio ácido-base, mudanças nos parâmetros hematológicos, atraso do 

crescimento e reprodução, redução da eficiência alimentar e mortalidade (Ishimatsu et al., 2004).
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Os efeitos causados pelo aumento de temperatura estão bem documentados na literatura 

(Prodocimo e Freire, 2001). Contudo, trabalhos que descrevam os efeitos sinérgicos do aumento 

de temperatura e CO2, conforme previstos pelos cenários do IPCC e realizados neste trabalho, 

ainda são escassos.  

Enzor e colaboradores (2013) analisaram os efeitos combinados desses dois parâmetros 

sobre a resposta metabólica de quatro espécies de peixes da Antártica. Esses autores observaram 

que Trematomus bernacchii, T. hansoni e Pagothenia borchgrevinki são capazes de se 

aclimatizar rapidamente a elevadas temperatura e quantidade de CO2, enquanto que T. newnesi  

não exibe respostas de aclimatização aos diferentes tratamentos testados. Esses resultados 

refletem a necessidade de ajustes fisiológicos no que se refere à demanda energética despendida 

frente às mudanças ambientais a serem futuramente enfrentadas por essas espécies. Além disso, 

os diferentes níveis de interação entre temperatura e CO2 resultaram na redução da eficiência 

alimentar e capacidade de forrageamento de juvenis de Amphiprion melanopus (peixe-palhaço) 

(Nowicki et al., 2012). Esses autores sugerem que tais mudanças comportamentais podem afetar 

significativamente o crescimento e sobrevivência destas espécies no final do século.    

Conforme observado no presente estudo, as condições ambientais futuras aqui simuladas 

promoveram respostas espécie-específicas diferenciadas. A elevada tolerância apresentada por P. 

simulans a estes cenários reflete sua maior capacidade de adaptação face às mudanças 

ambientais, se comparado com P. axelrodi. Contudo, é importante elucidar quais ajustes 

metabólicos imediatos possibilitaram a sobrevivência do neon verde que diferem do cardinal tetra 

para lidar com situações de estresse como preditas pelos cenários do IPCC. 

 

 

5.2 EXPRESSÃO DOS GENES ldh-a E ldh-b  

 

 Mudanças ambientais constituem um dos principais modificadores da organização 

biológica, sendo responsáveis pelo aparecimento de inúmeras características adaptativas nos 

organismos durante o processo evolutivo. A capacidade de sobrevivência em resposta às 

alterações no meio ambiente depende de uma série de ajustes que se apresentam nos níveis 

comportamental, morfológico, anatômico, fisiológico, metabólico e molecular. Neste caso, a 
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adaptação à nova condição se refere à capacidade de ajustes em diversos níveis biológicos, 

resultante de algum grau de plasticidade genotípica e fenotípica, ambos considerados 

mecanismos-chaves para a manutenção do estado homeostático (Almeida-Val et al., 1999). 

Segundo Almeida-Val e Val (1990), plasticidade genotípica é definida como a capacidade dos 

animais em regular um dado genótipo quando este é exposto a mudanças ambientais. 

Consequentemente, os limites de variação morfológica e fisiológica na expressão deste genótipo 

como forma de adaptação às condições ambientais adversas caracterizam plasticidade fenotípica 

(Almeida-Val et al., 1999). O processo de aclimatação e adaptação dos organismos frente a 

mudanças ambientais envolve dois mecanismos de controle: i) quantitativo, o qual se refere à 

expressão de um determinado genótipo regulado por mecanismos de repressão e indução gênica; 

e ii) qualitativo, relacionado ao tipo de proteína sintetizada, tais como alternância entre 

isoenzimas para atender a demanda metabólica (Hochachka e Somero, 1973). De acordo com 

Schulte (2004), está cada vez mais claro que mudanças quantitativas contribuem 

significativamente para os mecanismos de organização do metabolismo durante a aclimatação e 

adaptação em resposta às variações abióticas do ambiente. 

No presente trabalho, a exposição aos cenários climáticos (atual, brando, moderado e 

drástico) após dois e 30 dias induziu diferentes respostas moleculares de aclimatização em P. 

axelrodi e P. simulans. O primeiro contato (dois dias) do cardinal tetra ao cenário B1 induziu um 

aumento de aproximadamente 25 vezes na expressão de ldh-a e ldh-b quando comparado ao 

cenário atual, evidenciando o importante papel desses genes nos processos de aclimatização e 

ativação do metabolismo glicolítico anaeróbico (Figuras 11 e 12). Por outro lado, um aumento 

significativo na transcrição de ambos os genes em exemplares de neon verde após dois dias de 

exposição ainda no cenário atual demonstra que os mecanismos de ativação da expressão gênica 

em resposta a mudanças ambientais são rápidos, conferindo maior chance de sobrevivência aos 

animais, a qual depende de adaptações bioquímicas que devem ocorrer nas mesmas taxas 

(Hochachka e Somero, 1973) (Figuras 13 e 14). A expressão imediata da ldh-a em juvenis do 

ciclídeo amazônico, oscar (Astronotus crassipinis) foi observada por Almeida-Val et al. (2011). 

A exposição aguda à hipóxia gradual e anóxia resultou num aumento da transcrição da ldh-a nos 

músculos esquelético e cardíaco, sugerindo a efetiva ativação do metabolismo anaeróbico em 

ambos os tecidos.  
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Após dois dias de exposição, foi também observado que os grupos de cardinal tetra 

expostos nas salas de condição moderada e drástica apresentaram um descréscimo na transcrição 

do mRNA dos genes ldh-a e ldh-b, indicando mecanismos de depressão metabólica nestes 

organismos. Resultados similares foram obtidos nos grupos de neon verde brevemente expostos 

aos cenários brando, moderado e drástico e apontam ajustes metabólicos específicos na tentativa 

de reduzir o gasto de energia em ambas as espécies, uma vez que a síntese de proteínas é um 

processo despendioso para a célula (Hochachka e Somero, 1973). Estes resultados corroboram os 

encontrados em juvenis de Astronotus crassipinis após exposição aguda ao decréscimo gradual 

nos níveis de oxigênio dissolvido e anóxia. Os animais expostos durante 8 horas à hipóxia (≅3,0 

mgO2/L) apresentaram indução da expressão de ldh-a no músculo branco, ao passo que o 

descréscimo na concentração de oxigênio resultou na redução da transcrição de ldh-a, a qual pode 

ser explicada como resultado da supressão metabólica induzida por baixas concentrações de 

oxigênio (Almeida-Val et al., 2011). De acordo com Hochachka e Somero (2002), a depressão 

metabólica constitui uma forma de sobrevivência do animal em resposta a condições ambientais 

desfavoráveis (baixas concentrações de oxigênio, oscilações na temperatura, entre outros) e 

envolve modificações nos mecanismos bioquímicos e metabólicos, visando maior economia de 

energia. O processo de ativação do metabolismo anaeróbico, seguido de supressão metabólica já 

foi descrito em outras espécies de Ciclídeos (Almeida-Val et al., 1995; Chippari-Gomes et al., 

2005) e Siluriformes (Lopes, 2003). Segundo Almeida-Val e Farias (1996), a combinação de tais 

respostas indica as estratégias de sobrevivência adotadas pelas espécies de peixes da Amazônia 

na tentativa de compensar as oscilações nos níveis de oxigênio dissolvido na água, característica 

comum dos corpos d’água amazônicos.    

Os diferentes padrões de expressão dos genes da LDH observados em P. axelrodi e P. 

simulans brevemente expostos aos cenários dos microcosmos indicam a alta dependência 

anaeróbica de P. axelrodi quando comparado a P. simulans. Além disso, evidencia a habilidade 

de cada espécie em lidar com as mudanças ambientais simuladas em tais condições futuras e 

como as mesmas exibem adaptações bioquímicas particulares.   

Os 30 dias de exposição às condições simuladas em microcosmos resultaram numa 

reorganização metabólica em ambas as espécies na tentativa de aumentar as chances de 

sobrevivência e adaptação. Como bem esclarecido na literatura, o aumento de temperatura 
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proporciona uma diminuição do oxigênio dissolvido na água (Schmidt-Nielsen, 2002). Contudo, 

no presente trabalho, embora os níveis de oxigênio dissolvido na água permanecessem em 

condições normóxicas, parece que ambos os fatores combinados (elevadas temperatura e 

concentração de CO2) influenciaram no processo de aclimatização ao longo do tempo.  

De acordo com Schmidt-Nielsen (2002), um aumento na concentração do dióxido de 

carbono no ambiente aquático é diretamente proporcional à sua solubilidade, sendo maior do que 

a do oxigênio. Nessas condições adversas, o CO2 é rapidamente difundido pelo epitélio branquial 

que logo se dissocia em íons HCO3
-
 (bicarbonato) e H

+
 via anidrase carbônica, resultando na 

diminuição do pH sanguíneo devido ao aumento de protóns. O principal efeito causado pela 

acidose extracelular resulta na baixa afinidade da hemoglobina pelo O2 (hipercapnia), 

comprometendo a entrada de oxigênio em nível tissular. Além disso, um aumento na temperatura 

também contribui para a baixa solubilidade do O2 na água o que torna a transferência do O2 entre 

a água e o sangue dificultada (Randall et al., 2011).    

Segundo Almeida-Val e colaboradores (1999), o balanço energético celular modulado 

durante a baixa disponiblidade de O2 demonstra que a regulação dos genes de LDH é comum na 

ictiofauna amazônica, sendo um dos mais importantes mecanismos desenvolvidos pelos peixes 

para lidar com as oscilações deste parâmetro. Além disso, baixas concentrações de O2 em nível 

tissular, sanguíneo e ambiental induzem a estabilização do HIF-1 (em inglês – hypoxia inducible 

factor 1), um importante fator de transcrição envolvido na regulação da expressão das enzimas 

glicolíticas ligadas à hipóxia tais como a ldh-a (Hochachka e Somero, 2002; Almeida-Val et al., 

2011) e ldh-b em Fundulus heteroclitus (Ress et al., 2001). 

Durante os 30 dias de aclimatização, ambas as espécies apresentaram padrões 

diferenciados de expressão dos genes de ldh-a e ldh-b aos cenários futuros simulados nos 

microcosmos. Exemplares de P. axelrodi expostos ao cenário climático moderado apresentaram 

alta taxa de transcrição dos mRNA de ldh-a (cerca de 7 vezes) e ldh-b (cerca de 72 vezes) em 

relação ao cenário atual (Figuras 11 e 12). Enquanto que nos grupos de P. simulans expostos às 

condições branda, moderada e drástica foi observado um aumento significativo na expressão de 

ambos os genes se comparado à condição controle (Figuras 13 e 14). Os padrões observados em 

nível transcricional desses genes sugerem que ambas as espécies mantiveram níveis inadequados 

de O2 carreado para as células (hipóxia tissular), embora não estivessem expostas a condições 
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hipóxicas, sendo necessária a ativação do metabolismo glicolítico anaeróbico para a manutenção 

de níveis mínimos de ATP. Nestas condições, foi também observada a indução da transcrição da 

ldh-b acentuada nas espécies cardinal tetra e neon verde expostas aos cenários A1B e A2, 

respectivamente (Figuras 12 e 14). É provável que o aumento na expressão do gene ldh-b em 

ambas as espécies reflita a predominância da isoenzima codificada por este gene nos tecidos 

cardíaco e hepático, resultando um potencial aumento anaeróbico em situações de excassez de 

oxigênio tecidual. De acordo com Driedzic e Almeida-Val (1996), os teleósteos amazônicos 

podem apresentar alta dependência do metabolismo anaeróbico no tecido cardíaco, envolvendo a 

mobilização da glicose e a produção de lactato. Os autores sugerem que tal organização do 

metabolismo pode estar relacionada com as adaptações dos peixes nos ambientes hipóxicos 

comuns na Amazônia, representada como uma resposta de defesa destes quando expostos a 

baixas concentrações de oxigênio. Além disso, esses autores observaram que as atividades 

enzimáticas no músculo cardíaco das espécies tambaqui, matrinxã (Bryncon cephalus) e acará-

açu (Astronotus ocellatus) apresentaram altos níveis da enzima hexoquinase (HK), enzima-chave 

que atua na etapa inicial do metabolismo glicolítico, combinada com baixa atividade da citrato 

sintase (CS), o que sugere a manutenção do metabolismo sustentado pela glicólise anaeróbica. 

Por se tratar de um tecido estritamente aeróbico, o coração não tolera o acúmulo de lactato, sendo 

a isoenzima LDH-B rapidamente inibida por altas concentrações de piruvato (Almeida-Val e 

Farias, 1996). Contudo, é provável que ambas as espécies mantiveram o trabalho cardíaco mesmo 

com o baixo custo energético gerado pelo metabolismo anaeróbico, sendo capazes de canalizarem 

rapidamente o lactato produzido para o sangue, a fim de evitar o colapso deste órgão (Arthur et 

al., 1992).  

Ao longo do tempo de exposição ficou também evidente a diferença dos níveis de 

expressão apresentada por ambos os genes nos diferentes cenários testados. Ao final de 30 dias, a 

expressão de ldh-b em P. axelrodi foi significativamente maior no cenário moderado (Figura 12) 

com concomitante redução da ldh-a no cenário brando (Figura 11) e indica a capacidade de 

aclimatização a este cenário (B1) em 30 dias. Por outro lado, elevados níveis transcricionais de 

ambos os genes em P. simulans expostos nas salas branda, moderada e drástica sugerem maior 

dependência do metabolismo anaeróbico (Figuras 13 e 14). 
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A plasticidade na expressão dos genes de ldh-a e ldh-b apresentada pelas espécies 

congenéricas aqui estudadas indica primariamente que a capacidade de aclimatização é espécie-

específica e varia de acordo com o tempo de exposição. Tais ajustes moleculares constituem uma 

estratégia quantitativa de adaptação bioquímica aos cenários climáticos, cuja habilidade para 

redirecionamento do metabolismo aeróbico para anaeróbico visa otimizar a produção energética 

em órgãos vitais, permitindo-lhes a sobrevivência nestas condições. Além disso, mecanismos 

moleculares responsáveis pela regulação da expressão dos genes de ldh-a e ldh-b em ambas as 

espécies podem ter influenciado as diferentes taxas de expressão aqui observadas. A regulação 

transcricional é um processo extremamente complexo e precisa ser investigada, pois fornece 

informações acerca do caráter adaptativo de tais populações nos seus habitats naturais e em 

respostas a mudanças ambientais.   

 

5.3 ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA LDH  

 

A Lactato Desidrogenase (LDH) é uma importante família de enzimas responsável por 

catalizar a interconversão do piruvato a lactato na etapa final da glicólise anaeróbica na presença 

da coenzima NADH (Market, 1984; Crawford et al., 1989).  

A LDH consiste de múltiplas formas de enzimas (isoenzimas ou isoformas) com 

distribuição tecidual diferenciada, caracterizada principalmente pela função metabólica catalisada 

pelas isoenzimas (Market, 1984). Conforme revisto por Almeida-Val e Val (1993), peixes da 

Amazônia apresentam dois padrões de distribuição isoenzimático: LDH-A predominante em 

músculo esquelético branco, tecido este conhecido por suportar privação no suprimento de 

oxigênio, e LDH-B presente em tecido primariamente aeróbico como o coração. Contudo, a 

especificidade tecidual não é restrita a esses tecidos, podendo sofrer mudanças na sua expressão e 

atividade diante de condições ambientais adversas (Almeida-Val et al., 1990; 1995). Tal fato 

evidencia dois modelos de distribuição tecidual da LDH observados em mais de 50 espécies de 

peixes amazônicos expostos a situações hipóxicas: i) predominância da LDH-B em coração, 

indicando a manutenção do metabolismo aeróbico; e ii) redução da expressão da LDH-B 

combinado com a ativação da LDH-A em todos os tecidos, inclusive o cardíaco, o que sugere a 

intensificação do metabolismo anaeróbico durante a hipóxia (Almeida-Val e Val, 1993).
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Em paralelo às análises de expressão relativa dos genes ldh-a e ldh-b nas duas espécies de 

Paracheirodon submetidas às condições climáticas testadas em microcosmos, também foi 

avaliada a atividade absoluta das isoenzimas da LDH em extratos de diferentes tecidos. Por se 

tratarem de peixes diminutos, ambas as espécies foram divididas transversalmente na tentativa de 

avaliar a atividade das isoenzimas presentes nos músculos cardíaco (órgão este encontrado na 

porção anterior do animal) e esquelético (constituído da porção posterior do animal). Vale 

reassaltar que tais procedimentos foram baseados em trabalhos que determinaram a contribuição 

das isoenzimas em tecidos específicos, previamente detectadas por meio de ensaios 

eletroforéticos em gel de amido (Whitt et al., 1973; Almeida-Val e Val, 1993) e de cinética 

enzimática (Campos et al. in prep).
3
 Certamente, o pequeno porte das espécies foi um fator 

limitante para o isolamento dos tecidos-alvos.   

As atividades enzimáticas da LDH em resposta aos cenários climáticos brando, moderado 

e drástico comparado ao cenário atual foram relativamente similares nas duas porções de ambas 

as espécies. O primeiro contato do cardinal tetra e neon verde aos cenários drásticos (A1B e A2 e 

A1B, respectivamente) resultou no aumento da atividade da LDH presente na porção posterior 

(músculo esquelético) quando comparado ao cenário atual (Figuras 16 e 18). De acordo com 

Almeida-Val e colaboradores (1990), um aumento dos produtos da ldh-a em determinado tecido 

está relacionado ao aumento do metabolismo glicolítico durante períodos de anaerobiose, 

causado pela baixa disponibilidade de oxigênio no ambiente ou em nível tissular. A ativação do 

metabolismo anaeróbico no músculo esquelético foi também observada em duas espécies de 

ciclídeos amazônicos, Astronotus crassipinis e Symphysodon aequifasciatus (acará-disco) quando 

expostas a situações de hipóxia e anóxia durante 8 horas (Chippari-Gomes et al., 2005). Além 

disso, o acúmulo do lactato plasmático e glicose evidenciam a ativação do metabolismo 

anaeróbico na espécie conhecidamente tolerante à hipóxia, Astronotus crassipinis. Uma tendência 

similar na atividade da LDH predominante na porção anterior (tecido cardíaco) de ambas as 

espécies demonstra que a mesma é aumentada nos cenários de elevadas temperaturas e 

concentrações de CO2 (A1B e A2), sugerindo a ativação da glicólise anaeróbica nesses animais 

(Figuras 15 e 17). Segundo Chippari-Gomes e colaboradores (2005), o aumento da atividade da 

LDH no coração do oscar amazônico e acará-disco expostos à hipóxia e concomitante redução da  
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enzima oxidativa, citrato sintase, indica o potencial anaeróbico neste tecido devido ao acúmulo 

do piruvato e redução do metabolismo aeróbico. Segundo Almeida-Val et al. (1990), o processo 

de aclimatização a ambientes variáveis (no presente trabalho, aumentos sinérgicos na temperatura 

e CO2) pode induzir o aumento da atividade metabólica, contribuindo para mudanças nas 

concentrações das isoenzimas.  

Exposição prolongada (30 dias) aos cenários dos microcosmos resultou na estabilização 

da atividade enzimática da LDH predominante tanto na porção anterior quanto posterior de 

ambas as espécies (Figuras 15, 16, 17 e 18). Ao longo do tempo, foi observado significativo 

potencial anaeróbico dos tecidos cardíaco (porção anterior) e muscular (porção posterior) de 

cardinal tetra expostos nas salas atual e branda e concomitante redução nos cenários moderado e 

drástico (Figuras 15 e 16). Por outro lado, em neon verde foi observada uma redução significativa 

no metabolismo anaeróbico do músculo cardíaco (cenário A1B) e músculo esquelético (cenário 

A2) (Figuras 17 e 18, respectivamente). A estabilização enzimática da LDH de ambos os tecidos 

nas duas espécies estudadas demonstra que a manutenção da glicólise anaeróbica foi necessária 

para a manutenção energética da célula ainda que menor (2 moles de ATP/mol de glicose 

consumido) que a produção de energia via metabolismo oxidativo. Souza-Netto (2012) também 

não observou aumento significativo no metabolismo anaeróbico no músculo branco de juvenis de 

tambaqui expostos a elevadas temperaturas e concomitante concentrações de CO2 (32°C + 120 

ppm CO2 e 36 °C + 120 ppm CO2) comparado à condição controle (28 
o
C e 20 ppm CO2). Apesar 

das altas temperaturas e concentração de CO2 empregadas neste estudo, o autor sugere que a 

combinação de tais parâmetros interfira no Km da LDH, o qual pode ser também evidenciado 

pelas baixas concentrações de lactato encontradas no plasma desses animais 

A atividade enzimática da LDH pode ser modulada por fatores como concentração do 

substrato, temperatura e pH (Almeida-Val et al., 1991). Além disso, mecanismos regulatórios nos 

níveis transcricional, pós-transcricional e pós-traducional podem aumentar ou reduzir a atividade 

de proteínas já existentes no meio celular (Schulte, 2001; 2004). No presente trabalho, não foi 

observada uma relação direta entre a expressão dos genes de ldh-a e ldh-b e atividade absoluta da 

LDH que predomina em músculo esquelético e coração de P. axelrodi e P. simulans. Estes 

resultados corroboram os encontrados por Almeida-Val et al. (2011), cuja expressão da ldh-a de 

músculo branco e coração de Astronotus crassipinis não acompanhou os níveis de atividade 
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aboluta da LDH em ambos os tecidos como avaliado por Chippari-Gomes et al. (2005). De 

acordo com os autores, é provável que modificações pós-traducionais sejam responsáveis por 

mudanças na atividade enzimática da LDH neste ciclídeo. Contudo, mudanças ambientais que 

acompanham a regulação, expressão e atividade da LDH no músculo esquelético foram 

observadas em duas espécies de sunfish, Lepomis macrochirus e Lepomis gibbosus por Davies et 

al. (2011). Esses peixes são tolerantes a baixas concentrações de oxigênio nos seus habitats 

naturais, sendo que indivíduos de L. gibbosus recém-capturados apresentaram elevados níveis de 

atividade da LDH, bem como a indução do mRNA de ldh-a e HIF1α em relação aos de Lepomis 

macrochirus. Um elegante estudo in vivo realizado por Schulte et al. (2000) em populações de 

Fundulus heteroclitus aclimatados a diferentes regimes térmicos revelou um aumento de duas 

vezes na expressão da ldh-b no fígado dos animais aclimatados a baixas temperaturas 

(populações do nordeste) do que tolerantes a altas temperaturas (populações do sudeste). Segundo 

os autores, a expressão diferenciada do gene de ldh-b em Fundulus sugere que os mecanismos de 

regulação gênica podem variar entre populações, além de induzir diferentes níveis de atividade 

enzimática.    

Os resultados acima corroboram a importância da ativação da via anaeróbica nas duas 

espécies de Paracheirodon em condições limitantes de oxigênio tecidual. Embora o isolamento 

dos tecidos-alvos tenha sido um fator limitante, é provável que a ativação do metabolismo 

glicolítico aneróbico tenha ocorrido como forma de adaptação bioquímica em resposta aos 

cenários previstos pelo IPCC para o final do século XXI. 

 

CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

A incipiente metodologia dos microcosmos pode auxiliar primariamente na predição dos 

principais efeitos causados pelas mudanças climáticas sobre a ictiofauna amazônica e 

biodiversidade mundial. O impacto de tais mudanças precisa ser investigado no presente para 

melhor entendimento dos processos de adaptação molecular e bioquímica, ambos necessários 

para o processo de aclimatação e sobrevivência dos organismos em ambientes alterados.   

 

 



66 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 A exposição prolongada aos cenários climáticos futuros simulados nos microcosmos 

afetou a sobrevivência do Paracheirodon axelrodi, enquanto Paracheirodon simulans 

apresentou maior resistência, sobrevivendo nas mesmas condições. 

 A tolerância durante a aclimatização de P. simulans nestas condições está relacionada 

tanto à supressão metabólica inicial quanto ao aumento gradativo na expressão da ldh-

a e ldh-b. Expressão imediata de ambos os genes revela maior dependência pelo 

metabolismo anaeróbico, indicando a principal estratégia adotada pelo P. axelrodi 

expostos ao aumento de temperatura e concentração de CO2. 

 A ativação do metabolismo glicolítico anaeróbico em ambas as espécies congenéricas 

está relacionada à principal estratégia de manutenção energética despendida por esses 

organismos aclimatados nestes cenários. 
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