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A partir da década de 70, a pesca e a comercialização de peixes ornamentais na

Amazônia tiveram um grande avanço, onde o pico máximo foi alcançado em 1999, com cerca de

35 milhões de exemplares de peixes ornamentais exportados (Chao, 2001). A exploração deste

recurso é de grande importância sócio cultural para região, além de servirem como o principal

meio de subsistência para a comunidade ribeirinha (Chao & Prang, 1997). Duas espécies de

peixes ornamentais do rio Negro, pertencentes à família Gasteropelecidae, ordem Characiformes,

Carnegiella marthae e Carnegiella. strigata, têm sido comumente exportadas e estão entre as 15

principais espécies comercializadas no ramo da aquariofilia amazônica. Essas espécies vivem

próximas da superfície da água onde se alimentam de insetos e escapam de seus predadores dando

pequenos vôos, razão pela qual são conhecidos vulgarmente como borboleta ou peixe voador

(Weitzman, 1954; Géry, 1977). Devido à necessidade de um estudo populacional com o uso de

marcadores moleculares em peixes ornamentais, o qual pode vir a fornecer dados que possam

servir como base para um programa de manejo e conservação, definição de estoque e inferência

filogeográfica, foi proposto o estudo do DNA dessas duas espécies de peixes ornamentais do

Amazonas.

Para o desenvolvimento deste trabalho foi extraído o DNA, segundo a técnica descrita por

Sambrook et al. (1989), de 20 indivíduos de C. marthae e 20 de C. strigata, oriundos de

tributários distintos das margens esquerda e direita do Rio Negro. A distribuição das coletas foi

feita da seguinte maneira: A) Margem esquerda: Ig. do Zamula (10 indivíduos de C. marthaei,

Rio Marauiá (10 Indvíduos de C. strigatay; B) Margem direita: Ig. Baruri (10 indivíduos de C.

marthae), Rio Urubaxi (10 indivíduos de C. strigata). Foram feitos ensaios de amplificações de

fragmentos de DNA (nuclear e mitocondrial), pela técnica de PCR. A melhor amplificação foi

obtida em um segmento do gene que codifica o hormônio de crescimento (GH) dos peixes, com

aproximadamente 300pb (pares de base). Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a

amplificação do intron 3 do GH foram: GHEX3F (5'-CCG-CTG-TCT-TTC-TGC-AA Y-TC-3') e

GHEX4R (5'-GGG-AAC-TCC-CAG-GAC-TCR-AT-3') que se anelam aos exons 3 e 4 do GH,

respecti vamente.
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Devido a inexistência de sequências descritas para qualquer espécie de peixe da ordem

Characiformes, as seqüências parciais do intron 3 do GH de 10 indivíduos pertencentes à C.

marthae e 10 à C. strigata. alinhadas foram comparadas com a sequência da espécie de

Cypriniformes Misgurnus mizolepis (GenBank - AF 133815). Comparando-se as seqüências

alinhadas de Camegiella foram observadas 85 sítios variáveis, dos quais 43 são sítios

informativos para parcimônia. A composição nuc1eotídica média para Camegiella marthae foi de

30,7% para a Timina (T), 21,5% para a Citosina (C), 29,5% para a Adenina (A) e 18,3% para a

Guanina (G) e para a espécie C. strigata foi de 29,7% para a Timina (T), 15,5% para a Citosina

(C), 33,1% para a Adenina (A) e 21,7% para a Guanina (G). A divergência núcleotídica (modelo

Kimura-2-parâmetros) entre as espécies variou de 0,5% a 3,37%. A divergência nucleotídica

média foi de 1,21% e de 1,04% para as espécies C. marthae e C. strigata, respectivamente.

A análise do DNA de amostras representativas de apenas duas populações de cada

espécie de Carnegiella permitiu inferir que o nível de polimorfismo não é elevado. Apesar disso,

o intron 3 do gene do hormônio de crescimento pôde ser utilizado para a detecção da variabilidade

genética intraespecífica de cada uma das espécies de peixes ornamentais do gênero Carnegiella.

A amostragem foi incipiente para se afirmar que o rio Negro funciona como uma barreira física à

dispersão de espécies de peixes ornamentais do gênero Carnegiella.
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