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RESUMO
Objetivou-se com esse trabalho a validação de sistemas multiplex da reação em cadeia da
polimerase (PCR) com microssatélites de Salminus brasiliensis, úteis para estudos da
diversidade genética e para a piscicultura. As reações em cadeia da polimerase (PCR)
foram otimizadas, principalmente as concentrações de MgCl2 e primers. Com a avaliação
de combinações dentre 28 marcadores microssatélites, foram desenhados os sistemas
multiplex. Os sistemas foram avaliados em uma amostra de 36 indivíduos, coletada na
estação ambiental e experimental de Volta Grande e os resultados foram revelados por
meio de eletroforese em géis de poliacrilamida. Foram obtidos três sistemas com dois
marcadores, dois sistemas com três marcadores e um sistema com quatro marcadores,
totalizando seis sistemas com 16 marcadores (~57% dos candidatos). Os sistemas aqui
desenvolvidos têm o potencial para acelerar a eficiência de análise deste loci em cerca de
2,5 vezes. Foi realizada análise de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), após uma
correção de Holm-Bonferroni para a significância e três marcadores não demonstraram
conformidade com o EHW. Foram desenhados teoricamente dois sistemas multiplex para
diferenciação por fluorocromos utilizando os 12 marcadores não utilizados na validação
dos sistemas, sendo um com cinco marcadores e um com quatro marcadores. Por ser uma
espécie importante na pesca esportiva e profissional, possuir ótimo valor comercial, novas
tecnologias são instrumentos importantes para avaliação e consequentemente a sua
conservação e manejo. As ferramentas moleculares aqui desenvolvidas serão importantes
para esse recurso pesqueiro ímpar.
Palavras-chave: aquicultura, conservação, marcadores microssatélites, PCR multiplex
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ABSTRACT
The objective of this work was the validation of polymerase chain reaction (PCR)
multiplex systems with microsatellite markers for Salminus brasiliensis, useful in studies
of genetic diversity and for fish farming(aquaculture). Polymerase chain reactions (PCR)
were optimized, mainly for concentrations of MgCl2 and primers. With the evaluation of
combinations among 28 microsatellite markers, multiplex systems were designed. The
systems were evaluated in a sample of 36 individuals collected at the environmental and
experimental station of Volta Grande and the results were revealed by electrophoresis in
polyacrylamide gels. Three systems with two markers were obtained, two systems with
three markers and one system with four markers, totaling six systems with 16 markers (~
57% of candidates). The systems developed herein have the potential to accelerate the
efficiency of analysis for these loci in about 2.5 times. Hardy-Weinberg Equilibrium
(EHW) analysis was performed with a Holm-Bonferroni correction for significance and
three markers did not demonstrate compliance with the EHW. Two multiplex systems
were theoretically designed for fluorochrome differentiation using the 12 markers not
used, one with five markers and one with four markers. Since it is an important species
in sport and professional fisheries, and because its has a high commercial value, new
technologies are important for evaluation and consequently its conservation and
management. The tools developed here will be important for this unique fisheries
resource.
Key-words: aquaculture, conservation, microsatellite markers, PCR multiplex
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INTRODUÇÃO
A demanda por alimento é crescente em todo mundo visto o aumento
populacional. A piscicultura é uma das atividades de produção animal que mais cresce no
Brasil e na América Latina, podendo suprir a demanda para uma dieta equilibrada e
saudável. O país possui 12% das reservas de água doce disponíveis no mundo, clima
adequado e uma megadiversidade de espécies. A pesca extrativista atingiu um patamar
máximo da sustentabilidade e por isso não consegue atender a demanda por alimentos
provenientes das águas. Para que haja uma boa produção nacional é necessário o
desenvolvimento de tecnologias em diferentes frentes. Um importante aspecto de manejo
reprodutivo é a avaliação genética constante dos plantéis. Neste sentido, ferramentas
moleculares de DNA fornecem valiosos recursos de fácil e rápida aplicação em estoques
domésticos e selvagens de piracema (i.e. migratórios).
O Salminus brasiliensis (Cuvier,1816) é um peixe conhecido como “rei do rio”,
popularmente chamado de dourado, pertencente à família Bryconidae. É um peixe de
piracema forte-migrador, piscívoro e de grande apelo popular. Possui uma coloração
vivida amarelo-dourado, é um peixe voraz, brigador, de grande porte, sendo apreciado
pela gastronomia e para pesca esportiva por isso é bastante utilizado em pesque-pague. O
S. brasiliensis é considerado uma espécie-bandeira: com sua conservação é promovida a
conservação de todo ecossistema que está inserido. Possui importante papel ecológico,
por ser predador topo de cadeia.
As hidrelétricas são importantes alternativas de energia para todo país, mas,
contudo, são empreendimentos de impacto direto para peixes de piracema, dificultando
ou impedindo seu ciclo reprodutivo e, consequentemente, ocasionando a queda no
tamanho e ocorrência de estoques naturais. Uma medida comum na tentativa de mitigação

1

desse impacto tem sido repovoamento dos lagos pelas concessionárias de energia
(AGOSTINHO et al., 2010).
A conservação de estoques naturais de S. brasiliensis é realizada utilizando
métodos e teorias da genética na área conhecida como genética da conservação. Os
marcadores microssatélites são pequenas sequências de nucleotídeo que variam em
unidades de repetição de 1-6 pb (mono-, di-, tri-, tetra- penta- e hexanucleotídeos),
variáveis entre indivíduos, que constituem ferramentas úteis para este campo e outros,
como manejo reprodutivo comercial, seleção assistida por marcadores, certificação de
procedência e identificação de filés de peixe, etc... Esses marcadores são revelados por
meio de reação em cadeia da polimerase (PCR) para avaliação genética da espécie em
estudo.
A PCR multiplex é uma variação da PCR tradicional em que duas ou mais
sequências alvo são amplificadas com dois ou mais pares de iniciadores, em uma mesma
reação. A PCR multiplexada permite a aceleração de obtenção de resultados e redução de
custos relativos de insumos, sendo apropriada para pequenas estações de análise em locais
de produção ambiental ou comercial de dourados.
Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de novos sistemas de
multiplex para marcadores moleculares microssatélites de Salminus brasiliensis, para
aplicação na aquicultura e conservação desse peixe.
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REVISÃO DE LITERATURA
Em 2017 foram produzidos 172 milhões de toneladas de pescado, ultrapassando a
produção de carne suína que foi de 120 milhões de toneladas. A produção de peixes de
cultivo teve aumento significativo entre 2007 e 2017 (60%). O Brasil produziu 691.700
toneladas de peixe cultivado, obtendo um crescimento de produção em 8%.
A produção primária da piscicultura em 2017 foi de R$ 4,7 bilhões, gerando mais
de 1 milhão de empregos e renda para milhares de famílias em todas as regiões do Brasil
(Peixe BR, 2018).
A expectativa da Associação Brasileira de Piscicultura é que o desempenho da
piscicultura mantenha a rota do crescimento em 2018, com aumento do consumo interno
que atualmente está na faixa dos 9,5 Kg/hab/ano. A recomendação da FAO é para
demanda per capita de 20 Kg/hab/ano.
Os peixes possuem proteínas, vitaminas e minerais e são principalmente fonte de
ácidos graxos essenciais ômega-3 eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA),
o que lhe confere destaque nutricional (SARTORI & AMANCIO, 2012).
O Salminus brasiliensis é uma espécie que pertence ao gênero Salminus
(Teleostei: Ostariophysi: Characiformes: Bryconidae), taxonomicamente já foi referida
como Salminus maxillosus, Salminus cuvier, Salminus orbignyanus. Possui larga
distribuição na América do Sul, podendo ser encontrado nas bacias dos rios Paraná,
Uruguai, Prata e Paraguai (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), na drenagem da laguna
dos patos (Rio Grande do Sul), e nos rios Chaparé e Mamoré (Bolívia) (RUEDA et al.,
2011).
O dourado é um peixe reofílico de grande porte, com machos podem atingir até
5Kg, e fêmeas até 26Kg, possui um ótimo crescimento inicial sob cativeiro (FLORA et
3

al., 2010). É uma espécie nativa caracterizada por migração para reprodução em longa
distância (RIBEIRO et al., 2016). Espécie de maior porte entre os componentes da família
Bryconidae (anteriormente citada como Characidae), destacando-se por desempenhar
importante papel ecológico por ser um dos maiores predadores dos ambientes em que
ocorre (ZANIBONI-FILHO et al., 2017).
É muito procurado por pesque-pagues, devido sua característica agressiva. No
mercado tem alto valor, sua carne é de alta qualidade e sabor o que agrada os
consumidores (FLORA et al.,2010). A espécie tem uma posição de destaque na pesca
comercial e recreativa (ZANIBONI-FILHO et al., 2017).
Em estoques naturais de peixes algumas espécies como o dourado, já são
consideradas sobre-exploradas. No estado do Rio Grande do Sul, o Salminus brasiliensis
é apontada como vulnerável à extinção (ROSSINI, 2010).
Na bacia do rio Paraná, a população de dourado teve declínio acentuado, porém
não consta na lista nacional pela sua ocorrência na bacia do rio Paraguai, apesar da
elevada pressão de pesca, o que ainda não confere o status de ameaçada por causa do
estado ambiental ainda íntegro do ecossistema pantaneiro (ROSA & LIMA, 2008). De
acordo com MACHADO et al. (2016) a espécie S. brasiliensis é composta por
haplogrupos distintos, em biologia da conservação e proteção ambiental, o haplogrupo
Alto Paraná representa, em pelo menos, uma Unidade Evolutivamente Significativa
(ESU) distinta, que é uma população que pertence a uma espécie, mas é geneticamente
diferente de outras populações (no nosso caso, distinta da população do rio Paraguai). O
S. brasiliensis da bacia do rio Pampa, Argentina diferem dos demais espécimes da
América do Sul (ROSSO et al., 2012).
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As usinas hidrelétricas são as maiores geradoras de energia no país, com cerca de
60,8% (BRASIL, 2018). As hidrelétricas trazem benefícios para a sociedade, tanto
econômicos quanto sociais: controlam as cheias, permitem maior produção de alimentos,
fornecem energia para indústria e população em geral (BATISTA et al., 2012). Apesar
das barragens serem fonte de energia de baixo custo e renovável, são uma importante
causa da diminuição de populações de peixes, pois são barreiras físicas para migração
(RIBEIRO et al., 2016). Diante dos impactos causados as tecnologias são necessárias para
a conservação dos recursos pesqueiros e uma melhor produção de peixes em cativeiro.
Uma forma para diminuir os impactos causados pelos barramentos são as construções de
passagens de peixes (KUSMA & FERREIRA, 2009). Os sistemas de transposição de
peixes podem ser as escadas, elevadores e o canal de migração (WEBER, 2015), que
transpõem os peixes de jusante e a montante dos barramentos e vice-versa. Outra medida
é o peixamento (reestocagem ambiental), que consiste na soltura deliberada de peixes
provenientes de outros sistemas naturais ou de cultivo em um determinado corpo d’água
(AGOSTINHO et al., 2007). O repovoamento é o restabelecimento de populações
naturais a partir da liberação de alevinos de estações de piscicultura (LOPERABARRERO et al., 2007).
A variação genética das espécies ameaçadas de extinção é estudada tanto em
populações naturais e cultivadas utilizando as metodologias moleculares (NUNES, 2010).
Os principais fatores que contribuem para as extinções estão diretos ou
indiretamente relacionados aos impactos humanos que reduzem as populações em
tamanhos nos quais as espécies ficam susceptíveis a efeitos catastróficos e/ou aleatórios.
Os fatores que contribuem para a extinção são perda de habitat, redução populacional,
introdução de espécies, sobre-exploração e poluição (FRANKHAM et al., 2008). Em
programas de manejo e de conservação de espécies é importante o estudo da variabilidade
5

genética e da estrutura genética das populações, segundo a IUCN (International Union
for Conservation of Nature and Natural Resources), como também a manutenção da
diversidade para que os organismos respondam às modificações (ALVES, 2018). A
compreensão de como as espécies de peixes estão geneticamente organizadas ao longo
da bacia hidrográfica é de extrema importância para conservação dos recursos pesqueiros
(FRANKHAM et al., 2008).
O grande aumento da produção da aquicultura do mundo se deve em grande parte
pelo surgimento de novas ferramentas moleculares (DIAS & MARIANO, 2015).
O sucesso dos marcadores microssatélites nos estudos genéticos populacionais se
deve á sua abundância, ampla distribuição no genoma e por permitir a detecção de
polimorfismos, além da sua herança mendeliana e de se tratar de marcadores codominantes, sendo possível a visualização de ambos os alelos em um indivíduo
heterozigoto (NUNES, 2010, SCHLÖTTERER, 2004).
Em programas de manejo e conservação os marcadores microssatélites têm sido
utilizados na avaliação da estrutura genética de populações naturais (ROSSINI, 2010). Os
marcadores microssatélites são usados em estudos de diversidade genética, análise de
parentesco, construção de mapas de ligação, mapeamento genômico e também tem
grande potencial como etiquetas genéticas (genetic tags) para uso na aquicultura (DIAS
& MARIANO, 2015).
A reação em cadeia da polimerase (PCR) resulta na amplificação de fragmentos
específicos de DNA. A PCR é de grande utilidade em genética de populações, tanto para
produção de sonda de DNA quanto para a determinação direta da quantidade de
sequências de nucleotídeos presentes nas populações naturais (HARTL & CLARK,
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2010). Sua popularização revolucionou a pesquisa agropecuária (FERREIRA E
GRATTAPAGLIA, 1996).
A técnica de PCR Multiplex foi desenvolvida por CHAMBERLAIN et al. (1988),
é uma das mais importantes ferramentas moleculares modernas usadas na piscicultura
para identificação de espécies, essa técnica é uma variação da PCR tradicional, que
permite à amplificação simultânea de várias regiões-alvo diferentes usando diferentes
pares de primers (GOMES et al., 2011). A utilização de uma combinação de dois ou mais
pares iniciadores em uma única reação combinada (“multiplex”), torna a análise
molecular de variação no DNA mais rápida, mais barata e menos laboriosa
(DELATORRE, 2009). O funcionamento ótimo do multiplex PCR depende de quantidade
de primers, concentrações de MgCl2 e dNTP´s, e o respectivo balanço, da concentração e
composição da solução tampão, da quantidade e pureza da amostra de DNA, da
polimerase utilizada (FERREIRA, A.R.C., 2018). Exemplos de multiplexes
desenvolvidas para peixes incluem NEFF et al., (2000), GOMES et al., (2011), VAINI,
J.O. (2013), JAMSARI et al., (2014), HARRISON et al., (2014), LOBO, C.M.O. (2014),
CASTRO, C.A.J. (2015/2016), WANG et al.,(2016), MARTINS, D.G. (2017) e
FERNANDES, E.M. (2018).
As reações multiplexes possuem alguns entraves para sua realização, como a
compatibilidade de primers utilizados (pois deve-se evitar a formação de heterodímeros
ou anelamento cruzado) e também para seu desenvolvimento possui a limitação de análise
(i.e., gel de acrilamida, eletroforese capilar, etc.).
Os primers utilizados na PCR podem ser marcados com diferentes fluorocromos
para amplificação de regiões de microssatélites e resolução dos resultados através da
eletroforese capilar. Assim, é possível analisar-se diversas sequências alvos de tamanhos
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próximos e, portanto, acumular mais pares de iniciadores por reação (DELATORRE,
2009).
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OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é propor e desenvolver sistemas de reação em cadeia da
polimerase (PCR) tipo multiplex (combinadas) para dourado (Salminus brasiliensis), um
peixe brasileiro de importância para a aquicultura ambiental e para conservação, com
grande potencial para a aquicultura comercial, a fim de facilitar análises genéticas
moleculares de baixa complexidade em ambientes produtivos. De forma específica este
trabalho visa:
•

Desenhar sistemas de multiplex baseados em faixas de tamanhos de
fragmentos amplificados mutuamente exclusivos;

•

Validar empiricamente sistemas de multiplex baseados em faixas de
tamanhos de fragmentos amplificados mutuamente exclusivos;

•

Desenhar sistemas de multiplex baseados em diferenciação por meio de
fluoróforos para eletroforese em capilar;

•

Desenvolver tecnologias (kits, formulações e processos) de aplicação
prática dos sistemas multiplex desenvolvidos.
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MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados 28 marcadores microssatélites, selecionados dentre 47
marcadores descritos e validados para Salminus brasiliensis no LARGE-UFSJ
(Laboratório de Recursos Genéticos) no DEZOO, originalmente publicados em CAO et
al., (2016).
As 56 amostras de S. brasiliensis utilizadas para validação foram coletadas na
estação ambiental e experimental de Volta Grande, Minas Gerais, Brasil. As amostras
eram usadas como matrizes de reprodução em programas de peixamento e foram
capturadas na barragem da usina hidrelétrica de Porto Colômbia (2012) e já se
encontravam tombadas no Banco de DNA do LARGE-UFSJ. O DNA das 56 amostras de
S. brasiliensis, foi extraído de pequenos pedaços de nadadeira caudal fixadas em etanol
70%, com kit para extração Wizard (PROMEGA), segundo protocolo do fabricante.
Destas, 36 foram aliquotadas na proporção de 1:10 (uma parte de DNA para dez de água
deionizada) para utilização na validação dos sistemas multiplex.
A seleção dos 28 marcadores candidatos aos sistemas multiplex se deu priorizando
aqueles que apresentaram Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) no trabalho original de
CAO et al., 2016. Foram realizadas avaliações nos marcadores quanto a combinações de
pares de primers que geram faixas de fragmentos amplificados que sejam mutuamente
exclusivas e sem formação de heterodímeros. A avaliação de dímeros foi realizada com
Primer3 (UNTERGASSER et al., 2012). Em colaboração com o bolsista do LARGE, José
Mauro Ribeiro, foi desenvolvido um algoritmo denominado Helplex para avaliação
automática das combinações de pares de primers para os possíveis sistemas para
multiplex, baseado na teoria dos grafos.
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Com os possíveis sistemas selecionados foram realizadas otimizações empíricas,
quanto a temperatura de anelamento dos primers na reação em cadeia da polimerase
(PCR). As PCRs foram realizadas em um volume total de 10 μl, com condições iniciais
de teste com 01 unidade de polimerase de DNA Taq, 2,5 a 3,5 mM de MgCl2, 5 pmols de
cada primer, tampão contendo 10 mM de Tris-HCl e 50mM de KCl e TBT-PAR 2,1x
(Trealose, albumina do soro Bovino e Tween-20 - SAMARAKOON et al., 2013). As
reações foram colocadas em um termociclador Long Gene com elemento Peltier, para a
realização da PCR. O termociclador foi programado em três etapas: (1) desnaturação da
dupla-fita de DNA, à 94°C por 4 minutos; (2) ciclos programados para cada primer, sendo
o primeiro passo à 94°C por 30 segundos, o segundo passo à temperatura de anelamento
do primer 50 ºC por 30 segundos e o terceiro passo à 72°C por 30 segundos (essa etapa
se repete 30 vezes); (3) alongamento das fitas de DNA, com a temperatura de 72°C por 5
minutos, que é a faixa de temperatura ótima para o trabalho da polimerase de DNA
polimerase Taq.
Após a PCR foram aplicados 3 µl de tampão contendo azul de bromofenol (0.25%)
e sacarose (40%) para auxiliar na visualização das amostras, aplicadas em géis de
poliacrilamida (10%) e submetidas à eletroforese, para separação de fragmentos de DNA
amplificados. Após a corrida os géis foram corados em solução de 0,005% de brometo de
etídio, durante 20 minutos, e passarem por uma lavagem com água destilada para retirar
o excesso de corante dos géis, por 20 minutos. Os géis foram, então, visualizados no
transiluminador, com luz ultravioleta (comprimento de onda entre 380 e 420 nm). Os géis
foram fotografados para análise posterior dos padrões de bandas do multiplex. O tamanho
das bandas em pares de base (pb) foram estimados com o auxílio de um marcador de peso
molecular já conhecido (ladders de 25 pb). Análises da diversidade genética aplicando-
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se os marcadores multiplex foram conduzidas com Genepop 4.1.4 (ROUSSET, 2008) e
GenAlex 6.5 (PEAKALL E SMOUSE, 2012).
Os 12 marcadores moleculares não aproveitados, foram utilizados para desenho
teórico de sistemas multiplex para diferenciação por fluorocromos em eletroforese
capilar. Esses marcadores foram avaliados quanto o seu tamanho de fragmento e a
formação de dímeros entre eles, para análise de formação de dímeros foi utilizado o
Primer3 (UNTERGASSER et al., 2012). Os fluorocromos utilizados nesse desenho de
sistemas multiplex possuem cinco cores distintas sendo elas: amarelo (NED), azul
(FAM), laranja (LIZ), vermelho (PET) e verde (VIC).
Os dados foram organizados em planilhas e analisados no GenePop (ROUSSET,
2008) onde foi testado o Equilíbrio de Hardy-Weinberg que implementa o teste exato de
GUO & THOMPSON (1992), empregando o método de Monte Carlo com Cadeias de
Markov e com o auxílio do GenAlex (PEAKALL & SMOUSE, 2012) foram obtidos
índices de diversidade genética como índice de Shannon (informação entrópica da
distribuição, tratando as espécies como símbolos e o tamanho da população como uma
probabilidade); heterozigosidade observada; heterozigosidade esperada e o índice de
fixação ou coeficiente de endogamia. Foi realizada uma correção de Holm-Bonferroni
(controla a probabilidade de que um ou mais erros do Tipo I ocorram, uma forma de se
atenuar este problema é tornando o valor de significância mais conservador), para testes
múltiplos, de onde obteve-se o valor de significância estatística aplicado neste estudo.
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RESULTADOS
A análise com o Helplex identificou uma série de possibilidades de combinações
de marcadores (Figura 1). Foram identificados 13 possíveis sistemas multiplex, testes
foram realizados com três indivíduos de dourado em gel de poliacrilamida 10% para
avaliar a amplificação individual de cada primer e também nos sistemas de primers. Um
exemplo deste tipo de teste é apresentado na Figura 2. Destes testes, um sistema com
quatro marcadores, dois sistemas com três marcadores e três sistemas com dois
marcadores

obtiveram

satisfatoriamente

bandas

nítidas

de

cada

primer,

subsequentemente foram feitos as PCRs multiplex com amostra populacional com 36
indivíduos e os resultados foram revelados em géis submetidos a eletroforese em
poliacrilamida 10% por 16 horas, à 3 V/cm. Os sistemas para multiplex em Salminus
brasiliensis são apresentados na Tabela 1. As Figuras 3, 4 e 5 contêm os seis sistemas
multiplex, mostrando um gel com 19 indivíduos de cada sistema.

Figura 1: Exemplo de visualização dos grafos do Helplex: marcadores ligados por uma
aresta são compatíveis em termos de faixas de tamanho mutuamente exclusiva.
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Figura 2: Exemplo de teste de multiplex. À esquerda, os loci (marcadores) individuais, à
direita os mesmos marcadores combinados em multiplex.

Tabela 1: Sistemas multiplex contendo os conjuntos de primers, número de acesso do
GenBank, os motifs de repetição e tamanho de fragmento.
Sistemas

Multiplex1

Multiplex2

Multiplex3

Multiplex4
Multiplex5
Multiplex6

Marcador
Sbra09
Sbra18
Sbra28
Sbra37
Sbra07
Sbra14
Sbra31
Sbra20
Sbra36
Sbra41
Sbra01
Sbra40
Sbra16
Sbra38
Sbra25
Sbra35

GenBank
KX421486
KX421493
KX421503
KX421511
KX421484
KX421490
KX421506
KX421495
KX421510
KX421515
KX421479
KX421514
KX421492
KX421512
KX421500
KX421509
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Motif
ATT
AAT
GAT
GAA
CTAT
TTA
TAT
TTG
TTC
AGC
GCACAC
AAG
AAT
ACT
GAA
TTC

Tamanho
137-170
73-81
93-124
175-204
160-227
112-147
88-96
156-181
79-113
117-154
101-157
164-198
151-192
72-112
80-118
145-179

Figura 3: Géis de poliacrilamida 10% com as amplificações dos Multiplex 1(Sbra09,
Sbra18, Sbra28 e Sbra37) e Multiplex 2 (Sbra31, Sbra14 e Sbra07) em 19 amostras de
Salminus brasiliensis. Os números sobre as canaletas representam diferentes indivíduos
de um plantel de Salminus brasiliensis. No centro padrão de tamanho molecular com
escala de 25pb (L: ladder). As setas à esquerda da figura indicam as regiões de detecção
de fragmentos de DNA amplificados diferentes loci microssatélites de S. brasiliensis,
em ordem de menor para maior tamanho de fragmentos amplificados.
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Figura 4: Géis de poliacrilamida 10% com as amplificações dos Multiplex 3 (Sbra36,
Sbra41 e Sbra20) e Multiplex 4 (Sbra01e Sbra40) em 19 amostras de Salminus
brasiliensis. Os números sobre as canaletas representam diferentes indivíduos de um
plantel de Salminus brasiliensis. No centro padrão de tamanho molecular com escala de
25pb (L: ladder). As setas à esquerda da figura indicam as regiões de detecção de
fragmentos de DNA amplificados diferentes loci microssatélites de S. brasiliensis, em
ordem de menor para maior tamanho de fragmentos amplificados.
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Figura 5: Géis de poliacrilamida 10% com as amplificações dos Multiplex 5 (Sbra38 e
Sbra16) e Multiplex 6 (Sbra25 e Sbra35) em 19 amostras de Salminus brasiliensis. Os
números sobre as canaletas representam diferentes indivíduos de um plantel de Salminus
brasiliensis. No centro padrão de tamanho molecular com escala de 25pb (L: ladder). As
setas à esquerda da figura indicam as regiões de detecção de fragmentos de DNA
amplificados diferentes loci microssatélites de S. brasiliensis, em ordem de menor para
maior tamanho de fragmentos amplificados.
Os seis sistemas de multiplex foram submetidos à PCR em uma amostra
populacional de 36 indivíduos de S. brasiliensis. Para todos os sistemas foi ajustada a
17

temperatura de anelamento para 50 ºC. Foi otimizada as condições da reação para cada
sistema de multiplex. Na tabela 2 estão contidas essas condições.
Tabela 2: Condições para cada sistema multiplex.

Tampão
Sistemas

Primer F

Primer R

(50 mM) (10 mM) (5pmols)

(5pmols)

0,35µM

0,35µM

0,35µM

0,35µM

Sbra28

0,2µM

0,2µM

Sbra37

0,2µM

0,2µM

Sbra07

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

Sbra31

0,2µM

0,2µM

Sbra20

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,2µM

0,3µM

0,3µM

0,3µM

0,3µM

0,2µM

0,2µM

0,3µM

0,3µM

Marcador

(10 mM de
Tris-HCl e

MgCl2

dNTP

50mM de KCl)
Sbra09
Sbra18
Multiplex1

Multiplex2

Multiplex3

2x

Sbra14

Sbra36

2x

2x

3mM

0,1mM

2,5mM

0,1mM

2,5mM

0,1mM

Sbra41
Sbra01
Multiplex4

2x

3,5mM

0,1mM

Sbra40
Sbra16
Multiplex5

2x

3,5mM

0,1mM

Sbra38
Sbra25
Multiplex6

2x

3,5mM

0,1mM

Sbra35

TBTPAR
(10x)

Taq
(5u/µl)

2,1x

1u

2,1x

1u

2,1x

1u

2,1x

1u

2,1x

1u

2,1x

1u

A inferência do perfil de diversidade genética feito através de Genepop e
GenAlex, com testes exatos para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW), índice de
Shannon, heterozigosidade observada, heterozigosidade esperada, o índice de fixação (F)
e o número de alelos em cada locus. Estes parâmetros podem ser aferidos na Tabela 3.
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Tabela 3: Valores de probabilidade (p-valor) para Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Índice
de Shannon (I). Heterozigosidade observada (Ho). Heterozigosidade esperada (He).
Índice de fixação (F). Números de alelos.

Locus

I

Ho

He

F

P-valor

Número de
alelos

Sbra01

2,028

0,800

0,849

0,057

0,6295

9

Sbra07

1,826

0,778

0,811

0,041

0,0662

8

Sbra09

1,505

0,667

0,730

0,087

0,2700

6

Sbra14

1,867

0,833

0,827

-0,007

0,0365

8

Sbra16

1,644

0,457

0,769

0,406

0,0000*

8

Sbra18

0,466

0,353

0,291

-0,214

0,5588

2

Sbra20

1,075

0,889

0,625

-0,423

0,0049

4

Sbra25

1,670

0,600

0,736

0,184

0,0827

8

Sbra28

1,324

0,571

0,691

0,173

0,1941

5

Sbra31

0,403

0,278

0,239

-0,161

1,0000

2

Sbra35

1,649

0,743

0,784

0,053

0,6641

6

Sbra36

1,730

0,686

0,776

0,116

0,0151

7

Sbra37

1,480

0,571

0,751

0,240

0,0169

5

Sbra38

1,819

0,765

0,822

0,069

0,0911

7

Sbra40

1,647

0,600

0,786

0,237

0,0026*

6

Sbra41

1,788

0,548

0,810

0,323

0,0000*

7

Valores de significância foram ajustados em α=0,0026. Um asterisco (*) indica valores
significativos após à correção de Holm-Bonferroni.
A população é considerada em equilíbrio quando possuem valor nãosignificativo. Com a correção de Holm-Bonferroni (α=0,0026) obtivemos valores mais
precisos para ponderar se determinado locus está ou não em equilíbrio.
Com os 12 marcadores moleculares que foram submetidos ao desenho de sistemas
multiplex para diferenciação por fluorocromos em eletroforese capilar, foram
aproveitados nove marcadores sendo montados um sistema com cinco marcadores e um
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sistema com quatro marcadores. Na Tabela 4 estão apresentados os sistemas juntamente
com os fluorocromos que podem ser utilizados.
Tabela 4: Desenho dos sistemas multiplex com utilização de fluorocromos.
Sistemas

Locus

Fluorocromos

Motif
AGATA
ATT
TTA
TTA
TCT
TAT
ACA
CTA
TGT

Sbra03
Sbra11
Multiplex7 Sbra15
Sbra21
Sbra42
Sbra10
Sbra24
Multiplex8
Sbra27
Sbra34
80

100

120
140
160
180
Tamanho de pares de bases

20

200

DISCUSSÃO
Foram descritos, nesse trabalho, seis sistemas inéditos de multiplex utilizando 16
marcadores para Salminus brasiliensis. Isso representa um aproveitamento de cerca de
57% dos 28 marcadores selecionados para desenvolvimento. Estes constituem os
primeiros sistemas multiplex de microssatélites espécie-específicos para este importante
peixe da fauna brasileira. Estes marcadores poderão ser aplicados, por exemplo, na
análise de paternidade e diversidade genética de plantéis, com finalidade de análise de
eficiência de peixamentos feitos com dourado. De acordo com FRANKHAM et al. (2008)
que o objetivo genético em programas de reintrodução é restabelecer populações com o
máximo de diversidade genética usando indivíduos que tenham alto sucesso reprodutivo
na natureza e que nos que nestes programas devem utilizar indivíduos saudáveis com
maior capacidade possível de reprodução e variação genética.
Na

literatura

encontram-se

diversos

trabalhos

utilizando

marcadores

microssatélites para avaliação genética de peixes. LOPERA-BARRERO et al. (2010)
estimou a diversidade genética de grupos de pacu coletados nas escadas de transposição
de hidrelétricas e de um estoque utilizados em repovoamento utilizando marcadores
microssatélites. POVH et al. (2008) utilizando marcadores moleculares obteve um
monitoramento genético em programa de repovoamento de peixes, destacando a
importância para conservação das espécies. PETERSEN et al. (2012) analisou a
diversidade genética de variedades de tilápias cultivadas através de marcadores
microssatélites. RODRIGUEZ- RODRIGUEZ et al. (2013), caracterizou a variabilidade
genética de parentais de tilápia-do-nilo por meio de marcadores microssatélites.
SCARANTO (2017) estimou a diversidade genética do jundiá oriundos de cultivo e
ambiente natural através de marcadores microssatélites.
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O Equilíbrio de Hardy-Weinberg consiste na conformidade das frequências
genotípicas observadas, com aquelas esperadas em uma população de acasalamentos
aleatórios, dada uma frequência alélica. Os marcadores que não estão em EHW podem
indicar alguns fenômenos populacionais como, por exemplo, o efeito Wahlund onde a
população é mista, contendo subestrutura (situação esperada em plantéis de coleta
heterogênea). Após a correção de Holm-Bonferroni 13 marcadores estavam em
conformidade com o EHW e três marcadores não foram considerados em EHW.
O índice de Shannon fornece um grau de certeza em que se prevê a proximidade
genética entre indivíduos. A heterozigosidade esperada difere da heterozigosidade
observada porque ela é uma previsão alélica conhecida. O índice de fixação é uma
estimativa de desvio do EHW baseada na diferença entre heterozigosidade esperada e
observada.
Os resultados obtidos na Tabela 3 foram comparados aos descritos em CAO et al.,
(2016). Os marcadores Sbra16, Sbra40 e Sbra41 não estão em equilíbrio conforme a
correção de Holm-Bonferroni, tendo exibido valores de p significativos. Os marcadores
Sbra01, Sbra07, Sbra09, Sbra14, Sbra18, Sbra20, Sbra25, Sbra28, Sbra31, Sbra35,
Sbra36, Sbra37 e Sbra38 com valor de p não- significativo após a correção de HolmBonferroni exibem, portanto, equilíbrio de Hardy Weinberg. Nessa comparação houve
diferença quanto ao status do EHW, para os marcadores Sbra16, Sbra40 e o Sbra41 em
CAO et al., (2016), estavam em EHW, isso se deve que a análise atual foi mais
conservadora, onde a correção Holm-Bonferroni possui um valor maior e números de
testes foram menores como também a utilização de sub-amostra de 36 indivíduos (vs 56
indivíduos em CAO et al.2016) . Houve também diferenças quando comparado a número
de alelos no Sbra16, Sbra28, Sbra35, Sbra38, Sbra40, os quais obtiveram um alelo a
menos cada na sub-amostra analisada. Isso ilustra a necessidade de amostras grandes para
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uma melhor representatividade da diversidade em marcadores multialélicos, como
microssatélites.
Os demais sistemas multiplex candidatos elaborados para diferenciação em
eletroforese capilar podem futuramente ser testados empiricamente, visto que foram
apenas desenhados de forma teórica. Essa técnica também é importante para avaliação
genética pois utiliza os marcadores moleculares que possuem faixa de fragmentos
próximas e permite a adição de mais marcadores.
Estes sistemas inéditos de multiplexes surgem como ferramentas moleculares
promissoras, visando aplicabilidade no manejo reprodutivo para atividades comerciais e
de conservação da espécie. Com a utilização desta tecnologia ocorre uma diminuição de
custos e uma maior celeridade nas análises genéticas, permitindo uma rápida obtenção de
perfis moleculares de estoques naturais ou domesticados deste peixe, auxiliando também
no desenvolvimento de novos nichos econômicos na aquicultura regional e nacional.
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CONCLUSÃO
•Foram desenvolvidos seis sistemas de multiplexes inéditos para S. brasiliensis;
•Os sistemas multiplex elaborados são capazes de acelerar em cerca de 2,5 vezes
a análise destes 16 marcadores microssatélites;
•Estes resultados irão auxiliar na conservação e produção deste importante recurso
pesqueiro.
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