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RESUMO
Com o intuito de desenvolver marcadores moleculares para a
piracanjuba (Brycon orbignyanus), um peixe destacado no livro
vermelho

da

fauna

ameaçada

de

extinção,

foi

realizado

o

sequenciamento de seu genoma com sequências curtas. Aqui, foram
realizadas diferentes montagens genômicas de novo com estes
dados, utilizando-se diferente valores de k-meros, com o objetivo de
se avaliar o impacto da variação deste parâmetro na qualidade da
montagem do genoma da piracanjuba. Montagens foram realizadas
com o programa SOAPdenovo 2, com k-meros variando entre 47 e 61,
a

partir

de

um

conjunto

de

dados

disponíveis

em

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX3350440). O N50 variou de
7.749 a 9.503. Foram realizados alinhamento das sequências curtas
com as montagens resultantes, por meio de SOAPaligner. Foram feitas
varreduras para listas de produtos de PCR esperados e para listas de
genes

eucarióticos

conservados

encontrados,

como

critérios

alternativos de qualidade. A montagem 49 teve a maior quantidade
de genes completos conservados, 187, montagens de k-mero=53 e
55 tiveram o maior sucesso de alinhamento de sequências curtas e a
montagem 51 teve o maior tamanho excluindo-se posições ignoradas
ou lacunas (N). Pode-se verifcar uma falta de concordância entre
diferentes formas de avaliação de qualidade, o que leva à conclusão
que nenhuma montagem pode ser avaliada sem a

consideração

conjunta de vários parâmetros. Consideramos a melhor montagem a
de k-mer 49, em função da maior integridade de genes eucarióticos
encontrados, em conjunto com a segunda maior recuperação de loci
microssatélites e um bom desempenho de alinhamento. Os resultados
aqui obtidos irão subsidiar a pesquisa na genômica preliminar desta
espécie de grande potencial para a conservação e produção
comercial de pescado, um mercado em franco crescimento e com
potencial ainda latente.
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Palavras-chave: AQUICULTURA, MITIGAÇÃO AMBIENTAL, PRODUÇÃO
HIDRELÉTRICA, BIOLOGIA MOLECULAR, BIG DATA
ABSTRACT
In order to develop molecular markers for the piracanjuba
(Brycon

orbignyanus), a

fsh highlighted in

the red book

of

endangered fauna, its genome was sequenced with short sequences.
Here, diferent de novo genomic assemblies were carried out with
these data, using diferent values of k-mers, in order to evaluate the
impact of this parameter variation on the piracanjuba genome
assembly quality. Assemblies were performed with the SOAPdenovo 2
software, with k-mers ranging from 47 to 61, from the data available
at (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX3350440). The N50 varied
from 7.749 to 9.503. Short sequences were aligned with the resulting
assemblies by means of SOAPaligner. Screening for lists of expected
PCR products and for conserved eukaryotic genes were used as
alternative quality criteria. The assembly 49 had the highest amount
of conserved genes,187, the assemblies with k-mero=53 e 55 had the
greatest rate of short reads alignment o and 51 assembly had the
largest size excluding ignored potions or gaps (N). A lack of
agreement can be observed between diferent forms of quality
assessment, which leads to the conclusion that no assembly can be
evaluated without the joint consideration of several parameters. We
consider the best assemblage 49, due to the higher integrity of
eukaryotic genes found, in conjunction with the second largest
recovery of microsatellite loci and a good alignment performance. The
results obtained here will support research the preliminary genomic
studies of this species of great potential for the conservation and
commercial fsh production, a market with fast growth and with still
latent potential.
Key words: AQUACULTURE, ENVIRONMENTAL MITIGATION,
HYDROELECTRIC PRODUCTION, MOLECULAR BIOLOGY, BIG DATA
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1 INTRODUÇÃO
A era da genômica moderna foi inaugurada com a
disponibilização de técnicas de baixíssimo-custo , há cerca de 10
anos. Hoje, a obtenção de um genoma inédito de um organismo nãomodelo de interesse zootécnico não é mais uma tarefa exclusiva dos
grandes grupos de pesquisa de ponta no cenário mundial. Isso se
deve à abordagem inovadora para o processamento massivo e
paralelizado de sequenciamento de DNA, aliado ao aumento recente
da capacidade de memória e processamento informático. O enorme
volume de dados gerados nestes ensaios de sequenciamento vem
com um preço: o encurtamento das sequências individuais obtidas.
Isso difculta a reconstrução do quebra-cabeças genômico motiva a
adoção de abordagens matemáticas sofsticadas para a obtenção de
novo (i.e. do zero, sem a ajuda de um genoma de referência) do
genoma completo desejado. Assim é aplicada uma metodologia
chamada análise de grafos de de Bruijn, baseada em subsequências
de DNA, os k-meros (“cámeros”), de tamanho fxo k.
A obtenção de genomas completos tem o potencial para
acelerar a pesquisa genética na espécie de interesse, como no
desenvolvimento rápido e barato de marcadores moleculares de DNA,
capazes de permitir a análise da variabilidade genética de estoques e
populações (a estrutura genética populacional), além de subsidiarem
informações para o melhoramento genético de estoques da espéciealvo. A caracterização de um genoma completo envolve a sua
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montagem à máxima completude possível, seguido da anotação
gênica (identifcação da natureza e função dos diferentes genes e
sequência de DNA do organismo).
Uma espécie de interesse zootécnico no contexto de Minas
Gerais, Brasil e outros países da América do Sul é a piracanjuba, ou
Brycon orbignyanus, um peixe de piracema de alto valor comercial e
forte ameaça de extinção. Este peixe é fortemente sensível ao
desmatamento de vegetação ribeirinha, pois se alimenta de frutos,
crustáceos

e

principalmente,

insetos,
à

à

poluição,

fragmentação

os

à

pesca

ambientes

desregrada
aquáticos,

e,
pela

introdução de barragens de Usinas Hidrelétricas (UHE) para geração
de energia. Isso motiva a manutenção de estações de piscicultura
para fns de estocagem ambiental (peixamentos) com esta e outras
espécies. Também, vem crescendo o interesse pela piracanjuba com
fnalidades de aquicultura comercial, como para suprimento de
pesqueiros (“pesque-e-pague”), pois é uma espécie de característica
agressiva na pesca esportiva e tem carne de sabor altamente
apreciado, sendo apelidado de salmão brasileiro.
O Laboratório de Recursos Genéticos (LARGE-UFSJ) realizou o
sequenciamento

genômico

de

piracanjuba,

com

intuito

de

desenvolver marcadores de DNA para esta espécie. As tentativas de
montar o genoma com os dados resultantes levaram a resultados
diversos e motivaram uma análise sistemática de montagens
alternativas, baseadas em diferentes valores de tamanhos para os k2

meros, com objetivo de avaliação de qualidade. Dentre diferentes
parâmetros para avaliação da qualidade da sequência podem ser
citados o tamanho fnal da montagem do genoma, a mediana da
montagem (chamada N50), a porcentagem de loci previamente
caracterizados que são encontrados no genoma resultante e a
presença de genes eucarióticos conservados, entre outros.
Neste

trabalho

foram

realizadas

montagens

genômicas

alternativas para um conjunto massivo de sequências curtas de DNA
de piracanjuba e foram analisadas diferentes métricas relacionadas à
qualidade da montagem resultante.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Sequenciamento de DNA e elucidação de genomas
completos
O genoma pode ser defnido como a coletividade de genes de
um

organismo

ou

sua

sequência

completa

de

ácido

desoxirribonucleico (DNA). O projeto genoma humano (PGH) é
considerado um dos maiores feitos científcos de todos os tempos.
Desde então, a tecnologia de sequenciamento de genoma completo
se desenvolveu de tal forma, que há projetos visando a elucidação de
todos os seres vivos da biosfera (LEWIN et al., 2018). Isso só foi
possível graças à dramática queda no preço para obtenção de dados
de DNA (Figura 1), de cerca de U$ 2.400,00 à U$ 0,15 em uma década
(KRISTEN et al., 2016).
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2.2 Método de Frederick Sanger
Até o término do PGH, o método de sequenciamento de DNA
mais importante disponível era o método de terminação de cadeia de
Frederick Sanger de 1977. Neste método, o DNA é convertido em
cadeia

única,

em

uma

mistura

contendo

um

único

primer

(oligonucleotídeo iniciador), enzima polimerase de DNA, quatro
desoxinucleotídeo trifosfatados (dNTP) A, T, C e G e quatro diferentes
didesoxinucleotídeos (ddNTPs), atualmente marcados com fuoróforos
de cores diferentes, que tem a função de bloquear o crescimento da
cadeia de DNA de forma controlada, que é avaliada por eletroforese
capilar ( SHENDURE, 2008; ZAROS et al., 2008 ).

Figura 1:

Queda no custo de sequenciamento, por genoma

(eixo vertical, em milhões, M, ou milhares, K, de dólares, U$), ao
longo do século XXI (eixo horizontal), comparativamente à Lei de
Moore

(“Moore’s

Law”),

que

refete
4

a

queda

no

preço

do

processamento digital e que levou à revolução da informática que
vivemos atualmente.
Fonte: National Human Genome Research Institute (NHGRI).
genome.gov

domínio

público.

-

http://www.genome.gov/sequencingcosts/,

CC0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30648381

O resultado da técnica de Sanger moderna é uma leitura de
bases nitrogenadas (A, C, G ou T) na forma de um eletroferograma,
comum e erroneamente referido como “cromatograma” de DNA
(Figura 2).

Figura 2: Exemplo de parte de um eletroferograma típico de
sequenciamento de DNA de Sanger. Fonte: commons.wikimedia.org domínio público.
2.3 Tecnologias de Nova Geração.
Recentemente, técnicas inovadoras de sequenciamento de DNA
foram reunidas sob o termo guarda-chuvas de Sequenciamento de
Nova Geração (NGS), por reunirem em comum o fato de processarem
amostras de DNA de forma paralelizada e massiva (MARDIS, 2013).
Diferentes técnicas estão hoje disponíveis, que têm em comum a
geração

de

um

grande

volume
5

de

dados

em

relação

ao

sequenciamento de Sanger. Dentre as diferentes metodologias,
algumas optam pela obtenção de bilhões de bases de DNA, em um
único ensaio, ao custo de obter apenas leituras curtas de DNA,
chamadas de reads. Diferente da metodologia de Sanger, a reação
que produz o conjunto de fragmentos (a biblioteca genômica) não
necessita de clonagem molecular com agentes microbiológicos
( MARDIS, 2013 ). A mais proeminente destas técnicas baseadas em
sequências curtas é o sequenciamento-por-síntese oferecido pelas
plataformas HiSeq, da empresa Illumina (San Diego, CA, EUA). Essa
técnica se baseia no sequenciamento de DNA, à medida que uma fta
é sintetizada, com uma etapa de adição de nucleotídeos; uma etapa
de

detecção

que

determina

a

identidade

dos

nucleotídeos

incorporados em cada foco do fragmento sendo sequenciada; uma
lavagem; um passo para remover etiquetas fuorescentes e reversão
dos grupos de bloqueio, de forma que estes passam a ser viáveis para
continuidade da polimerização (MARDIS, 2013). Então no processo de
sequenciamento de nova geração o sequenciamento e a detecção são
feitos simultaneamente e permite que centenas de milhares a bilhões
de focos de reação sejam sequenciados durante cada execução de
instrumento.
O

comprimento

combinação

de

de

fatores

leitura

antes

relacionados

determinado
à

por

eletroforese,

uma
no

sequenciamento de nova geração é uma função da relação sinalruído, o principal impacto dessa relação é a limitação do comprimento
6

de leitura, que produzem então leituras curtas (short-reads) (MARDIS,
2013).
Várias tecnologias e plataformas de sequenciamento de nova
geração (NGS) foram lançadas comercialmente e exemplo incluem: a
linha HiSeq da Illumina, o SOLiD System da Applied Biosystems, o
HeliScope da Helicos,

Pacifc Biosciences e o IonTorrent da Life

Technologies (BAHASSI e STAMBROOK, 2014). A primeira plataforma
NGS comercial, a 454 da Life Sciences (Roche), disponível desde
2004, foi aposentada em 2016, demonstrando a rápida renovação na
área.
2.4 Sequenciamento Illumina.
O sequenciamento dos instrumentos Illumina destaca-se pelo
alto custo benefício. Sua técnica é denominada sequenciamento-porsíntese e é composta de quatro etapas, preparação da amostra,
geração do cluster, sequenciamento e análise dos dados. No primeiro
passo o DNA que será sequenciado por nebulização é fragmentado e
selecionado de acordo com o tamanho, esses fragmentos recebem
adaptadores nas duas extremidades (Figura 3).
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Figura 3: Esquema de ligação de adaptadores (“adapters”)
indexados (index 1 e 2) para identifcação da amostra, demonstrando
a posição dos sítios de ligação dos primers (“Binding Site” 1 e 2).
“Transposome”

refere-se

a

região

de

ação

de

uma

enzima

topoisomerase, usada na ligação.
Esses fragmentos são passados a um anteparo de vidro
(“fowcell”) com alta densidade de adaptadores complementares aos
adaptadores que foram adicionados ao fragmento de DNA, para que
esses fragmentos se hibridizem com os do anteparo. O fragmento é
então amplifcado em toda sua extensão com a incorporação de
nucleotídeos não marcados. Ocorre em seguida a formação de uma
ponte, pois o adaptador que encontra-se livre se liga a placa em um
primer adjacente, fazendo com que dois adaptadores fquem presos e
outros dois livres, esse duplex é desnaturado e os adaptadores livres
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se ligam novamente a adaptadores complementares na fowcell,
dando início a um novo ciclo. (Moreira, 2015). Esse processo
compreende a formação do cluster, que conterá mais de um milhão
de cópias do mesmo fragmento. (FEDURCO et al.,2006; TURCATTI et
al., 2008).
Inicia-se então uma segunda etapa após os 35 ciclos de
amplifcação, em toda a extensão da placa é adicionado uma solução
com os quatro nucleotídeos terminadores marcados (fuorescência)
junto

com

a

DNA

polimerase,

responsável

por

incorporar

o

nucleotídeo apropriado. Esse fuoróforo é então excitado por feixes de
raio laser e propiciam a emissão de luz, que será característica de
cada base (Figura 4). A quantidade de fragmentos no cluster
determina a exatidão com que uma base será detectada. A remoção
do grupo bloqueador da extremidade 3’

e do fuoróforo do

nucleotídeo do ciclo anterior é feita por meio de lavagem para que se
inicie um novo ciclo. Até que todas as bases sejam determinadas
(MOREIRA, 2015). O sequenciamento é feito, por um número curto,
limitado de bases (e.g. 90 bases) em uma extremidade e, depois, da
mesma forma no processo se repete na outra extremidade do
fragmento de DNA, de tamanho conhecido (e.g. 500 pb). Assim, o
sequenciamento-por-síntese permite a geração de um tipo de dado de
natureza pareada (“paired-end data”), onde duas sequências curtas
são associadas como sendo pertencentes à duas extremidades
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opostas do mesmo fragmento de DNA, com distância entre si
conhecida.

Figura 4: Exemplo de reação em anteparo sólido na célula de
fuxo de instrumento HiSeq: cada cor representa a adição de um
nucleotídeo diferente em um determinado cluster de DNA . Fonte:
Voelkerding et al. (2009)
2.5 Montadores
Após o sequenciamento, os dados NGS são montados e várias
são as ferramentas disponíveis para a realização da montagem
desses dados. Softwares são usados para essa tarefa, alguns deles
são os montadores Euler, Allpaths, Velvet, AByss, SOAPdenovo e
alguns mais recentes como SGA e Fermi (BRADNAM et al., 2013).
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Ferramentas de montagem possuem abordagens alternativas, e
podemos dividi-las em duas categorias, montagem de novo e
montagem guiada por referência.
Na montagem de novo de leituras curtas, as leituras (ou reads)
são utilizadas para a formação de um grafo de de Brujin (ver abaixo),
cuja

“navegação”

permite

a

recuperação

de

informação

de

sequências de DNA e tal montagem se caracteriza pela ausência de
uma montagem de referência. O processo resulta em sequências
contíguas chamadas contigs e reuniões dessas sequências em
segmentos maiores caracterizam os chamados “scafolds”. Estes
representam sequências maiores e, ao contrário dos contigs, scafolds
possuem interrupções, regiões faltantes, que são falhas na montagem
(“gaps” ou lacunas). Esses gaps são representados como repetições
da letra N. Quando uma base é mal-identifcada no sequenciamento
ela também fca representada por N (KREMER et al., 2016).

2.6 Algoritmos de Montagem - Grafo de de Bruijn
Anteriormente, na era do PGH, as sequências de DNA de Sanger
tinham

tamanho

em

torno

de

600-1000

pb.

Essas

leituras

relativamente longas permitiam uma abordagem de montagem de
novo chamada de Consenso de Sobreposição de Layout, (Overlap
Layout Consensus) onde duas leituras que sobrepõe-se mutuamente,
um certo número de bases, são relacionados em um grafo.
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Um grafo é qualquer sistema (conjunto de objetos) que pode
ser representado por pontos (vértices), relacionados por meio de
linhas (arestas) (COMPEAU et. al., 2011). O grafo típico da era do PGH
tinha os vértices representados por leituras de DNA e as arestas como
as sobreposições entre fragmentos. Uma chamada caminhada
Hamiltoniana neste grafo (i.e. o caminho mais curto que passa por
todos os vértices uma única vez) recupera o genoma original (Figura
5a). Porém, isso gera um problema computacional chamado NPcompleto, que signifca que o problema não é bem escalável, do
ponto de vista de memória computacional e o computador não
consegue processar os dados, à medida em que o volume de
informação cresce (i.e. reads).
A natureza do sequenciamento baseado leituras curtas, como
em plataformas HiSeq (sequenciamento-por-síntese), é de geração de
um enorme volume de dados (tipicamente na casa de centenas de
milhões á bilhões de reads em um único ensaio). Então, os algoritmos
foram criados para ajudar na montagem do DNA sequenciado com
leituras curtas e o Grafo de de Bruijn (GDB) é um exemplo de grafo
aplicável à recuperação de informação genômica, nesta situação. Kmero é o termo utilizado para se referir a todas as subsequências
(“substrings”) possíveis de comprimento k que estão contidas em
uma leitura curta de DNA (“string” ou read) (COMPEAU et. al., 2011),
ou seja, cada leitura é dividida em todos os possíveis k-mers. O GDB é
construído listando-se todos os sufxos e prefxos de tamanho k-1, a
12

partir do conjunto de k-meros: cada sufxo e prefxo representa um
vértice e cada k-mero representa uma aresta direcionado daquele
para este. A reconstrução do genoma é feita depois de um passeio ou
caminhada Euleriana pelo grafo (i.e. aquele que visita todos vértices
do grafo, passando por todas arestas apenas uma única vez). Então,
ao fnal do passeio, a sequência do genoma é recuperada, em teoria
(caso algumas premissas sejam respeitadas, como presença de todos
os k-meros no grafo, ausência de repetições no genoma maiores que
os reads, circularidade, etc.). Isso se deve ao fato do GDB ser capaz
de resolver a chamada sequência de Bruijn, que é a sequência mais
curta o possível que reúne todas as combinações existentes de kmeros.
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Figura 5: Exemplo de reconstrução de um genoma hipotético
(a). Uma alternativa utiliza leituras relativamente longas, e pode ser
montado em um grafo de consenso de sobreposição de layout (b). Ou
um número maior de sequências curtas (k-meros) pode ser usado
para

montagem,

via

caminhada

Hamiltoniana

(c),

ou

com

a

abordagem Euleriana (d) de recuperação de informação genômica.
Fonte: COMPEAU et al. (2011)
O GDB tem como preceito básico que todas as leituras de k-mer
devem se sobrepor ao k-mer adjacente no genoma por k - 1 e o
sequenciamento Illumina viola esse preceito, porque ela gera
somente pequenas frações dos 100-mers possíveis do genoma. Então
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essas leituras k-mer são quebradas em k-mers menores para
contornar esse problema, além disso o problema de comprimento de
leituras iniciais diferentes também é contornado (COMPEAU et. al.,
2011).
2.7 Ferramentas para Análise de Montagem
A análise da montagem produzida é ponto extremamente
importante, pois a qualidade da montagem infere diretamente na
anotação genômica, passo onde será feita a busca e identifcação de
genes de interesse. Soma-se a isso a difculdade que as tecnologias
atuais possuem para uma construção completa de uma sequência
cromossomial, isso inclui erros na leitura e o fato de ocorrer regiões
grandes de repetição no genoma (GUREVICH et al., 2013).
Existe pouco consenso sobre como se avaliar a qualidade da
montagem de novo obtida, porém isso tem sido feito principalmente
através de

análise de dados estatísticos gerados pelo montador,

como a estatística N50 (a mediana da montagem), tamanho médio do
scafold,

conteúdo

de

gap

e

com

o

auxílio

de

ferramentas

bioinformáticas como BLAST (ALTSCHUL et al. 1990), SOAPaligner,
SAMtools (LI et al., 2009) e Busco (SIMAO et al., 2015).
2.7 .1 Estatística N50
A estatística N50 é a estatística mais usada para descrever a
qualidade de uma montagem, ela é calculada com o ordenamento de
todas as sequências, da maior para a menor, uma linha é traçada na
metade exata desse ordenamento, o tamanho do comprimento da
15

sequência presente neste ponto é o valor do N50 (EARL et al., 2011).
Um N50 grande indica que eu tenho pelo menos metade de minha
sequência com contigs grandes, o que aumenta as chances de
encontrar genes completos.
2.7 .2 Porcentagem de Gaps
A porcentagem de regiões não sequenciadas (porcentagem de
Gaps), também é uma métrica importante para avaliação de
montagens. Essa porcentagem representa regiões não sequenciadas
e podem estar localizadas entre contigs e scafolds, estas são
representadas como repetições de “N” na montagem, portanto
quanto menor a percentagem de gaps, menores são as regiões não
identifcadas

e

melhor

a

montagem

se

apresenta.

Diferentes

montagens com mesmo valor de N50 podem apresentar conteúdo de
Gaps diferentes (YANDELL e ENCE, 2012).
2.7 .3 Número de Scafolds
Em teoria um número menor de scafolds indica uma
montagem melhor, devido ao fato de que os scafolds presentes em
tal montagem possuem um comprimento maior, ou seja, a chance de
encontrar sequências de interesse íntegras é maior, porém esse é um
parâmetro que não deve ser analisado sozinho, pois ele tem relação
direta com o tamanho da montagem.
2.7 .4 A Ferramenta BLAST
O BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) é uma ferramenta
utilizada para alinhar sequências no intuito de encontrar regiões de
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similaridade. O BLAST gera um resultado de busca na montagem e
qual o grau de similaridade eles possuem com a sequência que foi
alinhada (ALTSCHUL et al., 1990; BORATYN et al., 2013).
2.7 .5 SOAPaligner
O software SOAPaligner (Short Oligonucleotide Analysis Package
- http://soap.genomics.org.cn/soapaligner.html) é uma ferramenta de
alinhamento de short reads (sequências curtas) e gera um resultado
de quanto a montagem alinhou. O seu resultado fnal é um arquivo de
alinhamento de reads curtos com a montagem desejada, em arquivos
massivos (>10 Gb, gigabytes) no formato SAM (Sequence Alignment
Map), Isso permite avaliar, por meio de ferramentas como o SAMtools,
características da profundidade de cobertura de cada posição, ou o
número

de

vezes

que

cada

base

foi

confrmada

de

forma

independente no sequenciamento.
2.7 .6 Busco
Outra forma de se avaliar montagens é por meio do software
BUSCO (Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs), ele compara
a montagem com uma coleção de genes conservados do seu banco
de dados para a espécie ou dados gerais de eucariotos e fornece
medidas quantitativas relacionada a essa comparação, como por
exemplo quantos genes do banco de dados foram identifcados na
montagem (SIMAO et al., 2015).
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2.8 Aplicabilidade
A obtenção de dados do genoma pode promover o rápido
desenvolvimento de marcadores moleculares (SCHLOTTERER, 2004)
para análise da diversidade genética, além de subsidiar, com
informações, o melhoramento genético e fomentar a biotecnologia
aplicada. Um exemplo onde isso tem aplicação potencial são as
espécies de peixes de piracema, que oferecem uma oportunidade
única de desenvolvimento na produção animal em Minas Gerais e no
Brasil.
O novo relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para
a Alimentação e Agricultura), o Estado Mundial da Pesca e Aquicultura
2016 (FISHERIES, F. A. O. Aquaculture Department (2010), estima que
o Brasil deve registrar um crescimento de 104% na produção da
pesca e aquicultura em 2025. Segundo o estudo, o aumento na
produção brasileira será o maior registrado na região, seguido de
México (54,2%) e Argentina (53,9%) durante a próxima década.
Segundo Alan Bojanic a demanda pelo pescado tende a crescer,
a expansão da América Latina e Caribe na produção aquícola pode
chegar a 3,7 milhões de toneladas em 2025, um crescimento de
39,9% em relação a 2013-2015, segundo o relatório da FAO.Ainda
segundo a FAO no ano 2025 o mundo vai produzir 29 milhões de
toneladas a mais de peixe que em 2013-15 e quase todo esse
aumento vai acontecer nos países em desenvolvimento por meio da
aquicultura.
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Outra área em franca expansão são as exportações regionais de
produtos de pesca, estas crescem de forma mais acelerada que as
importações (SOFIA, 2016). O desempenho positivo da aquicultura
brasileira gera interesse de instituições fnanceiras importantes, como
o maior fnanciador mundial do setor agrícola, o banco holandês
Rabobank. Tanto a instituição quanto o BNDS (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social) consideram o Brasil importante
peça da aquicultura mundial (Embrapa). Segundo a FAO o Brasil
possui a 14ª maior produção aquícola mundial atualmente. Além de
viabilizar acréscimos nos sistemas produtivos de pescados, a
genômica

é

também

amplamente

aplicada

em

sistemas

de

conservação.
Peixes de piracema são fortemente impactados por instalação
de Usinas Hidrelétricas (UHEs), essenciais dentro do modelo vigente
de geração elétrica no Brasil, além de outros fatores como poluição,
pesca pouco regulada, desmatamentos e introdução e espécies (REIS
et al., 2016). A interposição de barragens de UHEs interrompe as
rotas migratórias de peixes de piracema, levando a queda de
estoques e impactando populações ribeirinhas.
2.9 A espécie
O Brycon orbignyanus (piracanjuba) (FIGURA 3), espécie de
piracema, encontra-se ameaçado de extinção devido a pesca
excessiva e degradação do meio ambiente. A qualidade da carne e o
seu comportamento agressivo na prática da pesca desportiva e
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profssional, ocorrendo concomitantemente às mudanças contínuas
no habitat, resultaram no esgotamento rápido dos estoques naturais
e determinaram sua entrada na lista de espécies de peixes brasileiros
ameaçados de extinção (CARVALHO et. al., 2017).
Figura

6:

Brycon

orbignyanus

Fonte:

http://www.pescamadora.com.br/2014/02/piracanjuba-peixe-quesumiu-de-sp-ha-30-anos-volta-ao-rio-tiete
O Livro Vermelho das Espécies Ameaçadas de Extinção da
Fauna de Minas Gerais lista a espécie como “criticamente em perigo”,

os critérios adotados para a inclusão da espécie na lista de Minas
Gerais foram destruição de habitat, populações pequenas e em
declínio.
Segundo Carvalho et. al. 2017 a espécie tem distribuição ao
longo da bacia do Rio da Prata em áreas altamente impactadas pela
ocupação

demográfca,

construção

de

barragens

e

atividades

agrícolas em áreas marginais. Populações nativas desta espécie
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ocupam regiões menos afetadas, sendo atualmente restrita a poucos
rios distantes de centros urbanos e pequenos afuentes onde as
condições ambientais permanecem preservadas.
O espécime pode chegar a 80 centímetros de comprimento e
pesar mais de 6 quilogramas. É uma espécie que possui rápido
crescimento populacional, tem boa capacidade de adaptação em
sistemas controlados (NOGUEIRA et al., 2014) aquicultura por
exemplo e possui um alto valor econômico, por isso atrai atenção de
criadores, e a qualidade da carne atrai consumidores. Segundo Godoy
(1975) a piracanjuba está entre os mais saborosos peixes de água
doce e possui um alto valor comercial.
Medidas de mitigação de impacto ambiental da atividade de
geração hidrelétrica envolvem a produção massiva de peixes em
estações de pisciculturas ambientais com objetivo de criar alevinos e
adultos para peixamentos. No entanto, algumas medidas como a
estocagem, podem causar problemas relacionados ao aumento da
endogamia, como queda na variabilidade genética e capacidade
reprodutiva, isso faz com que as pesquisas genômicas sejam de
extrema importância para a área conservacionista e de produção pois
segundo a União Internacional para Conservação da Natureza a
conservação

da

biodiversidade

variabilidade genética.
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depende

da

manutenção

da

Objetivo
O objetivo deste trabalho foi realizar e avaliar montagens
bioinformáticas alternativas baseadas em grafos de de Brujin, do
genoma de piracanjuba (Brycon orbignyanus), a partir de dados de
leituras curtas do genoma desta espécie, obtidas através de
sequenciamento-por-síntese. Especifcamente, como parâmetro-foco
para as diferentes montagens, foi variado o valor de tamanho de kmeros.

3 MATERIAL E MÉTODOS
O indivíduo feminino maduro foi coletado na Estação de
piscicultura de Volta Grande Incubadora de Estação Ambiental, Rio
Grande, MG, Brasil (−20.026197, −48.220430), com licença da CEUAUFSJ (Processo 27/2011) e licença SISBIO 37222-2. O indivíduo foi
depositado no Banco de DNA do Laboratório de Recursos Genéticos
da Universidade Federal de São João Del Rei, LARGE-UFSJ, (acesso
120457 disponível em

www.ufsj.edu.br/recgenlab) (YAZBECK et al.,

2018).
A extração do material genético foi feita através de cerca de 2 g
de músculo usando o Kit de Purifcação de DNA Genômica Wizard
(Promega,Fitchburg, EUA).
O DNA extraído passou por visualização em gel de eletroforese
e despachado para prestador de serviço para preparo de biblioteca de
fragmentos

curtos

e

sequenciamento-por-síntese.
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A

plataforma

Illumina HiSeq 2000 (sob cuidados da empresa prestadora de serviço
Síntese Biotecnologia, Belo Horizonte) foi utilizada sobre a biblioteca
genómica primária de fragmentos de DNA de 500 pb da piracanjuba.
Os

dados

resultantes,

que

subsidiaram

este

trabalho,

estão

disponíveis e descritos em detalhe em YAZBECK et al. (2018), sendo
compostos por cerca de 16 Gb (gigabases), em aproximadamente 178
milhões de leituras curtas e pareadas de DNA (90 bases de
comprimento).
Foram geradas oito montagens por meio de análise de GDB
(análise de binários em Linux), através do software de montagem
SOAPdenovo 2 (LUO et al., 2012), variando-se o tamanho do k-mer
em cada montagem (k-mero=47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 e 61). As
montagens foram produzidas no cluster computacional do PPGF-UFSJ,
com o auxílio do acadêmico José Mauro Ribeiro, BSc. (LARGE-UFSJ).
Este software gera dados estatísticos que foram utilizados como
avaliação preliminar de qualidade das montagens, por serem métricas
importantes e amplamente difundidas com essa fnalidade.
Uma montagem com tamanho de k-mero=47 foi feita pela
empresa

prestadora

de

serviço

contratada,

de

onde

foram

caracterizados mais de 81 mil loci microssatélites (i.e. DNA curto
repetitivo). A busca (por BLAST, conforme delineada em YAZBECK et
al. 2018) e a taxa de recuperação destes microssatélites nas
montagens alternativas também foi avaliada como indicativo indireto
de qualidade de montagem.
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Através do software SOAPaligner foi feito o alinhamento de
sequências curtas, com as montagens obtidas, sendo considerado o
maior número de alinhamentos como indicativo de uma montagem
mais confável. O arquivo gerado como resposta pelo software é um
arquivo muito grande (SAM) e não pode ser analisado antes de passar
pelo

SAMtools,

que

transforma

esse

arquivo

em

um

binário

comprimido (BAM). O SAMtools é fexível o bastante para armazenar
todas as informações de alinhamento geradas pelo SOAPaligner o que
me permitiu fazer a análise dos dados gerados.
A ferramenta Tablet (MILNE et al., 2013) foi usada para fazer a
inspeção visual da cobertura dos alinhamentos das sequências curtas.
O software BUSCO (Benchmarking Universal Single-Copy
Orthologs) foi utilizado com o intuito de encontrar nas montagens
alternativas genes eucarióticos conservados (SIMAO et al., 2015).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um

sumário

das

estatísticas

descritivas

das

diferentes

montagens é apresentada na Tabela 1. Os valores de N50 Scafold
obtidos para as montagens variou entre 7.749, para a montagem de
k-mero=47 e 9.537 para a montagem de k-mero=57. Tendo como
base esse parâmetro a melhor montagem é esta última. Os valores de
N50 foram elevando-se a medida que o tamanho de k-mer aumentou,
isso se deve a dois fatores, primeiro que mais segmentos são
montados a medida que se aumenta o k-mer porque ele distingue
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regiões de repetição com baixas diferenças que o k-mer pequeno não
distingue, segundo a fragmentação do grapho é muito maior. Porém
ao elevar muito o valor do k-mer esse N50 pode começar a reduzir
porque o processo de fltragem do algoritmo removerá mais contigs
curtos devido a ramifcações incorretas. (PENG et al., 2010).
A percentagem de gaps (lacunas) nas montagens variou entre
8,23%

e

6,67%

(para

montagens

de

k-mero=47,

59

e

61

respectivamente). Esses resultados também podem estar ligados ao
tamanho reduzido destas duas últimas montagens. A porcentagem de
gaps foi reduzindo a medida que o tamanho de k aumentou. A
cobertura não uniforme gera lacunas e ramifcação (regiões repetidas), com
o aumento do tamanho do k-mero essa cobertura tende a melhorar, por isso
a medida que aumentamos o k-mero essas regiões de lacuna diminuíram
(PENG et al.,2010).

O

número

de

scafolds

também

é um

dado

estatístico

importante na análise de montagens, pois um menor número de
scafolds indica que aqueles presentes na montagem encontram-se
mais íntegros. Os valores para números de scafold encontrados
foram 919.768, 858.545, 1.245.838, para as montagens de kmero=47, 49 e 51 respectivamente. Para as montagens de kmero=53 e 55, o número de scafold encontrado foi de 1.273.306. A
montagem de k-mero=57 obteve um número de scafold de
1.100.559. Nas montagens de k-mero=59 e 61 o número obtido foi de
971.921. A montagem k-mero=49 apresentou o menor número de
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scafold, porém isso pode estar relacionado ao seu menor tamanho.
Esta mesma montagem apresenta-se altamente salpicada por regiões
não sequenciadas ( gaps - lacunas com repetições de N).
No

entanto

a

estatística

N50

e

os

demais

parâmetros

estatísticos não encerram a questão em relação a qualidade das
montagens e nem podem ser analisados individualmente, eles
somente fornecem um indicativo de qualidade (BRADNAN et al.,
2013), devido a esse fato realizamos análises complementares por
meio de outras abordagens.

Tabela 1 : Estatísticas de montagens realizadas com o software
SOAPdenovo 2, para diferentes valores de k-meros.

Montagem

Tamanho com

Tamanho sem N

Num. De

Conteúdo

N50

N (pb)

(pb)

Scafold

de Gap

(pb)

(%)
k-mero 47

1.093.987.444

1.004.000.488

919.768

8,23%

7.749

k-mero 49

1.086.997.667

1.001.365.939

858.545

7,88%

8.467

k-mero 51

1.121.092.399

1.040.284.428

1.245.838

7,21%

8.393

k-mero 53

1.113.754.917

1.039.212.289

1.273.306

6,69%

8.463

k-mero 55

1.113.754.917

1.039.212.289

1.273.306

6,69%

8.463

k-mero 57

1.082.773.854

1.008.886.408

1.100.559

6,82%

9.537

k-mero 59

1.051.781.129

981.617.301

971.921

6,67%

9.503

k-mero 61

1.051.781.129

981.617.301

971.921

6,67%

9.503
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Outra estratégia utilizada para a análise de qualidade das
montagens obtidas foi observar a taxa de alinhamentos de reads
curtos com a montagem, por meio do SOAPaligner e SAMtools. Os
valores obtidos podem ser vistos na Tabela 2. As montagens com
maior número de alinhamentos foram as montagens de k-mero=53 e
k-mero=55, ambas com 100.986.324 reads alinhados para cada
montagem.
Tabela 2: Resultado do alinhamento das sequências curtas com as
montagens resultantes.
Montagem

Num. De
Alinhamento

k-mero 47

97.393.582

k-mero 49

99.444.442

k-mero 51

100.619.890

k-mero 53

100.986.324

k-mero 55

100.986.324

k-mero 57

99.285.902

k-mero 59

99.671.972

k-mero 61

99.671.972

Um exemplo de inspeção visual de arquivo BAM pode ser visto
(FIGURA 7). Essa análise permite a visualização da profundidade de
sequenciamento (i.e. o número de vezes que cada base é confrmada
independentemente), em um determinado ponto da montagem, o
que é importante para a confrmação da confabilidade de uma
sequência, para a identifcação de erros, detecção de variantes em
heterozigose no genoma analisado (ex. cobertura mais baixa do que a
média), ou na deteção, por exemplo, de colapso de regiões repetitivas
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em uma única sequência (cobertura mais alta do que a média), etc.
Uma vez que estes alinhamentos foram feitos baseados nas
montagens obtidas, utilizando os conjuntos de leituras curtas (reads)
do sequenciamento, consideramos que quanto maior o número de
alinhamentos, melhor é a montagem, do ponto de vista deste
parâmetro isolado.

Figura 7: Exemplo de visualização de cobertura usando o Tablet.
À esquerda, é apresentada

uma lista de scafold. A sequência

selecionada é mostrada na tela principal, com os diferentes reads
curtos que alinham nesta região mostrados em relação à montagem.
O

código

de

cores

é

Adenina=Verde,
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Citosina=Laranja,

Timina=Violeta e Guanina=Rosa). Repare que, em algumas regiões, a
redundância de algumas letras chega ser maior que 22 vezes. Fonte:
Arquivo pessoal.

Lançou- se mão de uma segunda estratégia baseada em buscas
com o software BLAST, uma vez que possuíamos uma lista de
microssatélites caracterizados em uma montagem de k-mer 47
(indisponível), realizada pela prestadora de serviços que realizou o
sequenciamento NGS. O critério adotado foi o de taxa de recuperação
de loci microssatélites nas diferentes montagens feitas aqui. A Tabela
3 exibe os resultados desta busca: a montagem que mais recuperou
loci com 100% de similaridade foi a montagem de k-mero=47 com
61.613 loci recuperados. Esta mesma montagem foi também a que
menos deixou de detectar por completo certos loci, ou seja, o número
de

loci

não

recuperados

nessa

montagem

foi

o

menor.

Confitantemente, essa montagem teve o pior desempenho no
parâmetro de alinhamento de reads discutido anteriormente.
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Tabela 3 : Número de loci recuperados em cada montagem.
Montagem
K-mero

K-mero K-mero K-mero K-mero

K-mero

K-mero

K-mero

47

49

51

53

55

57

59

61

5.508

5.586

5.720

5.896

5.896

7.133

8.544

8.544

0

0

0

1

1

1

1

1

0

2

2

0

0

2

1

1

1

2

1

0

0

1

0

0

3

4

4

1

1

2

2

2

4

10

6

5

5

1

1

1

3

8

11

8

8

6

3

3

14

10

9

14

14

7

8

8

19

18

17

23

23

20

20

20

18

30

23

24

24

24

26

26

52

44

29

34

34

28

37

37

54

45

41

40

40

51

43

43

85

96

86

87

87

95

104

104

138

114

134

132

132

121

126

126

185

203

176

188

188

187

196

196

257

249

266

244

244

245

247

247

357

389

393

344

344

348

355

355

513

531

527

539

539

499

477

477

801

809

768

747

747

714

686

686

996

957

978

996

996

953

909

909

1.380

1.366

1.408

1.390

1.390

1.349

1.361

1.361

1.980

2.030

2.041

1.949

1.949

1.866

1.866

1.866

2.635

2.664

2.606

2.640

2.640

2.521

2.549

2.549

30

4.625

4.708

4.620

4.586

61.613

61.366

61.375

81241

81241

81.241

4.586

4.228

4.122

4.122

61.353 61.353

60.839

59.557

59.557

81241

81241

81241

81241

81241

Este resultado possivelmente está relacionado com o fato de
que os produtos de PCR esperados (loci de microssatélite) utilizados
na busca foram originalmente obtida de uma montagem realizada
com k-mero=47. Porém é importante enfatizar que ambas diferentes
montagens de k-mero=47 certamente não são idênticas. Isso se deve
à eventuais diferenças nas versões, implementações e instalações
(PICCOLO & FRAMPTON, 2016) entre o software SOAPdenovo 2
utilizado para montagem, pela prestadora de serviço e neste trabalho.
Finalmente, utilizamos o critério que consideramos como o mais
importante: a detecção de genes eucarióticos conservados nas
diferentes montagens, os dados dessa busca podem ser vistos na
Tabela 4. Além da utilidade imediata da descrição dos marcadores
moleculares de DNA (intenção original do sequenciamento do genoma
do peixe), é de grande interesse o maior aproveitamento possível
desses dados, em termos da descrição de novos genes, dentro desta
espécie. No entanto, genes eucarióticos tendem a ser extensos
(maiores que 10 kpb) e a natureza altamente fragmentária das
montagens obtidas (conforme evidenciada pelos N50 aqui tabulados)
tende a difcultar esta tarefa.
A

montagem

conservados

que

completo

foi

recuperou
a

de
31

menos

genes

k-mero=47

eucarióticos

Considerando

os

resultados do BUSCO, a melhor montagem foi obtida com o kmero=49. Os genes recuperados e classifcados como completos
devem estar 95% dentro da perspectiva do grupo do BUSCO, ou seja,
só são considerados recuperados completo aqueles que estiverem
dentro de dois desvios padrão do comprimento médio do grupo
BUSCO. Já os completo duplicados são considerados raros, para
haplótipos encontrar muitos duplicados pode indicar uma montagem
errônea.

Os

genes

classifcados

como

fragmentados

foram

recuperados apenas parcialmente (SIMAO et al., 2015).

Tabela 4 - Lista de genes eucarióticos conservados encontrados.

Montagem

Completo

Completo

Completo

– Único

–

Fragmentado

Em

Total de

ausência

genes

Duplicad

buscado

o

s

k-mero 47

175

171

4

84

44

303

k-mero 49

187

182

5

78

38

303

k-mero 51

181

174

7

87

35

303

k-mero 53

183

177

6

85

35

303

k-mero 55

183

177

6

85

35

303

k-mero 57

178

173

5

91

34

303

k-mero 59

176

169

7

90

37

303

k-mero 61

176

169

7

90

37

303
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A montagem de k-mero 49 foi considerada a melhor por
retornar o maior número de genes eucarióticos conservados, ter alta
taxa de recuperação de loci esperado de microssatélite e a segunda
menor taxa de microssatélites não recuperados, alcançou também
um desempenho razoável no alinhamento de reads curtos, a
percentagem

de

genes

eucarióticos

não

encontrados

nessa

montagem foi de apenas 12,5%. Tal montagem foi também a que
manteve maior integridade de genes, o que pode ser concluído
devido ao fato de que o número de genes fragmentados nesse k-mero
é o menor. Seu N50 Scafold está entre os três melhores N50’s
obtidos com as montagens.
O surgimento de novas plataformas NGS com características de
produção de leituras longas de DNA, fornece meios de melhorar a
qualidade das montagens obtidas com os reads curtos deste trabalho
a exemplo de recentes trabalhos da literatura (e.g. BICKHART et al.
2017). Grandes esforços foram feitos em relação a montagem de
novo, no entanto ela ainda é um ponto crucial quando tratamos de
estudo

de

genoma.

As

abordagens

de

montagem

encontram

problemas causado por leituras erradas, a cobertura não uniforme
gera lacunas e ramifcação (regiões repetidas). Algumas partes do
genoma montam melhor com k menor e outras com k maior, isso se
deve ao fato de que ele possui diferentes formas para a distribuição
de leituras. Devido a isso novas abordagens indicam o uso de um
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grapho multi-kmer De Bruijn, é um algorítimo que não usa um
tamanho fxo de k.

5 CONCLUSÕES
Nenhum parâmetro foi capaz de aferir a qualidade das
montagens isoladamente portanto a consideração conjunta de
diferentes parâmetros se faz necessária para esta avaliação.
A montagem de k-mero 49 foi avaliada como a melhor depois
da

análise

conjunta

dos

vários

parâmetros,

considerando

principalmente a busca de genes eucarióticos.
Estes resultados ajudarão nos próximos passos da pesquisa
genômica nesta espécie de importância socioambiental, com grande
potencial para contribuir com o desenvolvimento rural e o setor de
aquicultura no estado, no país e até em países vizinho dentro da
abrangência da bacia Platina.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALTSCHUL, S.F., Gish, W., Miller, W., Myers, E.W. & Lipman, D.J. (1990)
"Basic local alignment search tool." J. Mol. Biol. 215:403-410.
PubMed.
BAHASSI, El Mustapha; STAMBROOK, Peter J. Next-generation
sequencing technologies: breaking the sound barrier of human
genetics. Mutagenesis, v. 29, n. 5, p. 303-310, 2014.
BICKHART, Derek M. et al. Single-molecule sequencing and chromatin
conformation capture enable de novo reference assembly of the
domestic goat genome. Nature genetics, v. 49, n. 4, p. 643, 2017.
BORATYN, G. M. et al. BLAST: a more efcient report with usability
improvements. Nucleic Acids Research, v. 41, n. Web Server issue,
p. W29–W33, jul. 2013.

34

BRADNAM, Keith R. et al. Assemblathon 2: evaluating de novo
methods of genome assembly in three vertebrate species.
GigaScience, v. 2, n. 1, p. 10, 2013.
CARVALHO, Edmir Daniel et al. Fish assemblage attributes in a small
oxbow lake (Upper Parana River Basin, Sao Paulo State, Brazil):
species composition, diversity and ontogenetic stage. Acta
Limnologica Brasiliensia, v. 17, n. 1, p. 45-56, 2005.
CHIKHI, Rayan; MEDVEDEV, Paul. Informed and automated k-mer size
selection for genome assembly. Bioinformatics, v. 30, n. 1, p. 31-37,
2013.
COMPEAU, Phillip EC; PEVZNER, Pavel A.; TESLER, Glenn. How to apply
de Bruijn graphs to genome assembly. Nature biotechnology, v. 29,
n. 11, p. 987, 2011.
EARL, Dent et al. Assemblathon 1: a competitive assessment of de
novo short read assembly methods. Genome research, v. 21, n. 12,
p. 2224-2241, 2011.
FEDURCO, Milan et al. BTA, a novel reagent for DNA attachment on
glass and efcient generation of solid-phase amplifed DNA colonies.
Nucleic acids research, v. 34, n. 3, p. e22-e22, 2006.
FISHERIES, F. A. O. Aquaculture Department (2010) The state of world
fsheries and aquaculture. Food and Agriculture Organization of
the United Nations, Rome, 2016.
GODOY, MP de. Peixes do Brasil: subordem Characoidei. v. I-IV.
Editora Franciscana, Piracicaba, 1975.
GUREVICH, Alexey et al. QUAST: quality assessment tool for genome
assemblies. Bioinformatics, v. 29, n. 8, p. 1072-1075, 2013.
KREMER, Frederico Schmitt et al. Genix: a new online automated
pipeline for bacterial genome annotation. FEMS microbiology
letters, v. 363, n. 23, 2016.
LI H, Handsaker B, Wysoker A, Fennell T, Ruan J, Homer N, Marth G,
Abecasis G, Durbin R, and 1000 Genome Project Data Processing
Subgroup, The Sequence alignment/map (SAM) format and SAMtools,
Bioinformatics (2009) 25(16) 2078-9.
LUO et al.: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efcient
short-read de novo assembler. GigaScience 2012 1:18.

35

MACHADO, Angelo BM (Ed.). Livro vermelho das espécies
ameaçadas de extinção da fauna de Minas Gerais. Fundação
Biodiversitas, 1998.
MARDIS, Elaine R. Next-generation sequencing platforms. Annual
review of analytical chemistry, v. 6, p. 287-303, 2013.
METZKER, Michael L. Sequencing technologies—the next generation.
Nature reviews genetics, v. 11, n. 1, p. 31, 2010.
MILNE I, Stephen G, Bayer M, Cock PJA, Pritchard L, Cardle L, Shaw PD
and Marshall D. 2013. Using Tablet for visual exploration of secondgeneration sequencing data. Briefngs in Bioinformatics 14(2), 193202.
MOREIRA, L. M. Ciências genômicas: fundamentos e aplicações.
Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 2015.
NOGUEIRA, Lorena Bettinelli; GODINHO, Alexandre Lima; GODINHO,
Hugo Pereira. Early development and allometric growth in hatchery‐
reared characin Brycon orbignyanus. Aquaculture research, v. 45,
n. 6, p. 1004-1011, 2014.
PENG, Yu et al. IDBA–a practical iterative de Bruijn graph de novo
assembler. In: Annual international conference on research in
computational molecular biology. Springer, Berlin, Heidelberg,
2010. p. 426-440.
PICCOLO,

S.

R.;

FRAMPTON,

M.

B.

Tools

and

techniques

for

computational reproducibility. GigaScience, v. 5, n. 1, p. 30, 1 dez.
2016.
REIS, R. E. et al. Fish biodiversity and conservation in South America.
Journal of fsh biology, v. 89, n. 1, p. 12-47, 2016.
SHENDURE, Jay; JI, Hanlee. Next-generation DNA sequencing. Nature
biotechnology, v. 26, n. 10, p. 1135, 2008.
SIMPSON, Jared T.; DURBIN, Richard. Efcient de novo assembly of
large genomes using compressed data structures. Genome
research, v. 22, n. 3, p. 549-556, 2012.
SIMÃO, Felipe A. et al. BUSCO: assessing genome assembly and
annotation completeness with single-copy orthologs. Bioinformatics,
v. 31, n. 19, p. 3210-3212, 2015.
36

YANDELL, Mark; ENCE, Daniel. A beginner's guide to eukaryotic
genome annotation. Nature Reviews Genetics, v. 13, n. 5, p. 329,
2012.
YAZBECK, Gabriel M. et al. A broad genomic panel of microsatellite
loci

from

Brycon

orbignyanus

(Characiformes:

Bryconidae)

an

endangered migratory Neotropical fsh. Scientifc reports, v. 8, n. 1,
p. 8511, 2018.
ZAROS, Lílian G; SILVA, Nirlei A; NINOV, Kerli. Apostila de
sequenciamento de dna -Fevereiro de 2008. Disponível em :
http://genfs40.esalq.usp.br/multi/index.php?...sequenciament
o...sequenciamento Visitado em 19 abril de 2018.

37

