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RESUMO 

A exploração intensa de recursos aquáticos tem causado diversos impactos sobre as            
populações naturais, especialmente em peixes. Brycon orbignyanus é uma espécie          
de piracema, praticamente extinta da natureza. Portanto, é necessária a obtenção           
de dados sobre sua diversidade genética, para fins de conservação. Marcadores           
moleculares são ferramentas que permitem a observação direta de polimorfismos de           
DNA e, portanto, a determinação da distribuição espacial da variação genética. Um            
tipo de marcador que vem sendo amplamente utilizado é o SNP, Single Nucleotide             
Polymorphism, i.e. uma variação populacional em uma única base nitrogenada de           
uma sequência de DNA, em uma posição específica do genoma. Os chamados loci             
nucleares anônimos ou ANL, são marcadores moleculares (tipo SNP ou variação de            
inserção/deleção ou INDEL) de regiões não codificantes do genoma, portanto, a           
priori, sem efeitos de seleção, o que os caracteriza como ferramentas úteis para             
aplicações na sistemática molecular e genética conservacionista. Este trabalho visa          
a identificação bioinformática de um amplo conjunto de sequências candidatas a           
SNP, INDEL e ANL, a partir de dados do sequenciamento do genoma de B.              
orbignyanus, realizado na plataforma Illumina HiSeq 2000. A garimpagem de SNPs           
foi realizada a partir dos dados com a utilização da interface de programação de              
aplicações GATB - Genome Assembly and Analysis Tool Box, utilizando-se os           
métodos implementados no programa DiscoSNP. Foi obtida, então, uma lista de           
candidatos contendo SNPs e INDELs. Posteriormente, foi criado um script          
bioinformático para filtragem e seleção dos melhores candidatos. Os SNPs foram           
selecionados com base no tamanho de fragmento e tamanho de borda em relação a              
um rascunho do genoma montado. A seleção de marcadores tipo INDELs foi feita             
permitindo variação na diferença de tamanho entre 1 e 100 pb. A caracterização dos              
ANL foi feita utilizando-se uma concatenação de passos automatizados (pipeline)          
previamente descritos, para remoção de sequências repetitivas ou altamente         
conservadas e regiões codificadoras. Foram produzidos um total de 17.481          
possíveis candidatos a marcadores moleculares, dos quais 14.441 são do tipo SNPs            
e 3.040 são do tipo INDEL. Depois de filtragem usando o script criado aqui foram               
caracterizados um total de 8.631 candidatos a SNP, sendo que 377 são ANL. Foram              
propostos pares de oligonucleotídeos (primers) para a reação em cadeia da           
polimerase (PCR), para testes in vitro de amplificação da sequência contendo a            
variação. Esses resultados fornecem um novo e amplo recurso para o           
desenvolvimento rápido e econômico de dezenas de novos marcadores moleculares          
para B. orbignyanus. Estes resultados certamente irão contribuir para futuras          
práticas de manejo e conservação desta espécie. 
 
Palavras-chave: recursos genéticos, recursos pesqueiros, genética da conservação,        
genética de populações, aquicultura 
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ABSTRACT    

Intensive exploitation of aquatic resources has been causing many impacts on           
natural populations, especially on fish. Brycon orbignyanus is a piracema species,           
practically extinct in nature. Thus, it is important to gather data on genetic diversity,              
for conservation purposes in this species. Molecular markers are tools that allow the             
direct observation of DNA polymorphisms and, therefore, the determination of the           
spatial distribution of genetic variation. One type of molecular marker that has been             
widely used is the SNP, single-nucleotide polymorphism, i.e. a variation on a single             
DNA base in a sequence occurring at a specific position in the genome. Anonymous              
nuclear loci (ANL) are molecular markers (either SNPs or insertion/deletion variants           
or INDEL) at non-coding regions of the genome, therefore free of selection effects,             
which renders it as useful tools for potential applications in molecular systematics            
and conservation genetics. This work aims the bioinformatic identification of a wide            
set of SNP, INDEL and ANL candidates, from the sequencing of the B. orbignyanus              
genome, through the HiSeq 2000 platform. The mining of SNPs from the data was              
performed using the GATB-Genome Assembly and Analysis Tool Box API, through           
the methods implemented in the DiscoSNP program. A list of candidates containing            
SNPs and INDELs was generated. Then, a shell script was created to select the best               
candidates from this list. SNPs were selected based on fragment size and flanking             
region size relative to the assembled genome. The selection of INDELs was made             
allowing variation between 1 and 100 pb. The characterization of the ANL was done              
using a previously described pipeline for the removal of highly conserved repetitive            
sequences and coding sequences. A total of 17,481 possible candidate molecular           
markers is produced, of which 14,441 are SNPs and 3,040 are INDELs. After filtering              
using a script developed herein, a total of 8,631 SNPs and 377 ANL candidates were               
characterized. Pairs of oligonucleotides (primers) were proposed for the polymerase          
chain reaction (PCR) for in vitro amplification of the sequence containing the            
variation. These results provide a new and broad resource for the rapid and             
economic development of dozens of new molecular markers for B. orbignyanus.           
These results will certainly contribute to management and conservation practices in           
this species. 
 
Keywords: genetic resources, fisheries resources, conservation genetics,       
population genetics, aquaculture 
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INTRODUÇÃO  

1.1 Ecologia Molecular 

Ecologia é a ciência que trata das relações dos organismos, uns com os             

outros e com o ambiente em que vivem (Haeckel, 1866) ou, mais precisamente, o              

estudo da distribuição e abundância dos organismos, das interações e processos           

que as determinam (Begon et al., 2009). A ecologia consiste de uma teoria geral              

que contém o domínio e a descrição de um conjunto de princípios fundamentais,             

entre os quais está o padrão espacial e temporal dessa distribuição e abundância de              

organismos, incluindo suas causas e consequências (Scheiner e Willig, 2008). Essa           

ciência é importante para a sociedade atual em um contexto em que cada vez é               

necessário uma readequação da postura do ser humano para com o ambiente,            

tendo em vista os grandes impactos da atuação do homem sobre os ecossistemas             

naturais (Simpson e Christensen, 2012). Através de estudos nessa área são           

desenvolvidas estratégias de conservação e manejo que podem ser adotados como           

procedimentos racionais para a utilização de recursos naturais e manutenção da           

biodiversidade (Chu, 2003).  

Para a manutenção da biodiversidade são necessários estudos e         

conhecimentos gerados a partir de áreas distintas da biologia que visam produzir            

informações úteis em um contexto mais amplo (Jeltsch et al., 2013). Algumas            

disciplinas com essas características vem se popularizando, uma delas é a ecologia            

molecular, formada pela interdisciplinaridade entre genética, biologia molecular e         

ecologia (Freeland et al., 2011) e a outra é a genética da conservação (Frakham et               

al., 2010). Esses campos de estudos advêm da utilização de diferentes conceitos e             

metodologias para o avanço do conhecimento e a resolução de problemas           

ecológicos. Para tal, um passo inicial importante é o desenvolvimento de marcadores            

moleculares para aplicação na avaliação genética de populações, resolução de          

incertezas taxonômicas e avaliação das relações filogenéticas entre espécies (Avise          

et al., 2012). 
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1.2 Marcadores Moleculares 
 

Marcadores moleculares são quaisquer segmentos específicos de DNA        

identificáveis, cuja sequência básica difere em genótipos distintos, permitindo         

diferenciá-los (Malone e Zimmer, 2005). São ferramentas que permitem a          

observação direta de polimorfismos de DNA e, portanto, a determinação da forma de             

distribuição espacial da variação molecular ou estrutura genética populacional. Essa          

informação pode ser útil na compreensão da biologia básica de espécies,           

delimitação de populações e avaliação de conectividade entre populações         

fragmentadas (Sunnucks, 2000; Schlötterer, 2004). 

O desenvolvimento das técnicas de Biologia Molecular e de obtenção de           

informações genômicas possibilitou o surgimento de diversas ferramentas para         

avaliação direta da variabilidade genética (Koboldt et al., 2013). Dentre essas           

ferramentas são encontrados diversos tipos de marcadores moleculares de DNA,          

destacando-se o RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), AFLP        

(Amplified Fragment Length Polymorphism), microssatélites, SNPs (Single       

Nucleotide Polymorphism), ANL (Anonymous Nuclear Loci) e marcadores        

mitocondriais que se baseiam na variação natural da sequência de base do DNA             

(Karl e Avise, 1993; Ferreira e Grattapaglia, 1996; Schlötterer, 2004; Avise, 2012) . 

Os marcadores moleculares são ferramentas muito efetivas para os estudos          

de fluxo gênico e viabilidade de populações e ainda para quantificar os efeitos da              

fragmentação de habitats e da redução no tamanho populacional devido a impactos            

sobre as populações naturais, auxiliando assim na proposição e avaliação da           

eficiência de estratégias de conservação (Parker et al., 1998; Selkoe e Toonen,            

2006; Attard et al., 2016). 

Uma classe de marcadores viabilizada com técnicas de reação em cadeia da            

polimerase (PCR) e sequenciamento de DNA é o SNP, ou Single Nucleotide            

Polymorphism, i.e. uma variação em uma única base nitrogenada (Adenina,           

Citosina, Timina e Guanina), em uma posição específica no genoma, que varia entre             

indivíduos (Garvin et al., 2010). Esta substituição pode ser de dois tipos, sendo que              

os mais comuns são as chamadas transições, onde acontece a troca de uma purina              

por outra purina (A por G ou vice-versa) ou de uma pirimidina por outra pirimidina (C                

por T ou vice-versa). Com frequência menor, ocorrem as transversões ou seja, troca             

de uma purina por uma pirimidina, ou vice-versa (Saenger et al., 2013).  
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Normalmente, esses marcadores são bi-alélicos, ou seja, geralmente são         

encontrados apenas duas variantes em uma espécie. Esses marcadores são          

abundantes, podendo ser encontrados em regiões codificadoras ou com função          

regulatória, porém, constantemente são encontrados em espaços intergênicos, sem         

função determinada (Mammadov et al., 2012). Além disso, possuem uma          

capacidade de detecção de polimorfismo em praticamente todo o genoma, isso os            

faz uma excelente opção para estudos de diversidade genética (Vignal et al., 2012).             

E ainda, cada variação está presente em algum grau apreciável dentro de uma             

população, o que torna esses marcadores úteis em estudos de genética, ecologia e             

evolução (Garvin et al., 2010). 

Outra classe de marcadores moleculares são conhecidos como Anonymous         

Nuclear Loci (ANL). Esses são marcadores de regiões não codificantes do genoma             

que não estão a priori sob efeitos de seleção. Isso os qualifica como uma ferramenta               

útil para aplicações potenciais na sistemática molecular e genética conservacionista          

(Karl e Avise, 1993). Os ANL são encontrados em regiões “anônimas” do DNA e              

podem ser isolados e usados para construir oligonucleotídeos iniciadores de PCR           

(ou primers) para serem utilizados e amplificar-se regiões homólogas (Silva et al.,            

2011).  

Esses marcadores são encontrados em grande quantidade em animais, dado          

que uma representativa porcentagem do genoma de eucariotos compreende regiões          

não codificadoras (Thomson et al., 2010). Por estarem nessas regiões, esses           

marcadores são suscetíveis a estarem sob efeitos de evolução de forma           

independentes, sendo então passíveis de acumularem um elevado número de          

mutações e proporcionarem, portanto, marcadores de taxa de mutação rápida. Estes           

marcadores são úteis em estudos de genética populacional e, ainda, filogenia e            

filogeografia (Bertozzi et al., 2012; Dowie et al., 2017). 

Outra fonte abundante de marcadores genéticos que estão amplamente         

espalhados pelo genoma, embora não tão comuns quanto os SNPs, são conhecidos            

como INDELs (Vali et al., 2008). Estes são marcadores polimórficos, amplamente           

espalhados pelo genoma, baseados em fragmentos de inserção e deleção de           

sequências do DNA (Bhattramakki et al., 2002). INDELs oferecem marcadores          

moleculares cujo resultado pode ser revelado em procedimentos simples baseados          

em separação de fragmentos, como a eletroforese e, diferentemente dos SNPs, não            

é necessária a realização de reação de sequenciamento de DNA (Pereira et al,             

2010).  
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INDELs são úteis para uma variedade de fins, como exemplo, abordagem da            

estrutura genética de populações humanas (Tishkoff et al., 2009), inferindo          

proporções de ancestralidade de indivíduos e de populações (Yang et al., 2005) e na              

identificação de espécies (Mahadani e Ghosh, 2014; Pereira  et al., 2010). 

 

1.3 Sequenciamento de Nova Geração (NGS) 
 

O sequenciamento de DNA, metodologia que determina a sequência exata          

de bases em um fragmento do genoma, foi tradicionalmente realizado pelo chamado            

método de Sanger. Essa foi a opção utilizada para sequenciamento de ácidos            

nucleicos por três décadas consecutivas desde sua invenção em 1977 (Heather e            

Chain, 2016). Este período serviu de base para a era genômica, caracterizada por             

avanços técnicos que permitiram análises de segmentos de DNA e posteriormente o            

sequenciamento de genomas completos de diversos organismos (Behjati e Tarpey,          

2013).  

O conjunto de metodologias conhecidas como Sequenciamento de Nova         

Geração (NGS) surgiu com novas estratégias de sequenciamento e desde então têm            

promovido uma verdadeira revolução na genética (Mardis, 2008; Metzker, 2010).          

Diferentes plataformas estão hoje disponíveis como Ion Torrent, Pacific Biosystems          

e a antiga Solexa, que hoje foi incorporada na marca Illumina (Liu et al., 2012).               

Essas novas plataformas de sequenciamento estão se tornando amplamente         

acessíveis, assim reduzindo o custo do sequenciamento que agora pode ser feito            

com maior eficiência e rapidez (Liu et al., 2012). 

Estes avanços nas ferramentas de sequenciamento de DNA permitiram         

melhorar a eficiência e a velocidade de produção de dados genômicos (Liu et al.,              

2012) ao mesmo tempo em que os custos do processo de sequenciamento foram             

dramaticamente reduzidos (Buermans e Dunnen., 2014, Van Nimwegen et al., 2016).           

O NGS trouxe aos pesquisadores uma ampla variedade de aplicações e estudos            

sobre sistemas biológicos e de questões complexas que exigem uma profundidade           

de informação, além da capacidade das tecnologias tradicionais de sequenciamento          

de DNA (Ekblom e Galindo, 2011). O desenvolvimento dessas técnicas permitiu a            

criação de uma enorme quantidade de dados e possibilitou o avanço do            

conhecimento de genomas, promovendo uma verdadeira revolução nos estudos de          

genética e, consequentemente, novas aplicabilidades em conservação (Ekblom e         
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Galindo, 2011). Essas técnicas aumentam consideravelmente a produção de         

informações em diversos estudos com organismos não-modelos.  

Anteriormente, estudos genéticos de população em escala de genoma só          

eram acessíveis a organismos modelos, por serem bem financiados e          

compreendidos. No entanto, o sequenciamento de DNA associado à restrição, como           

o RADSeq, permitiu a descoberta e genotipagem a custos razoáveis de milhares de             

marcadores genéticos para qualquer espécie, incluindo organismos não-modelo        

(Davey e Blaxter, 2010; Andrews et al., 2016). Uma técnica relacionada, conhecida            

como ddRAD-seq (Peterson et al., 2012), sequenciamento de DNA de dupla           

restrição, também permite uma abordagem com relativo baixo custo para o           

desenvolvimento/análise populacional acoplada de numerosos marcadores SNPs.       

Outros avanços baseados em dados de NGS são as abordagens de           

genotyping-by-sequencing (GBS), que permitem que uma fração direcionada do         

genoma seja sequenciada por NGS em múltiplos indivíduos simultaneamente,         

mesmo em espécies com pouca ou nenhuma informação genômica prévia e grandes            

genomas com a utilização de enzimas de restrição ou sondas de captura ou             

sequenciando o transcriptoma (Davey et al., 2011).  

É possível obter resultados preliminares para o desenvolvimento rápido e          

econômico de diversos tipos de marcadores moleculares, aproveitando-se os dados          

genômicos obtidos em um experimento de NGS (Ekblom e Galindo, 2011). A            

utilização desses marcadores permite análises genéticas em larga escala (Poke et           

al, 2005), visto que revelam a variação entre os indivíduos através da detecção de              

polimorfismos em várias posições distintas do genoma, permitindo estudos da          

diversidade genética e análises de diferenciação populacional. 

Apesar de toda facilidade criada pelo NGS, a análise eficiente de dados de             

DNA de natureza massiva (e.g. bilhões de bases ou mesmo bilhões de sequências             

em um único conjunto de dados) depende da aplicação de técnicas informáticas            

para armazenamento, transferência, manipulação e análise, o que geralmente         

depende de avançadas plataformas de computação científica de alto desempenho,          

como clusters e workstations. 
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1.4 Métodos Bioinformáticos 
    

A bioinformática teve sua ascensão marcada com avanços na área de           

biologia molecular, advindo do desenvolvimento das técnicas do processo de          

sequenciamento de ácidos nucleicos, especialmente dos projetos genomas, que         

geram volumes intensos de informações obtidas a partir do sequenciamento de           

fragmentos (Polanski e Kimmel, 2007).  

A bioinformática pode ser definida como sendo a aplicação de soluções           

computacionais a problemas biológicos (Hogweg, 2011). Com a rápida expansão e           

desenvolvimento das técnicas de sequenciamento de DNA, o volume de sequências           

biológicas aumentou consideravelmente (Chaitankar et al., 2016). Isso evidenciou         

uma demanda por recursos computacionais cada vez mais poderosos para a           

manipulação e processamento desse elevado volume de dados gerados, dando          

origem à bioinformática contemporânea (Dai et al., 2012). Isso envolve o           

desenvolvimento de bancos de dados e de algoritmos utilizados para o           

processamento deste conjunto de informações, produzindo conhecimento e        

informação útil para a pesquisa biológica (Lee et al., 2012). 

A API ou interface de programação de aplicação GATB - Genome Assembly            

and Analysis Tool Box (disponível em http://gatb.inria.fr) (Drezen et al., 2014) é uma             

suíte de módulos, bibliotecas e programas para a personalização de conjuntos           

concatenados de etapas (pipeline informático) e de programas para análise de           

dados NGS. Essa plataforma armazena uma biblioteca otimizada de algoritmos de           

código aberto para análise de dados NGS em computadores comuns, com pouca            

memória disponível (um dos maiores gargalos da análise NGS).  

O programa DiscoSNP, incluído no GATB, usa dados brutos de          

sequenciamento NGS, geralmente caracterizados por sequências relativamente       

curtas, armazenadas no formato FASTQ (que alia leituras curtas ou reads da            

sequência com um valor de qualidade/confiabilidade na escala PHRED) para          

encontrar os SNPs sem uma montagem genômica de novo completa ou sem um             

genoma de referência. O DiscoSNP visa localizar possíveis SNPs que estejam           

isolados de outras possíveis variantes, por um mínimo de k nucleotídeos. (Uricaru et             

al., 2014). Uma abordagem de micro montagem, utilizando o programa Minia,           

(programa encontrado na API do GATB para montagem de leituras pareadas) gera            

um arquivo fasta contendo cada SNP identificado ao contig (i.e. sequência local            

contígua montada) que ele pertence, representado por um par de sequências que            
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diferem apenas no sítio polimórfico. O rótulo da sequência fornece informações           

sobre cobertura e qualidade média da leitura (Uricaru et al., 2014). 

O algoritmo implementa grafos de de Bruijn (sistemas representados por          

vértices e arestas direcionadas - Compeau et al., 2011), a partir de um ou mais               

conjuntos de dados para localizar padrões específicos de SNP esperados nos grafos            

como as chamadas “bolhas” (Uricaru et al., 2014). No caso de um conjunto de              

dados, oriundo de um único indivíduo diplóide (i.e. com dois complementos           

homólogos do genoma), os candidatos a SNPs são garimpados a partir do encontro             

fortuito de posições em heterozigose no espécime sequenciado. Isso significa que           

os mesmos devem ser posteriormente testados empiricamente em uma amostra          

populacional para validação e quantificação do polimorfismo, que geralmente         

respeita valores limites de frequência do alelo de menor ocorrência (e.g. ≧ 5%) para              

serem considerados marcadores SNPs. 

 

1.5 Ecologia de peixes de piracema 
 

A região neotropical possui a maior diversidade de peixes de água doce do             

mundo (Albert e Reis, 2011), sendo que a América do Sul possui uma rica              

diversidade de peixes de água doce e marinhos com uma riqueza estimada em mais              

de 9.100 espécies (Reis et al., 2016).  

Um número representativo de peixes neotropicais são de espécies         

migratórias, denominadas de peixes de piracema. Tais peixes percorrem longas          

distâncias com finalidade reprodutiva, ao longo do seu ciclo de vida (Zaniboni-Filho            

et al., 2017). Essa migração é de extrema importância para o sucesso reprodutivo             

dessas espécies, pois proporciona a reunião de um grande número de indivíduos            

aptos para reprodução em um local ideal para oviposição e posterior sobrevivência            

dos alevinos (alto nível de oxigenação, grande disponibilidade de recursos          

alimentares e baixo risco de predação devido à maior turgidez da água durante             

inundações) (Carolsfeld, 2004). 

O sucesso reprodutivo é dependente da variação do regime hidrológico          

iniciada por alguns fatores tais como: cheias prolongadas acompanhadas da subida           

do nível da água e elevação nas temperaturas (Neiff, 1990; Agostinho et al., 2002).              

A migração de peixes de água doce geralmente ocorre da seguinte forma: durante a              

estação chuvosa, os indivíduos adultos movem-se em direção a montante do rio e             

após o período de reprodução os peixes adultos retornam a jusante (Petrere, 1985).             
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Ovos fecundados darão origem a larvas que serão conduzidos passivamente para           

as planícies de inundação, que se formam ao longo das margens dos rios e são               

consideradas “berçários” para espécies migratórias, pois apresentam condições        

extremamente favoráveis para o desenvolvimento das larvas, tais como: alto nível de            

oxigenação, grande disponibilidade de recursos naturais e baixo risco de predação           

devido a turbidez da água (Lowe-Mcconnell., 1999). 

No entanto, esse processo pode ser diretamente afetado devido a construção           

de usinas hidrelétricas, pois muitos rios vêm sendo represados transformando-se,          

em uma sucessão de reservatórios e causando o bloqueio de rotas migratórias de             

peixes, o que impacta diretamente peixes de piracema (Agostinho et al., 2008). Uma             

das consequências do barramento é o isolamento de populações naturais, o que            

pode levar a efeitos como perda de variabilidade genética e, consequentemente, a            

uma redução do valor adaptativo médio populacional, aumentando o risco de           

extinção local de espécies de peixes (Barletta, 2010). Para evitar isso, estruturas e             

mecanismos de transposição de peixes (MTPs) têm às vezes sido criados em locais             

onde há represamentos, com intuito de viabilizar a ocorrência do processo           

reprodutivo, facilitando a passagem de indivíduos ou cardumes. Em teoria, estes           

MTPs ajudam a reverter impactos ambientais causados pelas barragens. No          

entanto, discussão corrente na literatura desafia essa noção, argumentando que a           

falta de habitats apropriados para reprodução à montante pode, na realidade,           

constituir uma armadilha ecológica para peixes migratórios (Pelicice e Agostinho,          

2008; Kochalski, et al., 2018). 

Outra forma proposta para mitigação de impactos da geração hidrelétrica são           

as estações de piscicultura para a produção de estoques de espécies nativas para a              

realização de atividades de estocagem chamadas peixamento (Sugunan, 1997). A          

princípio, os programas de peixamento eram realizados sem estudo prévio sobre a            

ictiofauna nativa da região, o que culminou na liberação de espécies não-nativas ou             

exóticas. Estes programas só se modificaram a partir da década de 80, período no              

qual a liberação de espécies nativas para manutenção das populações selvagens se            

tornou objetivo principal destes programas (Agostinho et al., 2008; Lopes e Bedore,            

2008). Esta tem sido uma das estratégias ambientais mais usadas por hidrelétricas            

(Agostinho et al., 2007). Esta atividade quando realizada de forma devida, é capaz             

de auxiliar no restabelecimento de populações selvagens ameaçadas. No entanto,          

tal prática ainda é motivo de constantes debates, devido a inúmeras tentativas mal             
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sucedidas e impactos negativos decorrentes desta atividade (Agostinho et al., 2007;           

Agostinho et al., 2010).  

Esforços de conservação de peixes e atividades mitigadoras de impactos          

ambientais são iniciativas de interesse social, para fins de sustentabilidade das           

atividades de pesca e produção de peixes. Isso é particularmente importante, visto o             

alto potencial de geração de trabalho e renda, que podem contribuir como            

importantes mecanismos de desenvolvimento econômico-social de segmentos da        

população de baixa renda, que formam a maior parcela entre os trabalhadores            

dessas atividades (Begossi, 1998).  

A aquicultura de espécies ameaçadas pode contribuir com a diminuição da           

pressão de pesca em remanescentes naturais. Além disso, atividades de pesca e            

produção de peixes ainda contribuem fortemente para fixação das populações          

humanas no campo, a disseminação da consciência ambiental, além de sua           

integração com medidas de preservação de bacias hidrográficas e seus recursos           

naturais através de atividades de recuperação e proteção ambiental (Pauly et al.,            

2002; Craig, 2016). 

 

1.6 Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850) - Bryconidae 
 

A ordem Characiformes contém cerca de 2.000 espécies, distribuídas em 23           

famílias, sendo 19 exclusivamente neotropicais (Oliveira et al., 2011; Eschmeyer &           

Fong, 2017). A família Bryconidae, constituída das subfamília Salminae e          

Bryconinae, compreende um grupo de peixes de grande importância para a pesca e             

para a aquacultura (Reis et al., 2003). O gênero Brycon, incluído dentro da             

subfamília Bryconinae, é um dos gêneros mais numerosos com 42 espécies           

descritas (Eschmeyer e Fong, 2017). Espécies desse gênero distribuem-se desde o           

sul do México até o Panamá, ao longo das bacias hidrográficas da América do Sul               

trans-Andina, nas principais bacias hidrográficas da América do Sul cis-Andina e na            

maioria dos sistemas costeiros do Caribe e Atlântico (Lima, 2003; Abe et al., 2014).  

O Brasil possui uma relevante diversidade de peixes de água doce devido à             

presença de um clima favorável e da existência de diversos sistemas hidrográficos            

(Nogueira et al., 2010). Apesar disso, muitas espécies vêm sofrendo ameaça devido            

a diferentes fatores que causam alterações no ecossistema. Uma delas é Brycon            

orbignyanus, popularmente conhecida como piracanjuba, que ocorre na bacia         

hidrográfica do Prata (bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, a segunda maior             

22 



 

da região Neotropical, e compreende um grupo de peixes de notável relevância para             

a pesca e para a aquacultura (Reis et al., 2003; Oliveira et al., 2017).  

Brycon orbignyanus (Valenciennes 1850) (Figura 1.6) é descrita        

taxonomicamente como sendo da classe Actinopterigii, Infraclasse Teleostei, Ordem         

Characiformes, família Bryconidae, subfamília Bryconinae e gênero Brycon (Lauder         

e Lien 1983, Britski et al., 1988, Oliveira et al., 2011, Abe et al., 2014) 

 

Fig 1.6: Brycon orbignyanus (Valenciennes, 1850). Fonte: Oliveira et al., 2017 

 

Diversos são os fatores que causam a mudança no status de conservação de             

uma espécie de peixe, tais como: a perda e degradação do habitat causados             

principalmente por mudanças no uso da terra, degradação de matas ciliares,           

poluição, represamento hidrelétrico, introdução de espécies, transposição da água         

para irrigação, urbanização, sedimentação e sobrepesca (Reis et al., 2016). B.           

orbignyanus anteriormente era um dos peixes mais abundantes para pesca e hoje            

se encontra com uma distribuição distinta do que era décadas atrás (Figura 1.6.2).             

Essa espécie consta no livro vermelho da fauna ameaçada de extinção (Rosa e             

Lima, 2008). Atualmente, as populações nativas desta espécie encontram-se         

restritas a poucos rios e pequenos afluentes onde as condições ambientais           

permanecem preservadas (Oliveira et al., 2017).  

Essa espécie de piracema possui uma estratégia reprodutiva periódica que          

ocorre apenas durante a cheia após realizar a migração, além disso, realiza desova             

total e sazonal, primeira maturação tardia, alta fecundidade, ovos pequenos e           

ausência de cuidado parental (Rosa e Lima, 2008). Todos esses fatores,           

considerados em conjunto, implicam em uma situação de ameaça ainda mais alta a             

essa espécie, sendo imprescindível o desenvolvimento de estudos aprofundados e          

ações para a conservação dos estoques destes peixes. 
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Fig 1.6.2: Mapa exibindo a distribuição de Brycon orbignyanys na bacia do Prata. O círculo               

vermelho mostra o trecho livre do rio Paraná. O círculo verde mostra o rio Mogi-Guaçu, onde                

a ocorrência desta espécie é atualmente rara. Fonte: Oliveira et al., 2017 

 

1.7 Desenvolvimento de marcadores moleculares específicos para B.        

orbignyanus 
Diante do status de conservação dessa espécie, se torna necessário obter           

dados sobre a diversidade genética, em diferentes classes de marcadores          

moleculares, nos estoques naturais e domesticados, que possam auxiliar gestores,          

profissionais e técnicos sobre procedimentos de manejo e reprodução de indivíduos           

e populações de interesse. Para isso, devem ser realizados estudos que permitam            

acesso direto ao genótipo de indivíduos de peixes, como o desenvolvimento de            

marcadores moleculares de DNA (Choupina e Martins, 2014; Pradhan et al., 2016).  

Apesar da importância de marcadores moleculares para a conservação,         

apenas recentemente marcadores específicos foram descritos para essa espécie:         

uma classe de marcadores amplamente utilizados em estudos de diversidade          

genética são marcadores do tipo microssatélites e, até então, a utilização desses            

marcadores era baseada apenas em marcadores heterólogos (isolados em espécies          

próximas), utilizando-se loci originalmente descritos em espécies como B. opalinus          
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(Barroso et al., 2003) e B. hilarii (Sanches e Galetti Jr., 2006). Um exemplo foi a                

avaliação da estrutura genética das populações de vida livre na qual foi constatado,             

através da análise de quatro microssatélites, o estado crítico dessa espécie e a             

necessidade de criação de zonas prioritárias de conservação (Ashikaga et al., 2015).            

Apenas em 2016 foi descrito o primeiro conjunto de 29 marcadores de            

microssatélites polimórficos para essa espécie (Arias et al., 2016), a partir dos            

mesmos dados NGS brutos que subsidiam o presente trabalho. Nesse mesmo ano            

foi também publicado o genoma mitocondrial completo para essa espécie (Siqueira           

et al., 2016). Recentemente, foram publicados um painel genômico de potenciais           

microssatélites visando o desenvolvimento rápido e barato destes marcadores,         

juntamente com um rascunho montado de seu genoma (Yazbeck et al., 2018), além              

de cinco novos marcadores polimórficos validados de técnicas clássicas de          

clonagem molecular (Souza et al., 2018). 

Tradicionalmente, marcadores moleculares eram obtidos por meio destas        

técnicas de clonagem molecular, que demandam muito tempo e produzem um           

número reduzido de marcadores (Zane et al., 2002). No entanto, com o advento de              

NGS e sua produção volumosa, o foco das técnicas em desenvolvimento de            

marcadores moleculares se moveu para a etapa de análise, que é manipulada com             

auxílio de técnicas e métodos da bioinformática, área emergente e em constante            

desenvolvimento (Ekblom e Galindo, 2011). 

 
JUSTIFICATIVA  

Fatores, tais como, destruição das florestas ciliares, represamentos, poluição         

e introdução de espécies, têm contribuído para o status de conservação da            

piracanjuba, hoje como sendo ameaçada de extinção e apenas com pequenas           

populações nativas em rios e afluentes distantes de centros urbanos (Oliveira et al.,             

2017). Estudos de genética populacional para esta espécie, ainda que realizado com            

poucos marcadores heterólogos, mostraram que a população encontra-se        

estruturada em diferentes subpopulações na bacia do rio da Prata, sendo que            

existem alguns estoques naturais preservados com condições ambientais        

adequadas e que ainda retêm alguma variabilidade genética, sendo essas áreas           

sugeridas como unidades de manejo independentes (Ashikaga et al., 2015). 

Estudos de esforços comparáveis para a descrição de marcadores         

microssatélites a partir de dados NGS nas espécies de B. orbignyanus e S.             

brasiliensis sugerem baixa variabilidade genética, uma vez que para S. brasiliensis           
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foram validados 47 marcadores microssatélites polimórficos (Cao et al., 2016),          

enquanto que para B. orbignyanus foram validados apenas 29 (Arias et al., 2016). 

Além disso, comparações realizadas entre o mitogenoma completo obtido a          

partir do conjunto de dados que subsidiaram este trabalho (GenBank KY825192.1),           

com o primeiro mtDNA publicado para essa espécie (Siqueira et al., 2016) mostra             

virtualmente pouca variação, enquanto que a mesma comparação direta para S.           

brasiliensis foi possível encontrar um número de diferenças muito maior          

(KY825190.1 em Brandão-Dia et al., 2016). 

Finalmente, análises visando a otimização de amplificações heterólogas com         

marcadores microssatélites em diferentes plantéis de B. orbignyanus (e.g. Carmo et           

al., 2015 e Lopera-Barrero et al., 2010) mostraram diferentes combinações entre           

marcadores monomórficos/polimórficos, o que sugere fixação de alelos em loci          

alternativos em diferentes estoques. Isso pode ser reflexo de repetidos eventos de            

gargalo genético populacional ou efeito fundador na formação de estoques de           

procriação. 

Tudo isso, em conjunto, aponta para uma provável depauperação genética          

em B. orbignyanus, o que evidencia a importância de esforços intensivos de            

pesquisa genética nesta espécie em particular. Sendo assim, é de grande relevância            

o uso de novas técnicas para o desenvolvimento de marcadores genéticos inéditos            

que visam subsidiar estudos genéticos nesta espécie, que possam auxiliar no           

planejamento e avaliação de eficiência de atividades de mitigação de impactos           

ambientais e em programas de conservação e produção dessa espécie. 

O presente trabalho visa o aproveitamento de um conjunto de dados NGS,            

gerados no Laboratório de Recursos Genéticos (LARGE-UFSJ) para a espécies B.           

orbignyanus, para o desenvolvimento bioinformático de uma ampla coleção de          

candidatos a marcadores moleculares inéditos, para alavancar os estudos e práticas           

de manejo e aquicultura para essa importante espécie de interesse socioambiental. 
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OBJETIVOS 
Geral 

Caracterizar regiões genômicas candidatas ao desenvolvimento de       

marcadores moleculares inéditos para Brycon orbignyanus, úteis para aplicação em          

estudos, manejo ambiental e aquicultura. 

  

Específicos 
 

● Identificar potenciais marcadores moleculares tipo polimorfismos de um único         

nucleotídeo, SNP; 

● Identificar potenciais marcadores moleculares tipo inserção/deleção, INDEL; 

● Identificar dentre estes, potenciais marcadores moleculares tipo loci        

nucleares anônimos, ANL; 

● Propor listas de primers para ensaios empíricos de reação em cadeia da            

polimerase (PCR), com os potenciais candidatos; 

● Disponibilização pública de listas de candidatos a marcadores moleculares         

em base de dados científicas, para o desenvolvimento rápido e econômico de            

novos marcadores moleculares em B. orbignyanus e espécies próximas. 

 

METODOLOGIA 
 

3.1 Descrição dos dados NGS 
As análises realizadas neste trabalho foram feitas a partir do sequenciamento           

do genoma de um espécime de Brycon orbignyanus efetuado utilizando-se a           

tecnologia NGS HiSeq 2000 (Illumina, San Diego, EUA), com aproximadamente 10x           

de cobertura, i.e, a média de quantas vezes cada base de DNA foi sequenciada.              

Um total de 16.04 Gb de dados filtrados foram obtidos, representando cerca de            

178.2 milhões de leituras pareadas (com comprimento de 90 bases), através do            

sequenciamento a partir de uma biblioteca genômica de fragmentos de 500 bp. O             

conjunto de dados inicial e o rascunho do genoma montado utilizados nesta            

proposta podem ser recuperados em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX335044 e       

doi:10.6084/m9.figshare.5661802, respectivamente. Ambos conjuntos de dados      

encontram-se detalhadamente descritos em  Yazbeck et al. (2018). 
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 3.2 Caracterização de SNPs e INDELS 
As análises foram executadas em computador com processador Intel core i5,           

com 8 gigabytes de memória de acesso aleatório (RAM) e sistema operacional Linux             

Ubuntu (versão 16.04 LTS). O desenvolvimento de candidatos SNPs foi realizado           

com a utilização da plataforma GATB (disponível em http://gatb.inria.fr) (Drezen et           

al., 2014). Foi utilizado o pacote DiscoSNP com parâmetros default a partir das             

leituras pareadas em formato FASTQ, produzidas pelo processo de         

sequenciamento. A seleção de INDELs foi feita com o mesmo pipeline DiscoSNP,            

permitindo-se inserções e deleções entre 1 e 100 pb. Foi gerada então uma lista de               

candidatos contendo SNPs e INDELs. A figura 3.2 delineia os passos básicos de             

funcionamento do DiscoSNP. 

 

Fig 3.2: Fluxograma de funcionamento do DiscoSNP.   

 

3.3 Caracterização de ANL 
 

As análises foram realizadas remotamente no cluster de computadores do          

LCC-CENAPAD da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG a partir do          

rascunho do genoma montado para B. orbignyanus (Yazbeck et al., 2018). Foi            
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realizada a filtragem e remoção das sequências não-alvo, tais como: sequências           

repetitivas, altamente conservadas e as sequências codificadoras. O software         

RepeatScout (Price et al., 2005) foi utilizado para a criação de uma biblioteca             

contendo sequências não-alvo, incluindo o genoma mitocondrial disponível da         

espécie. Esta biblioteca foi utilizada pelo software RepeatMasker (Smit et al., 2010)            

para mascarar essas sequências altamente repetitivas no arquivo FASTA original          

para que estas pudessem ser removidas com a utilização do script SeqClean-PERL            

(disponível em: https://sourceforge.net/projects/seqclean/). As sequências     

resultantes foram confrontadas com o GenBank através do BLASTN (Boratyn et al.,            

2013). Para isso, o programa makeblastdb (parte do pacote BLAST) foi utilizado para             

a criação de um banco de dados local contendo sequências altamente conservadas,            

regiões codificadoras já definidas, RNA mensageiro e marcadores de sequência          

expressa (EST). Na execução deste pipeline, sequências com valor esperado          

(e-value) <10-4 foram removidas do arquivo FASTA. Foi utilizado um script PERL            

adaptado (http://www.samuseum.sa.gov.au/about/staff/dr-terry-bertozzi) para   

automatizar a análise (Bertozzi et al., 2012). 

Após a preparação desta biblioteca, a lista de candidatos a SNPs gerada            

pelo DiscoSNP foi confrontada com este resultado para a caracterização dos ANL.            

Para isso, com o script search_scaffs.sh (Apêndice B) foi então criada uma lista com              

todos os contigs/scaffolds que possuem candidatos a ANL. Posteriormente, com o           

script filters_anl.sh (Apêndice E) foram identificados e listados os contigs/scaffolds          

com SNP que possuem candidatos únicos a ANL. O fluxograma de funcionamento            

do pipeline pode ser visto na figura 3.3.  
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Figura 3.3: Fluxograma de funcionamento do pipeline para geração dos ANL. Em            

preto os passo realizados pelo pipeline anomaker.pl (Bertozzi et al., 2012) e em azul os               

passos adicionados por este trabalho. 

 

3.4 Filtragem dos dados 
Inicialmente foi feita a inspeção manual de uma amostra dos resultados           

obtidos. Para isso, foi feita a caracterização dos 20 primeiros potenciais SNPs da             

lista gerada pelo DiscoSNP. Cada possível SNP foi buscado no banco de dados             

criado com o programa makeblastdb e, após encontrar sua localização no           

contig/scaffold, este foi copiado para um arquivo de texto (FASTA) juntamente com            

as duas sequências alternativas apresentando a posição variante do candidato a           

SNP. Esse arquivo foi aberto na suíte bioinformática UGENE (Okonechnikov et al.,            

2012) para a realização do alinhamento com o programa Muscle (Edgar, 2004). Em             

seguida, foi feita a busca e inspeção visual da profundidade de cobertura das             

regiões de interesse, no contig/scaffold, no arquivo binário de mapeamento de           

alinhamento de sequência, formato BAM (disponível em:       

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/SRX3427716) do rascunho do genoma montado em       

Yazbeck et al. (2018), com auxílio do programa Tablet (Milne et al., 2012), para              

verificação da posição do SNP.  

Posteriormente, foi criado um script em shell para selecionar os melhores           

candidatos dessa lista, considerando apenas os marcadores SNPs e ignorando os           

marcadores INDELs. O fluxograma de funcionamento do script pode ser visto na            

Figura 3.1.  
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Figura 3.4: Fluxograma de funcionamento do script para filtragem dos SNPs. 

 

Como parâmetros o script recebe o rascunho do genoma montado para ser             

utilizado como referência para localização dos candidatos a SNPs. Além disso, são            

passados como parâmetros, a lista de candidatos a SNPs, o tamanho do fragmento             

e borda a serem considerados. Esses dois últimos parâmetros são utilizados para            

que seja possível realizar o desenho dos primers para um fragmento viável de ser              

amplificado. O primeiro passo é a criação de uma base de dados utilizando o              

rascunho do genoma, realizado com a execução do programa makeblastdb. Em           

seguida, para cada candidato a SNP, foi feito um alinhamento local, com blastn,             

com o rascunho do genoma montado. O resultado deste alinhamento foi salvo em             

um arquivo separado que foi utilizado para a realização da filtragem do tamanho do              

fragmento e da borda, verificação da existência de um SNP e em caso positivo, é               

feita a verificação da posição deste. Todas essas informações são escritas em um             

arquivo e para cada sequência considerada aceita é gerado um arquivo de            

configuração que será utilizado para o desenho dos primers. O desenho de primers             

foi realizado com a utilização do programa 'Primer3' (Untergasser et al., 2012),            

especificando o alvo de amplificação como sendo a possível posição SNP e mais             

duas bases (uma de cada lado), o tamanho do produto entre 100 e 400 pb e demais                 
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configurações default. Após o processo de geração dos primers, foi utilizado o script             

filter_primers.sh (Apêndice C) para selecionar o primeiro par de primers dentre os            

possíveis pares sugeridos pelo Primer3. Em seguida foi utilizado o script           

complete_table.py (Apêndice D) que completa uma tabela incluindo as sequências          

dos primers forward e reverse  e a classificação como sendo SNP ou ANL.  

 

RESULTADOS 
 
4.1 Scripts bioinformáticos 
 

O desenvolvimento de scripts informáticos para a efetivação dos objetivos          

deste trabalho são considerados resultados em si. Foram produzidos 5 scripts para o             

refinamento da lista gerada pelo DiscoSNP. O script execute_pipeline (Apêndice A-           

10.6084/m9.figshare.6813053) realiza a filtragem dos SNPs e produz uma tabela          

com as informações do SNP em relação ao rascunho genoma montado. O script             

search_scaffs é utilizado para confrontar o resultado produzido pelo DiscoSNP com           

aquele obtido após a execução do pipeline anonmaker.pl (Bertozzi et al., 2012). O             

script filters_primers.sh, é utilizado para selecionar apenas um par de primers do            

resultados produzidos pelo Primer3. O script complete_table.py foi utilizado para          

completar a tabela gerada após a filtragem, adicionando os pares de primers e a              

classificação de SNPs que se enquadram como ANL. Todos scripts desenvolvidos           

para esta pesquisa estão delineados nos Apêndices de A a E e o modo de execução                

do trabalho com a utilização de cada um dos scripts está delineado no arquivo              

readme, Apêndice F. 

 

4.2  Candidatos a marcadores caracterizados 
 

O método implementado no programa DiscoSNP, baseado em grafos de de           

bruijn, profundidade de cobertura e qualidade das leituras, foi capaz de apontar um             

total de 17.481 possíveis candidatos a marcadores moleculares        

(10.6084/m9.figshare.6813038), dos quais 14.441 foram identificados como SNPs e         

3.040 como INDELs. A cobertura média dos SNPs foi 17 ± 117 e o valor de                

qualidade média PHRED foi 100 ± 6.  

A inspeção manual de uma amostra dos resultados permitiu a verificação dos            

candidatos a SNPs. Um exemplo de verificação encontra-se ilustrado na figura 4.2,            
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onde o resultado da saída do DiscoSNP (duas sequências variantes) foram           

alinhadas com o contig que contém essa região. 

Fig. 4.2: Exemplo de visualização do alinhamento de um SNP com o contig             

pelo programa UGENE. Repare na presença do candidato à SNP (G/A). 

 

A seguir, para o processo de inspeção visual de uma amostra de resultados             

apontados, o contig/scaffold e a possível variável em questão foram analisados no            

arquivo BAM, que mapeia as leituras curtas NGS na montagem do rascunho do             

genoma. O número de confirmações independentes de cada posição da sequência           

dá a profundidade de cada região, e a região candidata pode ser confirmada como              

contendo leituras com bases alternativas para aquele potencial SNP. Um exemplo           

deste procedimento pode ser visto na figura 4.2.2.  
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Fig 4.2.2: Exemplo de visualização de possível SNP na interface gráfica do            

programa Tablet. As leituras independentes são alinhadas a uma montagem e a seta             

vermelha aponta a posição-alvo. O diagrama em vermelho, acima, representa a           

profundidade em cada região específica desta sequência. 

 

O tratamento da lista gerada pelo DiscoSNP com o script execute_pipeline.sh           

(Apêndice A) desenvolvido neste trabalho, que considera alvos com tamanho de           

fragmento de no mínimo 100 pb e tamanho de borda disponível 60 pb, encontrou um               

total de 8.631 pares de sequências (sequência 1 e 2 variam pela diferença em uma               

única base) como candidatos SNPs (10.6084/m9.figshare.6813104). Após o exame         

da lista de SNPs, dentro dos resultados obtidos na caracterização de ANL foram             

encontrados 377 contigs/scaffolds, sendo que desse número 171 são candidatos          

únicos a ANL, i.e. potenciais marcadores exclusivos em um contig ou scaffold,            

enquanto que os 206 restantes são possíveis marcadores em contigs/scaffolds com           

mais de um candidato a marcador presente. Este resultados estão sumarizados na            

Figura 4.2.3. 
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Figura 4.2.3: Sumário dos resultados obtidos com os pipelines empregados neste           

estudo     

 

Foi realizada a análise dos tipos de mutações ocorridas nos candidatos a            

SNPs. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Frequência de substituições observadas nos candidatos a SNPs.   

Tipo de mutação Bases Número Total 

Transições 
A <---> G 2680 

5403 
T <---> C 2723 

Transversões 

A <---> C 877 

3228 
A <---> T 1011 

G <---> C 548 

G <---> T 792 

 

Para 34 SNPs não foi possível realizar o desenho dos primers devido a sua              

localização em contigs contendo muitas lacunas de sequências desconhecidas         

(gaps). 
Foi gerada uma lista contendo 3.040 candidatos a INDELs. O resultado           

encontra-se disponível online no repositório Figshare, de acesso público         

(10.6084/m9.figshare.6813107). Para os INDELs o tamanho médio encontrado foi         

6,97 ± 11.2, sendo que a diferença mais constante de INDELs foi 1pb.  
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DISCUSSÃO 
 
A exploração intensa de recursos aquáticos tem causado diversos impactos          

sobre as populações naturais, especialmente em peixes. Brycon orbignyanus é uma           

espécie de piracema, quase extinta da natureza e com indícios de depauperação            

genética, isso faz com que seja necessário desenvolver recursos que possam           

subsidiar estudos relacionados à genética dessa espécie. Para isso, torna-se          

importante o uso de novas metodologias e aplicações.  

A bioinformática envolve o desenvolvimento de banco de dados e de           

algoritmos para a geração de informação útil e conhecimento para a pesquisa            

biológica (Pongor e Landsman, 1999; Lapatas et al., 2015). É indispensável a            

utilização de computadores no manuseio e análise dos dados biológicos devido à            

velocidade de processamento, poder de resolução de problemas e pela necessidade           

da comunicação dos dados através da internet (Khan et al., 20). Particularmente, a             

bioinformática é imprescindível para tratar o massivo volume de dados gerados por            

NGS. Neste trabalho, um conjunto de dados de mais de 16 bilhões de bases de DNA                

foi analisado.  

Os novos scripts aqui gerados foram considerados eficientes para a          

automatização de tarefas nestes pipelines empregados e serão úteis para          

caracterização dos marcadores moleculares em outros conjuntos de dados NGS,          

para outras espécies. A disponibilização destes contribuirá para o processo de           

reprodutibilidade da metodologia em novos conjuntos de dados, algo que vem sendo            

cada vez mais discutido e indispensável no método científico (Piccolo e Frampton,            

2016).  

O software DiscoSNP oferece a vantagem de encontrar SNPs robustos sem           

a necessidade de executar a montagem do genoma nuclear. Portanto, ele pode ser             

aplicado com sucesso a genomas de organismos não-modelo (Quillery et al., 2014)            

em computadores com recursos limitados (e.g. 4 GB de memória ram) A utilização             

do DiscoSNP mostrou-se eficiente para a identificação de candidatos a marcadores           

a partir da análise de posições em heterozigose, em um único indivíduo. Esta             

espécie ainda não possui marcadores SNPs, ANL ou INDELS disponíveis na           

literatura. Os métodos bioinformáticos foram capazes de elucidar milhares de          

candidatos marcadores moleculares gerados a partir dos dados de NGS de B.            

orbignyanus, resultando na produção de um novo e amplo recurso genético para a             

espécie.  
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Considerando este conjunto de dados NGS com aproximadamente 16 Gb,           

foram encontrados cerca de 17 mil candidatos a marcadores moleculares. Utilizando           

a mesma ferramenta para a busca de SNPs em ervilhas, utilizando um conjunto de              

dados de quatro variedades, totalizando em 1.32 bilhões de leituras curtas, foram            

encontrados 419.024 SNPs (Boutet et al., 2016). Naquele trabalho foi feita validação            

64.754 SNPs, por meio de GBS para a construção de um mapa genético. Outro              

estudo, utilizando um conjunto de dados de 1,4 milhões de reads gerados pela             

plataforma 454, encontrou 321.088 possíveis candidatos a SNPs para uma espécie           

de carrapato, Ixodes ricinus (Quillery et al., 2013), sendo validados empiricamente           

384 SNPs por meio de genotipagem por meio de tecnologia nano-fluídica (Fluidigm).            

Em outro estudo, utilizando um conjunto de dados de 10 bibliotecas de Illumina em              

360 milhões de bases foram encontrados 643.647 candidatos a SNPs (Thongthawee           

e Volkaert, 2014). Estes trabalhos utilizaram múltiplos indivíduos diferentes para a           

preparação das bibliotecas NGS. Possivelmente, o número de SNPs caracterizados          

é proporcional ao número de indivíduos utilizados para a criação da biblioteca, uma             

vez que a análise simultânea de mais de um indivíduo permite o encontro direto de               

regiões potencialmente polimórficas. Neste trabalho, foi utilizado apenas um         

indivíduo. Ainda assim, um grande número de candidatos a SNPs foram passíveis            

de detecção.  

A relativa profundidade e a alta qualidade dos dados NGS aplicados, quando            

comparado com dados típicos de resultados de clonagem molecular e          

sequenciamento de DNA de Sanger, implica em alta confiabilidade das sequências           

estudadas e da natureza precisa e específica dos primers propostos. Isso leva à             

expectativa que, apesar da limitação desta pesquisa em não transpor a barreira in             

silico (com validação in vitro), futuros trabalhos de teste empírico destes candidatos            

a marcadores têm grandes chances de serem frutíferos e de alta produtividade,            

exemplo de Arias et al. (2016) que, então consistiu no maior número de marcadores              

empiricamente validados para a piracanjuba (29), logo suplantados pelos 47 de Cao            

et al. (2016) em dourado- Salminus brasiliensis, ambos com dados oriundos de            

NGS. Essa eventual confirmação empírica dos resultados aqui obtidos também será           

uma validação metodológica dos pipelines aqui aproveitados e desenvolvidos. 

As análises do número de substituições nos candidatos a SNP/ANL          

demonstram que transições correspondem a 62,6% das mutações e transversões a           

37,4%. O possível polimorfismo dos candidatos a SNPs mostra que a frequência de             

transições foi maior que de transversões, isso porque é mais frequente a ocorrência             
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de mutações entre as bases de mesma categoria, i.e, pirimidina substitui outra            

pirimidina, ou uma purina substitui outra purina, do que entre quando uma purina             

substitui uma pirimidina, ou vice-versa. A relação transições/transversões (1,67) vista          

aqui foi semelhante à relatada em outras espécies de peixes, como salmão - Salmo              

solar (Hayes et al., 2007), dourada - Sparus aurata (Cenadelli et al., 2007),             

paulistinha - Danio rerio (Stickney et al., 2002) e pregado - Scophthalmus maximus             

(Vera et al., 2011). 

Diferentes ANL (ou mesmo diferentes SNPs) em um mesmo contig, indicam           

potenciais marcadores em desequilíbrio de ligação, por não segregarem de forma           

independente. A futura anotação gênica (determinação da função) de SNPs contidos           

em sequências retidas durante a filtragem para caracterização de ANL pode elucidar            

fortuitamente variantes de regiões codificadoras do genoma de piracanjuba. 

Com o uso do DiscoSNP foi caracterizado um número representativo de           

INDELs. Foi observado que a maioria dos INDELs variam em apenas 1 pb de              

tamaho. Ainda assim, não foi possível fazer o desenho dos primers para o conjunto              

total de candidatos a INDELs de forma automatizada, com a metodologia aplicada            

ao processamento dos SNPs, devido a limitação do BLAST em realizar alinhamentos            

com mais de 10 pb de discrepância. A metodologia implementada pelo programa            

SWIPE (Rognes, 2011) poderia ser um substituto potencial ao BLAST, mas requer            

muito mais poder computacional e tempo de análise do que disponível quando da             

execução deste projeto. Sendo a lista de sequências contendo INDELs foi           

disponibilizada sem a lista de primers, para futuro desenvolvimento.  

Marcadores de DNA tipo INDELS serão muito convenientes para análise de           

polimorfismos genéticos nesta espécie, uma vez que um simples ensaio de PCR,            

seguido por eletroforese em agarose ou acrilamida pode ser suficiente para revelar            

diferenças de tamanho de fragmento, com comportamento co-dominante, sendo         

mais econômicos do que marcadores SNPs e, portanto, facilmente aplicáveis a           

laboratórios limitados em operações de produção, como pisciculturas ambientais ou          

comerciais. 

A disponibilização pública de painéis de potenciais marcadores de diferentes          

classes para esta espécie, como o delineado em Yazbeck et al. (2018) e no presente               

trabalho, inaugura uma nova era de pesquisa genética populacional para B.           

orbignyanus visto que, agora, toda a comunidade científica tem à disposição           

sequências de DNA e primers já caracterizados para serem testados empiricamente,           

potencialmente capazes de levar ao desenvolvimento de centenas de novos          
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marcadores baseados em PCR nos próximos anos. O acúmulo de marcadores irá            

não só guiar as iniciativas de procriação e repovoamento da espécie, mas permitirão             

trabalhos efetivos de melhoramento genético nos estoques de piscicultura ambiental          

e comercial, devido à sua alta densidade por cromossomo. Isso viabiliza os            

chamados estudos de associação, pela caracterização de marcadores de loci de           

características fenotípicas de variação contínua ou QTLs (e.g. Boulding et al., 2008;            

Moen et al., 2009; Gonen et al., 2015), úteis para estudos ecológicos (por             

envolverem genes potencialmente sujeitos a pressões seletivas) e estudar os efeitos           

da seleção em espécimes de cativeiro, usados nos programas de peixamento. 

A execução desse trabalho gerou milhares de novos candidatos a          

marcadores para a espécie B. orbignyanus. Esses possíveis marcadores inéditos          

irão contribuir para aplicação no manejo e conservação desta espécie, visto que            

constituem instrumentos úteis na caracterização genética de indivíduos e         

populações, na delimitação genética de estoques, no planejamento e avaliação de           

eficiência de peixamentos, na seleção de matrizes e sistemas de procriação em            

estações ambientais, na avaliação da necessidade e eficiências de MTPs e medidas            

de manejo ambiental diante de desastres e mortandades. 

 

CONCLUSÃO 
 

Esta pesquisa caracterizou o primeiro conjunto de sequências genômicas e          

primers candidatos a revelarem marcadores moleculares tipo SNP e ANL para           

Brycon orbignyanus por meio de abordagem de mineração de um vasto conjunto de             

dados do genoma desta espécie, previamente disponível. Foram disponibilizados         

publicamente painéis de potenciais marcadores moleculares deste peixe em bases          

de dados, juntamente com scripts que poderão ser aplicados ao desenvolvimento de            

marcadores em outros conjuntos de dados NGS, de outras espécies. Isto permitirá a             

reprodutibilidade do processo e servirá de base para novos estudos e aplicações. Os             

resultados aqui gerados fornecem um novo e amplo recurso para o desenvolvimento            

rápido e econômico de novas classes de marcadores moleculares, ainda          

inexistentes nesta espécie, para uso em pesquisas, programas de conservação e no            

manejo ambiental de pisciculturas para B. orbignyanus.  
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APÊNDICES 
 
Apêndice A: Script execute_pipeline.sh, este realiza a filtragem a partir do resultado do             
DiscoSNP, gerando uma lista com os melhores candidatos. 
 
 

################################################################################ 
#Comment lines below to skip filter phase 
if [ -f $output_file ]; then 

rm $output_file 
fi 
echo "Filtering SNPs to match filter parameters" 
for match_file in `ls -v $matches_dir/*.out`; do 

text=`grep -A 9 '>' $match_file` 
text=`echo "$text" | sed s/^--$/\$/g` 
IFS=$'$' y=($text) 
line_number=`echo "$match_file" | awk -F '/' '{print $2}' | awk -F '_' 

'{print $2}' | awk -F '.' '{print $1}'` 
snp_seq=`awk "NR==$line_number" $snps_file` 

 line_number=`expr $line_number - "1"` 
snp_name=`awk "NR==$line_number" $snps_file` 
if [[ $snp_name = *"INDEL"* ]]; then 

 echo "Discarding $snp_name. We do not handle INDELs in this script"  
else 

 query_length=`cat "$match_file" | grep -m 1 'Length=' | awk -F '=' '{print 
$2}'`; 
 for item in ${y[@]}; do 
 scaff=`echo $item |  grep ">"` 
 scaff_length=`echo $item |  grep "Length=" | awk -F '=' '{print 
$2}'` 
         blast_query_length=`echo $item |  grep "Identities =" | awk -F '=' 
'{print $2}' | awk '{print $1}' | awk -F '/' '{print $2}'` 
 blast_match_length=`echo $item |  grep "Identities =" | awk -F '=' 
'{print $2}' | awk '{print $1}' | awk -F '/' '{print $1}'` 
 if [  "$scaff_length" -lt "$filter_lenght" ]; then 
 echo "Discarding scaffold ${scaff}. The size to discard is 
$filter_lenght, and the scaffold size is $scaff_length"   
 else 
 snp_pos=`echo $item | grep '|'` 
 snp_pos_trimmed=`echo $snp_pos | sed -e 's/^[[:space:]]*//'` 
 before_space=`echo $snp_pos_trimmed | awk '{print $1}'` 
 len=${#before_space} 
 border_right=`echo $item | grep Sbjct | awk '{print $4}'` 
 border_left=`echo $item | grep Sbjct | awk '{print $2}'` 
 if [  "$border_right" -lt "$border_left" ]; then 
 aux=$border_right 
 border_right=$border_left 
 border_left=$aux 
 fi 
 border_left_size=`expr $border_left - "1"` 
 border_right_size=`expr $scaff_length - $border_right` 
 snp_position=`expr $border_left + $len` 
 #find scaff seq to generate primer config   
 scaffseq=`grep -A1 $scaff $assembly_file | grep -v $scaff` 
 if [ "$blast_query_length" -ne "$query_length" ]; then 
 echo "Discarding scaffold ${scaff}. The blast query length 
($blast_query_length) is different from the original query length 
($query_length)"   
 elif [  "$border_left_size" -lt "$border_min_size" -o 
"$border_right_size" -lt "$border_min_size" ]; then 
 echo "Discarding scaffold ${scaff}. The size to discard is 
Left border ($border_left_size) or Right border ($border_right_size) is less than 
$border_min_size"   
 else   
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 index_lower=`echo "$match_file" | awk -F '/' '{print $2}' | 
awk -F '_' '{print $2}' | awk -F '.' '{print $1}'`; 
 index_higher=`expr $index_lower - "2"`;  
 higher_seq=`sed -n "${index_higher}p" $snps_file`; 
 lower_seq=`sed -n "${index_lower}p" $snps_file`; 
 
 if [ "$blast_match_length" -eq "$query_length" ]; then 
 echo $higher_seq > /tmp/higher_seq_tmp111 
 echo $lower_seq > /tmp/lower_seq_tmp111 
 new_len_txt=`cmp -l   /tmp/higher_seq_tmp111 
/tmp/lower_seq_tmp111` 
 new_len=`echo $new_len_txt | awk '{print $1}'` 
 snp_position=`expr $border_left + $new_len` 
 snp_position=`expr $snp_position - 1` 
 echo $snp_name, $snp_seq, $snp_position, $scaff >> 
$output_file 
 generate_primer $scaffseq $snp_position tmp_primer3.primer3 
$(basename "$match_file" ".out").$scaff.primer3_result 
 else   
 match_diff=`expr $query_length - $blast_match_length` 
 if [ "$match_diff" -ne "1" ]; then 
 echo "Discarding scaffold ${scaff}. Scaffold and SNP 
differs by more than 1 nucleotide"   
 else 
 nucleotide_higher=${higher_seq:$len:1} 
 nucleotide_lower=${lower_seq:$len:1} 
 
 if [ "$nucleotide_higher" != "$nucleotide_lower" ]; 
then 
 echo $snp_name, $snp_seq, $snp_position, $scaff >> 
$output_file 
 generate_primer $scaffseq $snp_position 
tmp_primer3.primer3 $(basename "$match_file" ".out").$scaff.primer3_result 
 else 
 echo "Discarding scaffold ${scaff}. Scaffold and SNP 
differs by more than 1 nucleotide"   
 fi 
   
 
 fi 
 
 fi 
 
 fi 
 
 fi 
 
 done 
 
 IFS=$'\n' 
 

fi 
done 
################################################################################ 
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Apêndice B: script search_scaffs.sh, faz a seleção dos contigs/scaffolds contendo          

ANL. 

#Parameters: scaffold’s list and DiscoSnp output 
while read p; do 

grep "$p" $2 
done <$1 

 
Apêndice C: script filter_primers.sh, seleciona apenas um par de primers a partir do             

resultado gerado pelo primer3. 

#!/bin/bash 
 
primer3_output_folder=$1 
for primer_file in $primer3_output_folder/*; do 
 

primer_left=`grep PRIMER_LEFT_0_SEQUENCE "$primer_file"`; 
primer_right=`grep PRIMER_RIGHT_0_SEQUENCE "$primer_file"`; 

 
echo $primer_left > "$primer_file".primer_seq 
echo $primer_right >> "$primer_file".primer_seq 

 
done 

 
  

54 



 

Apêndice D: script complete_table.py, completa a tabela adicionando os pares de           

primers e a classificação dos SNPs.  

from sys import argv 
import glob 
table_file = open(argv[1], 'r') 
original_file = open(argv[2], 'r') 
primer_folder = argv[3] 
matched_dict = {} 
count = 0 
for line in original_file: 

if count % 2 == 0: 
 matched_dict[line[:-1]] = str(count+2) 

count += 1 
for line in table_file: 

label = line.split()[0][:-1].strip() 
full_scaff = line.split(',')[-1].strip() 
scaff = line.split(',')[-1].split()[0] 
seq   = line.split()[1][:-1] 
pos   = line.split()[2][:-1] 
primer_file_name = 

primer_folder+'/filtered/'+'match_'+matched_dict[label]+'.'+scaff+"*" 
possible_file = glob.glob(primer_file_name) 
if len(possible_file) == 0: 

 #aqui temos que procurar dentro da pasta de anls 
 primer_file_name = 
primer_folder+'/anls/filtered/'+'match_'+matched_dict[label]+'.'+scaff+"*" 
 possible_file = glob.glob(primer_file_name) 
 primer_file = open(possible_file[0]) 
 lines = primer_file.readlines()  
 try: 
 l = lines[0].split('=')[1].strip() 
 r = lines[1].split('=')[1].strip() 
 except: 
 l = " " 
 r = " " 
 print label, ";", seq, ";", pos, ";", full_scaff, ";", l, ";", r, ";", 
"ANL" 

else: 
 primer_file = open(possible_file[0]) 
 lines = primer_file.readlines() 

try: 
 l = lines[0].split('=')[1].strip() 
 r = lines[1].split('=')[1].strip() 
 except: 
 l = " " 
 r = " " 
 print label, ";", seq, ";", pos, ";", full_scaff, ";", l, ";", r, ";", 
"SNP" 

 
Apêndice E: script filter_anl.sh, seleciona os ANLs que são único em um            

contig/scaffold 

#!/bin/bash 
 
while IFS='' read -r line || [[ -n "$line" ]]; do 
    echo "ls $2 | grep $line" 
done < "$1"  
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Apêndice F:  readme file de execução do trabalho 

This document describes how to generate a list containing putative SNPs, INDELs            

and ANL from raw set(s) of reads, followed by filtering of the results for the               

best candidates and primers design for in vitro PCR-based amplification.  

 

# To generate a list of candidate SNPs and INDELs 

#Run DiscoSNP, available in https://gatb.inria.fr/software/discosnp/ 

./run_discoSnp++.sh -r fof.txt  

 

# Perform data filtering 

#Run execute_pipeline 

 usage: sh execute_pipeline.sh assembly_file snps_file     

min_scaffold_size_filter min_border_size_filter output_file_name  

example: sh execute_pipeline.sh brycon_prefix_oneline_k55.scafSeq    

O_discoRes_k_31_c_auto_D_100_P_1_b_0_coherent_Rosiane.fa 500 60 snp_tables.txt 

 

# To characterize anonymous nuclear loci 

# Use of the AnonMarker PERL script 

(http://www.samuseum.sa.gov.au/about/staff/dr-terry-bertozzi).  

perl AnonMarker.pl <assembly_file> 

 

# To select the contigs/scaffolds containing ANL. 

#run script search_scaffs.sh 

sh script search_scaffs.sh <output_AnonMaker> 

 

# To selects only one pair of primers from the results generated by primer3. 

# run shell script filter_primers.sh on the folder primer3_results 

sh filter_primers.sh  

 

# To complete the table by adding the pairs of primers and the classification of               

the SNPs. 

#run python script complete_table.py 

python2 complete_table.py  

 

# To select ANLs that are single in a contig/scaffold 

 run shell script filter_anl.sh 

sh script filter_anl.sh  
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