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RESUMO
Consideráveis  mudanças  nas  comunidades  naturais  de  ecossistemas  de  água  doce  têm  ocorrido  em  função  da
introdução de espécies exóticas de peixes, como é o caso do gênero Cichla, originário da bacia amazônica e que têm
obtido sucesso na colonização de reservatórios artificiais de diversas bacias hidrográficas brasileiras. No reservatório de
Juturnaíba, formado pelo represamento do rio São João, estado do Rio de Janeiro, tucunarés foram introduzidos por
pescadores amadores na década de 1990. Atualmente, além de exemplares coletados no reservatório, espécimes são
capturados no trecho estuarino do rio, a jusante de Juturnaíba. Principalmente em função de variação morfológica e no
padrão de coloração, a identificação taxonômica dos espécimes é difícil  de ser realizada. Estudos moleculares têm
demonstrado que as populações de tucunaré do reservatório pertencem a Cichla kelberi, enquanto que no rio São João
estão presentes as espécies Cichla kelberi e Cichla monoculus. Eventos de hibridização têm sido relatados em outras
populações introduzidas de Cichla. Dessa forma, o objetivo desse trabalho será obter polimorfismos moleculares úteis
para a discriminação dos espécimes de Cichla introduzidos no rio São João e reservatório de Juturnaíba e identificação
de possíveis híbridos na região. O DNA dos espécimes foi extraído a partir de amostras de tecido muscular e o marcador
dlx2 foi amplificado via PCR.  A região amplificada será sequenciada. A identificação e caracterização das espécies de
Cichla são decisivas para o manejo e monitoramento de espécies piscívoras, auxiliando na implementação de políticas
corretas de manejo para essa espécie exótica.

PALAVRAS-CHAVE: Hibridização; Introdução de espécies; Tucunaré.

1 INTRODUÇÃO

Consideráveis  mudanças  nas  comunidades  naturais  de  ecossistemas  de  água  doce  têm
ocorrido em função da introdução de espécies exóticas de peixes (AGOSTINHO; JÚLIO JR., 2002),
uma  vez  que  as  mesmas  geralmente  são  prejudiciais  para  as  espécies  nativas,  tanto  a  nível
genético  como  demográfico  (DRAKE  et  al.,  1989).  Como  exemplo  de  espécie  introduzida
indiscriminadamente temos os peixes do gênero Cichla, conhecidos popularmente como tucunarés,
encontrados  originalmente  na  bacia  amazônica  e  que  têm  obtido  sucesso  na  colonização  de
reservatórios artificiais de diversas bacias hidrográficas brasileiras (PELICICE; AGOSTINHO, 2009).
No  reservatório  de  Juturnaíba,  formado pelo  represamento  do rio  São  João,  estado do Rio  de
Janeiro, tucunarés foram inicialmente introduzidos por pescadores amadores na década de 1990,
porém  reintroduções  podem  ter  ocorrido  nos  últimos  vinte  anos.  Atualmente,  espécimes  são
capturados no trecho estuarino, a jusante do reservatório. De acordo com Diamante et al. (2017), as
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populações de tucunaré do reservatório pertencem a Cichla kelberi, enquanto que no rio São João
estão presentes as espécies Cichla kelberi e Cichla monoculus. Esses peixes apresentam variações
morfológicas e no padrão de coloração não sendo possível  sua distinção através de caracteres
morfológicos.  Eventos de hibridização têm sido relatados em outras populações introduzidas de
Cichla e podem também estar ocorrendo na região analisada. 

Diversos genes ou regiões do DNA têm sido historicamente empregados como marcadores
moleculares para a identificação de espécies com base em suas divergências genéticas – tais como
o 16S-rDNA e o Citocromo b obtidos do genoma mitocondrial e o ITS1-rDNA, o ITS2-rDNA e o 18S-
rDNA do núcleo (HAJIBABAEI et al., 2007). No caso do gênero  Cichla  o marcador molecular  dlx2
têm se mostrado útil  para  a  discriminação das espécies  (GASQUES et  al.,  2015).  Essa região
pertence à um grupo de genes que estão envolvidos na formação do cérebro, dentes de vertebrados
e maxilares durante a fase embrionária (PANGANIBAN; RUBESTEIN, 2002), além de ser essencial
no desenvolvimento do arco hióide, onde forma grande parte do aparelho digestivo de peixes e
também do primeiro e segundo arco branquial (QIU et al., 1997). 

Dessa  forma,  o  objetivo  desse  trabalho  será  obter  polimorfismos  moleculares  úteis  para
discriminação  de  espécies  de  Cichla e  em  se  tratando  de  um  marcador  nuclear,  identificar  a
presença de possíveis híbridos na região. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 COLETA E PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Para  os  estudos  genéticos  de  populações  de  Cichla do  rio  São  João  e  reservatório  de
Juturnaíba foram utilizadas amostras disponíveis no banco de tecidos do Laboratório de Genética do
Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura da Universidade Estadual de Maringá
(NUPELIA),  cedidas  pela  pesquisadora  Ana  Cristina  Petry  da  Universidade  Federal  do  Rio  de
Janeiro  (UFRJ).  As  coletas  de  material  biológico  foram aprovadas  pela  Comissão  de  Ética  em
Experimentação Animal da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Campus UFRJ – Macaé Prof.
Aloísio Teixeira sob o número de referência MAC029. Além disso, foram utilizadas amostras de
Cichla da bacia amazônica e do rio Tocantins, gentilmente cedidas pelo Professor Carlos Sérgio
Agostinho da Universidade Federal do Tocantins. 

2.2 EXTRAÇÃO DO DNA TOTAL  

A  metodologia  utilizada  para  a  extração  de  DNA  total  foi  baseada  em  fenol/clorofórmio
(Sambrook et al., 1989). Amostras de tecido muscular foram retiradas de cada espécime, maceradas
e homogeneizadas em tampão PS (Tris-HCl 0,2 M, EDTA 30 mM, SDS 2% e Sacarose 5%), tampão
TH (Tris-HCl 10 mM, NaCl 60 mM, EDTA 10 mM, Sacarose 5%, Espermina 0,15 mM e Espermidina
0,15 mM) pH 8,0 e proteinase K (20 µg/µl) por 2 horas em banho-maria a 37°C. Posteriormente o
DNA  foi  purificado  por  extração  com  fenol/clorofórmio  (1:1)  e  clorofórmio,  respectivamente  e
precipitado com solução salina (NaCl 5M) e etanol absoluto gelado. O pellet foi ressuspendido em
tampão TE (Tris 10 mM, EDTA 1 mM) com RNAse. Eletroforese em gel de agarose 1% foi utilizada
para a estimativa da concentração de DNA presente em cada amostra, por meio de comparação
com DNA de fago λ de concentração conhecida. 
 
2.3 AMPLIFICAÇÃO E ANÁLISE DO DNA 
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Para a amplificação do lócus dlx2 foram utilizados os primers descritos por Smith et al. (2008).
A amplificação foi realizada em um volume total de 23 μL, contendo 2,5 μL Tris-KCl (20 mM Tris-HCl
pH 8.4 com 50 mM KCl),0,75 μL 1.5 mM MgCl2, 0,4 μL de cada primer, 1 μL de dNTP, 0,1 μL de Taq
DNA  polymerase,  15  ng  de  DNA  e  água  Milli-Q  para  completar  o  volume.  As  condições  de
temperatura e tempo utilizadas foram: 1 min a 95 °C, 35 ciclos de 30 segundos a 95 ºC, 1 min a 55
ºC e 1 min e 30 segundos a 72 ºC. Ao fim, um ciclo de 72 ºC por 3 min. 

A  região  amplificada  será  sequenciada  em  ambas  as  direções  utilizando  o  kit  Big  Dye
Terminator.  A  determinação  da  sequência  nucleotídica  será  conduzida  em  um  sequenciador
MegaBace de acordo com as instruções do fabricante. As sequências nucleotídicas serão editadas
com o  software  BioEdit  e  o  alinhamento  (Clustal  W)  e  a  distância  p  serão  determinados  com
software MEGA 6 (Tamura et al.,  2013).  As sequências serão analisadas através do modelo de
substituição nucleotídica selecionado com auxílio dos programas Modeltest 3.7 (Posada & Crandall,
1998), utilizando os critérios de Akaike (Corrected Akaike Information Criterion -AICc) e bayesiano
(Bayesian Information Criterion - BIC). Os índices de diversidade haplotípica (h) e nucleotídica ()
serão determinados com o programa DnaSP 5.1 (Librado e Rozas, 2009). A construção das árvores
filogenéticas será realizada com o algoritmo de máxima verossimilhança com o programa raxmlGUI
(Silvestro e Michalak, 2012) com 1.000 reamostragens de bootstrap.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o momento foi extraído o DNA de 72 exemplares de Cichla, sendo 31 deles coletados no
reservatório de Juturnaíba, 27 coletados no rio São João, 9 exemplares de  Cichla kelberi do rio
Tocantins e 5 exemplares de Cichla monoculus do rio Solimões (bacia amazônica).  O DNA desses
espécimes  foi  amplificado  e  foi  obtido  um  fragmento  de  aproximadamente  550pb  (Fig.  1).  O
sequenciamento e análise dos fragmentos de DNA amplificados possibilitará realizar a identificação
molecular dos espécimes e investigar possíveis eventos de hibridização na região, sendo  de grande
importância, visto que o conhecimento das espécies é fundamental para o monitoramento de manejo
e para futuros estudos de ecologia e biologia do gênero  Cichla  na região. Além disso,essa área
gênica  estudada  é  carente  de  estudos  científicos  e  sua  composição  ictiofaunística  é  ainda
desconhecida.
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Figura 1: Fragmentos de DNA de Cichla amplificados a partir do loco dlx2, em gel de agarose 1% corado
com gel red.
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