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5 INTRODUÇÃO

O estágio foi realizado no Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos

Ambientais - GIA, da Universidade Federal do Paraná. Neste local são

desenvolvidos projetos que auxiliam na preservação ambiental de espécies e,

consequentemente, na qualidade de vida da sociedade. As atividades foram

desenvolvidas no período de 01 de fevereiro a 09 de abril de 2021 e

supervisionadas pela bióloga e doutoranda Raissa Vitória Vieira Leite.

Entre as funções exercidas no estágio, como auxiliar na manutenção das

estufas, dos animais e outras tarefas de rotina do GIA. A principal atividade e a

escolhida para descrever no presente relatório, foi parte da pesquisa sobre a

degradação de DNA ambiental de espécies invasoras, especificamente de

Limnoperna fortunei (Mexilhão-dourado). O objetivo do experimento acompanhado

foi avaliar a relação de variáveis como tempo na degradação do DNA de

mexilhão-dourado em amostras de água.

O experimento foi realizado em diferentes etapas, incluindo a seleção de

organismos, trabalho de pesagem, aclimatação, coleta de amostras de água

contendo eDNA, filtração e etapas da extração de DNA.

Espécies invasoras são aquelas que invadem um habitat e passam a causar

problemas na fauna nativa do novo ambiente, causando impactos econômicos e

ambientais (Freire e Marafon, 2018). A detecção dessas espécies têm apresentado

maior custo-benefício com a utilização do DNA ambiental, devido a sua alta

sensibilidade para detecção de DNA de forma precoce (Tschá et al, 2009; Valentini

et al., 2016).

A escolha do local e da área de estágio teve como objetivo aprimorar

conhecimentos sobre biologia molecular, organismos aquáticos e meios para

detecção e controle de impactos ambientais. O trabalho possibilitou o

desenvolvimento mais profundo de toda a complexidade do desenvolvimento de um

experimento e pesquisa, além de agregar nos conhecimentos adquiridos durante

todos os anos na graduação, assim como a experiência de estar inserida em um

ambiente novo, abrindo horizontes para mais uma das diversas possibilidades de

atuação na Medicina Veterinária.

O relatório apresentado tem como objetivo descrever a unidade concedente

de estágio, sua estrutura e trabalhos realizados. Além de, relatar as atividades
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desenvolvidas durante o período de estágio e do experimento acompanhado.
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6 UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

O Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais (GIA) é um grupo de

pesquisas pertencente ao Departamento de Zootecnia do Setor de Ciências Agrárias

da Universidade Federal do Paraná, localizado na rua dos funcionários, 1540, bairro

Cabral, Curitiba, Paraná. O GIA possui uma importante atuação através da formação

de pesquisadores e desenvolvimento de trabalhos e projetos de pesquisa e

extensão voltados à aquicultura e meio ambiente. Conta com uma equipe

multiprofissional (biólogia, medicina veterinária, zootecnia, engenharia de pesca,

oceanologia e tecnologia em aquicultura) e uma ampla infraestrutura. Em Curitiba, o

GIA conta com o Laboratório de Histologia e Microbiologia (LHM), o Laboratório de

Pesquisa com Organismos Aquáticos (LAPOA) (Figura 1 e Figura 2), o Laboratório

de Qualidade de Água (LQA) e o Laboratório de Genética. Em Pontal do Paraná, no

litoral paranaense, o GIA possui o Centro de Aquicultura Marinha e Repovoamento

(CAMAR).

Figura 1. Laboratório de Pesquisa com Organismos Aquáticos (LAPOA) do Grupo Integrado
de Aquicultura em Estudos Ambientais-GIA, localizado na Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, Paraná.
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Figura 2. Laboratório de Pesquisa com Organismos Aquáticos (LAPOA) do Grupo Integrado de
Aquicultura em Estudos Ambientais-GIA, localizado na Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, Paraná. Fonte: GIA (2021)

O LAPOA, possui quatro salas de experimentos para bioensaios,

almoxarifado, alojamento, quatro escritórios, sala de limpeza e esterilização de

materiais e duas estufas agrícolas como biotério de animais aquáticos. Sendo que

em uma delas, no momento da realização do estágio, mantinha exemplares de L.

fortunei e Corbicula fluminea.

O LQA (Figura 3) é um laboratório de análise de água, onde ocorrem as

filtrações de amostras de água e análise da água dos tanques dos animais do GIA.

Laboratório de genética (Figura 3), é destinado e equipado para análises

metagenômicas e de DNA ambiental.
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Figura 3. Laboratório de análise de água (acima) e laboratório de genética (abaixo). Fonte:
GIA (2021).

Figura 4. LHM é o setor responsável pelas análises de patologia de organismos aquáticos e
avaliação microbiológica de alimentos de origem animal (pescado), como ostras, camarões,
siris, caranguejos, mexilhões, peixes, entre outros.

O Camar (Figura 5), construído em 2012, é responsável pela produção e
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pesquisa de espécies nativas do litoral do Paraná e de interesse comercial, como

larvas de camarões, ostras, peixes, entre outros. Possui um sistema de captação de

água do mar e capacidade de armazenamento de até 300 mil litros de água em

cisternas. Além disso, conta com salão de maturação, salão de larvicultura,

laboratório de microscopia e estruturas externas, como viveiros, estufas e tanques,

para cultivo de microalgas e animais adultos.

Figura 5. CAMAR, localizado no litoral paranaense. Fonte: GIA (2021)
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7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O estágio foi realizado de 01 de fevereiro a 09 de abril de 2021 no período

8h30min. às 16h30min., totalizando 400 horas. Durante todo o período foram

realizadas atividades de rotina do laboratório e auxílio na experimentação animal,

tais como:

● Auxílio na manutenção das estufas e dos animais aquáticos:
diariamente era verificado o funcionamento dos sistemas de

manutenção de mexilhões, limpeza dos tanques para receber novos

animais e remoção de organismos mortos dos tanques.

● Organização de materiais de trabalho (vidrarias e reagentes):
limpeza das vidrarias após a utilização, acomodação de reagentes

ainda utilizáveis e descarte de materiais sem uso ou fora do prazo de

validade, separação de materiais como tubulações e aparelhos

(bombas submersas e termostatos) usados nos sistemas das estufas.

● Organização das salas de experimentos: o ambiente era preparado

para o dia seguinte ou para o dia do experimento, com o objetivo de

facilitar a logística e movimentação no momento do experimento. Era

realizada a higienização das bancadas, além da separação e também

higienização dos materiais necessários, abastecimento dos

recipientes com água ultrapura, hipoclorito, água potável, entre

outros.

● Acompanhamento de pesquisas: sobre DNA ambiental e

identificação de espécies de organismos aquáticos invasores

incrustantes relatadas em reservatórios de usinas hidrelétricas no

estado do Paraná, observando os processos de filtração e as etapas

de extração de DNA.

7.1 PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DE UM EXPERIMENTO

O experimento acompanhado faz parte do Projeto de monitoramento de

espécies aquáticas invasoras incrustantes em reservatórios de usinas hidrelétricas,

através do DNA ambiental, financiado pela Companhia Paranaense de Energia

(COPEL) e executado pelo GIA e pela pesquisadora Raíssa Vitória Vieira Leite. O

experimento principal realizado pela pesquisadora tem como objetivo analisar a
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degradação do eDNA de L. fortunei em relação à variável tempo e temperatura. A

parte do experimento analisada neste relatório compõe apenas a relação do tempo e

degradação do DNA ambiental, devido ao curto período de acompanhamento do

estágio curricular.

A obtenção do eDNA ocorreu em ambiente controlado, com equipamentos

limpos, desinfetados em solução de hipoclorito e enxaguados em água destilada,

luvas e todos os procedimentos para garantir que não houvesse interferências

ambientais e de contaminação, como mostrado por Dergam (2016) e Goldberg et al.

(2016).

Os mexilhões (L. fortunei) foram coletados e armazenados em caixas de

polietileno, com capacidade para 300 litros, presentes na estufa número 1, com

sistema em ambiente controlado, como aeração constante, alimentação,

temperatura de 25ºC e controle de pH (Figura 6).

Figura 6. Sistema de manutenção dos mexilhões.
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Para a preparação da água (cloração e neutralização), foi utilizado um tanque

de polietileno contendo 1.000 litros de água, para que esta fosse distribuída

posteriormente em tanques de 100 litros. A preparação da água consistiu em manter

a presença de aeração constante, enquanto era realizado o processo de cloração

(0,2 g/L de solução de NaClO a 12%), para anular a atividade de qualquer

micro-organismo ou DNA presente. Em seguida foi realizada a adição de tiossulfato

de sódio (0,1 g/L de solução de Na2S2O3 a 50%) para inibir a ação do cloro presente

na água e neutralizá-la. Após esta etapa, com o objetivo de garantir que a

neutralização havia ocorrido, foram realizados testes de cloro (Figura 7).

Figura 7. A) Tanques de 100 litros higienizados e posicionados para receber a água tratada; B)
tanques recebendo a distribuição de 90 litros de água cada um; C e D) água com aeração, no tanque
de 1.000 litros e teste para avaliação da presença do cloro na água.

Após o processo de neutralização a água foi distribuída com o auxílio de uma

bomba submersa, para 10 tanques de polietileno com capacidade para 100L (8 para

acondicionar individualmente oito unidades experimentais, 1 para aclimatação e 1

para controle negativo), os quais foram preenchidos com 90L de água. Todos

haviam sido previamente higienizados com solução de hipoclorito de sódio (NaClO)

a 12% visando eliminar qualquer presença de material genético (Figura 7).
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Após esta etapa foram selecionados mexilhões-dourados aleatoriamente e

encaminhados para o processo de higienização. As etapas da limpeza envolviam a

passagem de uma escova com cerdas suaves para retirar qualquer DNA e sujidades

presentes nas conchas dos organismos. Após esse processo, foi realizado enxágue

com hipoclorito de sódio (NaClO) a 5%, seguido de água destilada.

Com os exemplares de mexilhão devidamente higienizados, foram pesados e

separados em oito grupos com peso médio equivalente a 10 gramas de biomassa

viva (Figura 8). Em seguida, os mesmos foram colocados em aparatos de

sustentação feitos de arame galvanizado e acondicionados no tanque destinado a

aclimatação, por 24 horas, em água com temperatura controlada de 25 ± 0,5 °C e

oxigenação de 6,0 ± 2,0 g/L (Figura 7).

Figura 8. A) Grupos de mexilhões sendo pesados para obter 10 gramas de biomassa; B) grupos
separados; C) mexilhões colocados no tanque para aclimatação por 24 horas.

Após o período de aclimatação, os indivíduos foram retirados e substituídos

caso houvesse mortalidade. Com a seleção realizada, um novo processo de

pesagem e higienização com água de torneira seguido de água destilada, foi
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realizado, visando evitar a contaminação cruzada através do DNA de cada amostra.

Cada uma das 8 grades, com os 10 gramas de biomassa viva, foram imergidos em

seus respectivos tanques contendo 90 litros de água, sendo sustentados por hastes

de arame instaladas no topo dos tanques.

Após 24 horas, deu-se início ao processo de coleta da água das unidades

experimentais, sendo 16 amostras de 250ml por tanque (n=144), para que fosse

realizada a filtração (Figura 9), sendo possível encaminhar as amostras filtradas

para o processo de extração do DNA. As amostras foram armazenadas em

temperaturas de 5°C, 15°C e 35°C.

Figura 9. A) Filtração da amostra de água; B) preparação do filtro para armazenamento em
eppendorf com solução de etanol absoluto a 99,9% PA; C) Eppendorfs armazenando os
filtros, para iniciar o processo de extração do DNA.

Para extração do DNA, foi necessário que os filtros, previamente

armazenados em solução de etanol absoluto a 99,9% PA (Figura 9), passassem por
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secagem em temperatura ambiente, através da evaporação dessa substância para,

assim, dar início às etapas envolvidas no processo de extração. Dessa forma, foi

possível realizar a avaliação molecular da reação da transcriptase reversa seguida

pela reação em cadeia da polimerase em tempo real (rt-PCR), através do extrato do

DNA. A análise do DNA foi feita no laboratório de genética pelos profissionais e não

pode ser acompanhada.

Figura 10. esquema de delineamento do experimento A - limpeza dos organismos;

B - organismos colocados no aparato de sustentação; C – Aclimatação dos

organismos; D – segunda limpeza dos organismos; E – acondicionamento dos

mexilhões nos tanques experimentais (R1-8 – repetições; NC – controle negativo); F

– coleta de água dos tanques experimentais; G1 – amostras coletadas no tempo 0;
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G2 - amostras coletadas para os diferentes tratamentos experimentais (intervalos

de tempo); H – acondicionamento das amostras coletadas em estufa BOD em

diferentes temperaturas; I – filtração das amostras; J – extração; e K – análise de

rtPCR.

Os resultados foram obtidos através de análises estatísticas por intervalo de

confiança, com diferença estatística entre os tempos. Conforme apresentado abaixo

(Figura 10), houve redução de aproximadamente 70% da concentração DNA nas

primeiras 24 horas, sendo detectável até 48 horas. A estabilização da concentração

pode ser observada com o passar das horas, chegando a valores próximos de zero

após 96 horas de armazenamento.

Figura 11. Gráfico de intervalos, mostrando a relação da concentração média de DNA nas
amostras de acordo com o tempo de armazenamento, a 5°C, 15°C e 35°C, com intervalos de
24, 48, 72 e 560 horas.
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8 REVISÃO DE LITERATURA

8.1 ESPÉCIES INVASORAS

No Brasil, o aparecimento de espécies invasoras teve início no período da

colonização portuguesa, onde eram realizadas as grandes navegações, as quais

faziam suas rotas da Europa até o Brasil (Souza et al., 2015). Essas embarcações

acabavam transportando organismos incrustados nos cascos dos navios ou

alocados através de água de lastro, sendo esta uma das causas principais de vias

de dispersão de espécies invasoras incrustantes entre continentes (Souza et al.,

2015;  Rodolfo et al., 2008).

A International Union for Conservation of Nature, define espécies exóticas,

como aquelas que se encontram em uma região geográfica distante da sua área

nativa, não necessariamente causando desequilíbrio na fauna nativa. Quando essas

espécies passam a causar impactos ecológicos e econômicos no ambiente em que

são inseridas, são chamadas de espécies exóticas invasoras (Freire e Marafon,

2018).

Para ser classificada como invasora, a espécie precisa passar por algumas

etapas: o organismo chega vivo ao novo local e se instala, os indivíduos passam

pelo processo de adaptação e multiplicação no ambiente, de modo que passam a

causar impactos ecológicos e econômicos (Júnior e Oliveira, 2016). Há fatores

determinantes para que a bioinvasão seja bem sucedida. Esses fatores estão

relacionados à disponibilidade de substrato, a concentração de indivíduos não

nativos e o grau de perturbação e se há existência de predadores para essas novas

espécies no ecossistema (Sousa et al., 2015).

Dentro da classificação de espécies invasoras, existem as invasoras

incrustantes. Sendo elas o mexilhão-dourado L. fortunei, a amêijoa-asiática

Corbicula fluminea e o hidrozoário Cordylophora caspia (Borges, 2008; Andrade,

2014).

8.2 Limnoperna fortunei

É um molusco bivalve de água doce, nativo do sudeste asiático. Encontrado

na América do Sul em 1991, no rio da prata (Paraguai), teve dispersão através do rio

Paraná e passou ocupar outras regiões do Brasil (Orsi et al., 2009; Tschá et al.,
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2009).

Esse molusco possui a capacidade de incrustar em diversos tipos de

substratos, através de uma estrutura rica em proteína chamada de bisso. O bisso é

uma estrutura filamentosa composta principalmente de colágeno, que permite a

macroaglomeração e a adesão (Froes, et al., 2012) em concreto, metais, vidro,

plásticos, estruturas submersas, conchas de outros animais e plantas (Andrade,

2014).

8.3  IMPACTOS AMBIENTAIS E ECONÔMICOS DE Limnoperna fortunei

A existência de espécies incrustantes invasoras repercute diretamente nos

ambientes invadidos e nos setores econômicos, por causar impactos negativos.

Esses organismos, ao conseguirem se desenvolver em determinado ambiente,

iniciam a competição por substrato, podendo interferir em toda a cadeia alimentar e

estrutura física e química do ecossistema (Teixeira et al., 2010; Resende, 2014;

Maranhão e Stori, 2019).

O estudo publicado na revista Frontiers in Ecology and the Environment,

realizado por Blackburn et al., (2019) sobre extinção de espécies, mostra o quanto

espécies exóticas podem contribuir para a extinção de espécies nativas. O estudo

aponta que de 935 espécies listadas como extintas, 300 espécies, entre elas

animais e plantas, tiveram espécies invasoras como parte importante no processo

de extinção. Além disso, discutem que espécies exóticas implicam no aumento de

dez vezes mais na extinção de espécies quando comparados às espécies nativas,

em decorrência de mecanismos como competição e predação.

Do ponto de vista econômico, são milhões de reais gastos com manutenção e

limpeza de equipamentos hidráulicos, gastos estes causados pelas incrustações. Os

impactos estão relacionados à obstrução de tubulações, filtros, trocadores de calor,

condensadores, turbinas e outros equipamentos (Resende, 2014). Interferindo no

processo de resfriamento de maquinários, que precisa ser interrompido para as

manutenções.

L. fortunei é um exemplar importante quando se fala em degradação do meio

ambiente e gastos econômicos. Os ambientes mais afetados pelo mexilhão-dourado

são lagos e reservatórios, que, quando invadidos, se tornam vulneráveis à potencial

ação degradante do mexilhão, o qual pode interferir no funcionamento do

ecossistema e na existência da fauna nativa, em decorrência da competição (Latini
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et al., 2016; Alcísio e Silva, 2018).

Besen e Marengoni (2019) avaliaram o desempenho de materiais

anti-incrustantes para a confecção de estruturas de cultivo na piscicultura, pois a

incrustação dos moluscos em áreas de cultivo demonstram importante relação com

a qualidade da água dos tanques-rede e mortalidade dos peixes cultivados. A

incrustação biológica dos organismos reduziu a força do fluxo da água bem como a

sua qualidade, pela oclusão das malhas, o que resultou no acúmulo de detritos que

não se dispersaram e na redução da oferta de oxigênio (Costa et al., 2012). Além

disso, citam que a aderência dos mexilhões aumentou a necessidade de limpeza

das telas com fortes jatos de água, gerando mais manutenção e desgastes nas telas

em decorrência da pressão da água, fator esse que tornou o material mais propício

para incrustações.

No Brasil, cerca de 66,35% da energia gerada é proveniente de usinas

hidrelétricas, logo, os custos que naturalmente são elevados, tornam-se mais caros

em decorrência da ação das bioincrustações causadas pelas espécies invasoras

nesses sistemas (Silva, 2006; Penaforte, 2014; Resende, 2014) (Figura 11). Por

essas razões a invasão de espécies não nativas, como L. fortunei, é considerada

uma preocupação quando se pensa em ecossistema no âmbito global, pois

representam ameaça às comunidades nativas e à biodiversidade (Alcísio e Silva,

2018).
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Figura 12. Bioincrustações em estrutura interna de usina hidrelétrica por Limnoperna fortunei
(mexilhão-dourado). Fonte: GIA (2021)

8.4  DNA AMBIENTAL

DNA ambiental (eDNA – environmental DNA) é o nome dado aos rastros

moleculares deixados no ambiente pelos organismos presentes em um ecossistema.

O DNA é um material genético encontrado dentro das células dos seres vivos.

Quando eliminado através de descamações de pele, fezes, urina, gametas, entre

outros, é denominado eDNA (Dergam, 2016).

Uma das finalidades da utilização desse material é a possibilidade da

detecção de espécies aquáticas, visando obter informações para controle de

espécies invasoras, estimativa de biomassa pela quantificação do DNA encontrado

e monitoramento para programas de conservação (Barnes et al., 2014).

Além disso, o eDNA oferece vantagens em relação a outros métodos de

identificação. Os animais não precisam ser capturados para que seja realizada sua

detecção no ambiente. Ou seja, são utilizadas amostras de água oriundas do

ambiente para estudar ou analisar a espécie-alvo. Os métodos com DNA ambiental

têm mostrado maior sensibilidade na detecção e melhor custo-benefício quando

comparado a outros métodos, em especial, quando existem muitas dificuldades na

identificação precoce de espécies invasoras incrustantes (Tschá et al., 2009;
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Valentini et al., 2016).

A detecção por meio do eDNA consiste basicamente em coletar amostras de

água, pois o DNA tende a estar em suspensão. As amostras são filtradas com o

auxílio de bombas a vácuo, para que sejam retidos fragmentos de DNA, para

posterior análises utilizando a técnica em qPCRs (PIE, 2017).

A qualidade da detecção de DNA ambiental em amostras de água depende

não só da quantidade e presença de organismos invasores no ambiente, mas

também de fatores relacionados à qualidade da coleta, conservação e degradação

do material genético, além de inibidores da PCR (polissacarídeos ácidos, colágeno,

ácidos húmicos e fúlvicos) (Dergam, 2016; Goldberg et al., 2016).

De acordo com a literatura, há fatores que podem interagir com o eDNA,

preservando ou degradando-o (Barnes et al., 2014). A persistência da molécula no

ambiente está relacionada à sua ligação em compostos como minerais orgânicos,

argila, entre outros, aumentando o tempo de resistência ao ambiente. Sabe-se que

ela pode chegar a sobreviver milhares de anos em permafrost (pergelissolo), um tipo

de solo encontrado na região do Ártico, ou algumas horas em água doce (Rees et

al., 2014; Pedersen et al., 2015).

Outro destino possível para a molécula, é a degradação que inicia assim que

o DNA é liberado e não se liga a compostos. Esse processo persiste e acontece de

acordo com influências abióticas como, altas temperaturas, radiação UV, produtos

químicos, metabolismo microbiano. Além disso, a concentração de DNA depende da

quantidade de liberação e acúmulo de eDNA, que são variáveis de acordo com a

fisiologia e metabolismo da espécie e a densidade dos organismos (Pedersen et al.,

2015; Goldberg et al., 2016; Buxton et al., 2017).

Eichmiller et al. (2016) desenvolveram um experimento que consistiu em

coletar a água da superfície de um lago para avaliar o efeito da temperatura sobre a

degradação do DNA. As amostras foram mantidas em temperaturas de 5, 15, 25 e

35ºC, em câmara de crescimento com ambiente protegido de luminosidade. Com

isso, foi constatado que nas amostras de 15ºC, 25ºC e 35ºC a molécula foi

detectável até o 3º dia, enquanto as amostras mantidas a 5ºC, chegaram a ter DNA

detectável até o 24º dia.

Takahara (2012) mostrou que a degradação do DNA viral foi cerca de 70% na

temperatura de 25°C. Concluindo que a relação tempo e temperatura são fatores

que influenciam de maneira relevante na degradação do DNA ambiental e,
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consequentemente, nos resultados obtidos.

Buxton et al. (2017) analisaram influências sazonais na concentração do

eDNA do tritão-de-crista (Triturus cristatus). Em períodos de alteração da condição

corporal associada à reprodução, quando larvas passam por metamorfose e com

alteração de temperatura ambiente, verificou-se redução da concentração de

e-DNA. Porém, não se verificou influência da radiação UV e da chuva sobre a

concentração de eDNA.

Barnes et al. (2014) analisaram em seu experimento a demanda biológica de

oxigênio (BOD), pH, eDNA total e clorofila, como indicadores de comunidades

microbianas. Como resultado obtiveram que a degradação de eDNA diminuiu

conforme aumentou a concentração de BOD, eDNA total e clorofila. Com isso,

concluíram que as condições do ambiente influenciam na taxa de degradação do

DNA, sendo necessário maiores estudos para descobrir variáveis de importante

influência na degradação.

Um experimento de Strickler et al. (2014) utilizando girinos de rã-touro

(Lithobates catesbeianus), avaliou amostras com eDNA sob três variáveis: (1) três

níveis diferentes de temperatura, (2) radiação ultravioleta B e (3) pH. Os tempos

foram divididos em seis etapas de 0 a 58 dias. Observou-se que os primeiros 3 a 10

dias, foi o período onde ocorreu o maior nível de degradação, porém em alguns

tratamentos o eDNA esteve detectável até o 58º dia. A degradação foi menor nas

amostras armazenadas a 5ºC, com baixos níveis de radiação UV-B e em pH básico.

Já nas amostras de temperatura mais elevada, pH neutro e UV-B relativamente alto,

a degradação foi maior. Strickler et al. (2014) associaram essa taxa de degradação

maior ao fato de ser um ambiente propício ao crescimento microbiano. A conclusão

do estudo foi que ambientes aquáticos mais frios, com menor incidência de radiação

solar e alcalinos, possuem capacidade de conservar o DNA detectável por mais

tempo em relação à outra condição ambiental exposta no experimento.
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9 DISCUSSÃO

O monitoramento do mexilhão-dourado é extremamente necessário, pois são

espécies invasoras com capacidade de interferir em todo o

ecossistema e, economicamente, em usinas hidrelétricas (Júnior e Oliveira, 2016). A

escolha do uso do DNA ambiental para monitoramento se dá por ser um dos

métodos mais sensíveis e de melhor custo-benefício para a detecção de espécies

invasoras, conforme descrito por Tschá et al. (2009) e Valentini et al. (2016). Sendo

assim, a importância do experimento está em entender de que forma as condições

do ambiente podem afetar a qualidade das amostras.

A degradação do DNA ambiental possui relação com a temperatura e o tempo

de permanência na água, conforme descrito nos estudos de Takahara (2012),

Strickler et al., (2014) e Eichmiller et al., (2016).

Assim como observado em literatura, citada anteriormente, a redução da

concentração teve valores próximos a 70%. Através disso é possível concluir que a

redução de cerca de 70% da concentração de DNA ambiental nas primeiras 24

horas, mostra que os resultados não são ideais para avaliar a quantidade de

biomassa relativa de uma determinada espécie no ambiente, pois a redução da

concentração foi consideravelmente alta.

Deve-se considerar que, além do fator tempo, os resultados podem ter sofrido

influência de variáveis como a densidade dos organismo de cada amostra, assim

como a taxa de liberação e de degradação de cada indivíduo. Além da temperatura

e interferência do filtro utilizado (Pedersen et al., 2015; Goldberg et al., 2016; Buxton

et al., 2017).

Com isso, o experimento realizado corrobora com os resultados observados

em literatura, pois à medida que o tempo de armazenamento das amostras

aumentou, a concentração de DNA calculada reduzia. Além disso, mostrou que a

degradação interfere para quantificação da biomassa do ambiente analisado.
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O período de estágio associado às dificuldades da pandemia e isolamento,

tornaram a experiência não tão completa quanto poderia ter sido em uma situação

normal, tendo em vista a impossibilidade de acompanhar a coleta de mexilhões a

campo e conhecer ou desenvolver atividades no Centro de Aquicultura Marinha e

Repovoamento do Litoral. Porém, ainda assim foi possível acompanhar parte da

rotina do GIA e do experimento.

O estágio curricular no GIA tornou possível acompanhar de perto a importância

da realização de pesquisas científicas, assim como sua complexidade, embora

tenha sido um período relativamente curto. A maior parte da graduação tem como

foco a atuação em áreas clínicas ou, em geral, voltada para animais domésticos,

então o estágio trouxe a oportunidade de desenvolver mais conhecimentos sobre

organismos aquáticos, além de aguçar a curiosidade sobre os temas relacionados.

Reconhecer a existência de espécies invasoras e como elas são inseridas nos

ambientes é importante não só para controlar e reduzir os impactos ambientais e

socioeconômicos, mas também para compreender a melhor forma de atuar e quais

as medidas necessárias que evitem a proliferação dessas espécies e consequente

destruição da fauna nativa.

O trabalho mostrou que o estudo sobre o DNA ambiental é importante, pois

conhecendo os fatores que interferem em sua degradação, torna-se possível

minimizar esse processo durante a coleta, transporte e armazenamento de

amostras, para que as análises laboratoriais obtenham resultados mais confiáveis.
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