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rafael.rafatrin@gmail.com
Docking molecular sugere a Rab5a GTPase de Leishmania donovani como um alvo
potencial para o cloridrato de tipiracil.
Rafael Trindade Maia, Glaucia Veríssimo Faheina-Martins, Euzébio Guimarães Barbosa
INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral canina é uma zoonose grave causada por protozoários da
Ordem Kinetoplastida, sendo uma das principais espécies a Leishmania donovani. Os tratamentos
para esta doença são geralmente caros e com altos efeitos colaterais, e ocasionalmente geram
pressão seletiva para o surgimento de linhagens resistentes; o que demanda pesquisas sobre
prospecção e reposicionamento de medicamentos para novas propostas terapêuticas. A Rab5a é
uma proteína da família Rab GTPase que desempenha um papel importante na regulação da
endocitose, sendo uma proteína essencial no metabolismo de eucariotos. O cloridrato de tipiracil é
um inibidor da timidina fosforilase usado como tratamento adjuvante do câncer de cólon.
Objetivo: O objetivo deste tra- balho foi analisar por meio de ferramentas computacionais o
potencial da Rab5a como alvo para o cloridrato de tipiracil, um composto candidato para o
tratamento da leishmaniose. MATERIAL E MÉTODOS: A estrutura cristalográfica de Rab5a de
L. donovani (PDB-ID 6L6O) foi submeti- da a simulações de minização de energia e docking
molecular com cloridrato de tipiracil (DRUG- BANK-ID DB09343). O Autodock 4.2 foi aplicado
para realizar cálculos de docking. O grid foi cen- trado na molécula receptora (proteína) e o
Algoritmo Genético Lamarckiano (LGA) foi escolhido. Os parâmetros de docking foram definidos
para um cálculo LGA de 10.000 execuções. As avali- ações energéticas foram definidas para
1.500.000 e 27.000 gerações. O tamanho da população foi definido para 150 e a taxa de mutação
genética e a taxa de cruzamento de genes foram definidas para 0,02 e 0,8, respectivamente. As
conformações obtidas foram então resumidas, coletadas e extraídas usando Autodock Tools. As 10
conformações classificadas foram analisadas utilizando os softwares VMD-Visual Molecular
Dynamics e DS-Discovery Studio. A previsão ADME para o cloridrato de tipiracil foi calculada
pelo servidor SwissADME. RESULTADOS: Os valores de energia de lig- ação variaram de -6,02
kcal/mol a -4,16 kcal/mol, indicando afinidade entre as moléculas ligantes e receptoras. Os
valores da constante de inibição (Ki) e da energia de ligação do melhor complexo foram 38,84 µM
e 6,02 kcal/mol respectivamente, sugerindo que este ligante tem potencial para atuar como inibidor
da proteína Rab5a. Quinze resíduos (GLU21, SER22, GLY23, ALA24, GLY25, LYS26, SER27,
SER28, GLN42, GLU43, THR44, GLY47, THR69, GLY71, GLU73) interagiram
com cloridrato de tipiracil, 11 dos quais pertencem ao sítio de ligação GDP/GTP, indicando a possibilidade deste composto interferir na ativação/inativação desta GTPase. Os parâmetros ADME
in- dicaram que o cloridrato de tipiracil apresenta uma excelente biodisponibilidade como
fármaco. CONCLUSÃO: Os resultados aqui obtidos, embora preliminares, indicam uma
possibilidade de reposicionamento do cloridrato de tiracila para o tratamento da leishmaniose
visceral canina.

Fármaco antileishmania, Modelagem molecular, Inibidor de GTPase, Predição in silico.
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renata.cavalcante.090@ufrn.edu.br
Análise Filogenômica de mtDNA de Siluriformes e a história evolutiva do tamanho
corporal.
Renata Lilian Dantas Cavalcante, Ândrea Kely Ribeiro dos Santos, Sidney Emanuel Batista dos
Santos, Sandro José de Souza, Jorge Estefano de Santana Souza, Tetsu Sakamoto
A ordem Siluriformes inclui peixes de grande porte como o Brachyplatystoma filamentosum, conhecido popularmente como Piraíba ou Filhote. O Piraíba é o segundo maior peixe de água doce
do mundo e que habita a região amazônica. Espécimes adultos podem chegar a pesar 150 quilos
e medir cerca de 2 metros. Devido ao seu grande porte, o Piraíba possui papel significativo para a
pesca comercial multi-específica na região Amazônica. A fim de investigar como o tamanho
corporal pode ter evoluído nesse grupo de peixes, propomos neste trabalho realizar uma análise
filogenômica utilizando dados de DNA mitocondrial (mtDNA) de Siluriformes disponíveis em
bancos de dados públicos, com o intuito de estimar conjuntamente uma árvore filogenética
molecular e os padrões co-evolucionários de traços morfológicos, no nosso caso analisando as
informações de tamanho corporal. Para esta análise, utilizamos o mtDNA do Piraíba mais as
sequências codificantes (CDS) de mtDNA disponíveis no National Center for Biotechnology
Information (NCBI) de 137 peixes pertencentes a ordem dos Siluriformes foram baixadas,
juntamente com 10 peixes escolhidos para formarem o grupo externo. Além dos dados genômicos,
foi realizado um levantamento de taman- ho corporal médio e máximo para todas as 148 espécies.
A análise filogenômica foi feita com o auxílio do OrthoFinder (v.2.5.4), após aquisição dos grupos
de genes ortólogos utilizamos o Muscle (v.3.8.1551) para o alinhamento, o Trimal para trimagem
das sequências e o IqTree (v.1.6.12) para definir os modelos de substituição adequado para cada
grupo de ortólogo. Realizamos então a análise de traços ancestrais contínuos pela abordagem
bayesiana utilizando o programa Beast (v.1.10.4). Por fim, obtivemos a árvore de credibilidade
máxima de clados (maximum clade credibility tree - MCC) com o auxílio do TreeAnnotator
(v.1.10.4). A inferência realizada com o OrthoFinder gerou 13 gru- pos de ortólogos (ATP6,
ATP8, COX1, COX2, COX3, CYTB, ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND4L
e ND6) onde, os genes presentes em cada ortogrupo descendem de um único gene ancestral. Entre
os modelos de substituição selecionados para cada ortogrupo estavam o GTR, TVM e TIM. Nesta
análise selecionamos modelo GTR para todos os ortogrupos já que ela englobava 10 ortogrupos.
Como resultado pudemos observar que o nó ancestral que dá origem a esses Siluriformes
utilizados na análise, é composto por peixes de porte considerável (~ 99 cm). A partir desse nó
pudemos diag- nosticar dois grupos distintos de Siluriformes, sendo um grupo majoritariamente de
peixes apresen- tando tamanhos corporais maiores (com exceção dos gêneros Kryptopterus e
Pterocryptis), onde está inserido o Brachyplatystoma filamentosum, e um outro grupo com as
taxas de tamanhos corporais menores, onde os maiores valores encontrados neste grupo são para o
gênero Hemibagrus (~ 60 cm). Esses achados nos trazem a reflexão de como o tamanho corporal
desses peixes pode ter sido uma característica perdida ao longo dos eventos de especiação, visto
que o tamanho corporal desses organismos impacta no gasto energético dos mesmos. Investigar
grupos como esse pode auxiliar a traçar estratégias na elucidação dos fatores genéticos associados
ao tamanho corporal na linhagem evolutiva dos Siluriformes, e até mesmo de outros organismos
com a característica do gigantismo.

Piraíba; Análise Filogenômica; Gigantismo; BEAST.
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epitacio.farias.101@ufrn.edu.br
Análise Integrativa de Dados de Carcinoma Renal de Células Claras Baseado em
RNAs. não Codificantes
Patrick César Alves Terrematte, Beatriz Stransky, Epitácio Dantas de Farias Filho
O carcinoma renal de células claras é o subtipo mais comum entre os pacientes diagnosticados
com câncer no sistema urinário e quando diagnosticado tardiamente, apresenta uma baixa taxa de
so- brevida. Para 2022, estima-se cerca de 79 mil novos casos e 13.920 mortes nos Estados
Unidos, representando a oitava principal causa de morte por câncer neste ano. Com o
desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento de alto rendimento e análises integrativas, as
alterações a nível de genoma, transcriptoma, especificamente dos mRNAs, e proteoma foram
extensivamente analisadas. Entretanto, apenas nos últimos anos começaram a aparecer estudos
mostrando a importância dos RNAs não-codificantes na regulação da expressão gênica. Desta
forma, o objetivo deste estudo é investigar a atividade dos RNAs, com um foco nos não
codificantes, no carcinoma renal de células claras, através da análise e integração de de dados de
537 pacientes do The Cancer Genome Atlas utilizando o pacote GDCRNATools. A análise de
expressão diferencial entre tecidos normais e tu- morais, identificou 2.999 RNAs codificantes,
271 lncRNAs e 132 miRNAs, com um Log2FC = 2 e p-valor de 0.01. A análise funcional dos
genes diferencialmente expressos mostrou um enriquec- imento de termos relacionados a
processos tumorais (GO) e doenças relacionadas ao rim (DO). Por fim, a construção da rede de
competição endógena (ceRNA), permitiu a identificação e visualização da alvos comuns entre 18
lncRNAs e 75 miRNAs, e servirá de base para futuras investigações.- Acreditamos que a
integração e análise de dados de RNAs não codificantes em conjunto com a apli- cação de técnicas
de aprendizado de máquina irá favorecer a compreensão de mais um importante nível de regulação
no desenvolvimento do câncer.

Câncer . RNA . RNAs não codificantes . Carcinoma Renal . Análise. ceRNAs
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matheusmiguelmedeiros@gmail.com
Enterococcus casseliflavus: um visão sobre resistoma, viruloma e pangenoma de
isolados comensais e clínicos
Matheus Miguel Soares de Medeiros Lima, Janira Prichula, Adriana Seixas
Enterococcus spp. são bactérias comensais do trato gastrointestinal de humanos e animais, e têm
sido importantes agentes etiológicos associados a Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde
(IRAS), sendo conhecidas por sua resistência aos antimicrobianos. Com o avanço das técnicas de
sequenci- amento, passou a existir um grande fluxo de dados genômicos de espécies desse gênero
depositados em bancos públicos. Enterococcus casseliflavus é um patógeno oportunista, membro
comensal da microbiota do trato gastrointestinal de humanos e outros animais, que têm emergido
em infecções e surtos hospitalares, geralmente associado com endocardite e bacteremia. Contudo, há
poucos estudos genômicos na literatura sobre essa espécie. Nesse sentido, esse trabalho teve como
objetivo inves- tigar o resistoma, o viruloma, os plasmídeos, as ilhas genômicas e o pangenoma de
linhagens de E. casseliflavus comensais, clínicos e ambientais. Foram obtidos do NCBI 100
genomas desta espécie que foram selecionados usando como critério de inclusão ter sido
depositado como pertencente à espécie E. casseliflavus e como critérios de exclusão ter mais que
200 contigs, cobertura menor que 20x e ser um genoma duplicado para o mesmo isolado, e estudos
de genômica comparativa foram realizados nos genomas selecionados (85/100). Os genomas
foram reanotados utilizando a ferra- menta PROKKA e então medido a Identidade Média de
Nucleotídeos (ANI), para confirmação de espécie, utilizando as ferramentas JSpecies e pyANI. O
pipeline JAMIRA foi utilizado para investi- gar a presença de genes de resistência e virulência,
plasmídeos e ilhas genômicas. O pangenoma do conjunto de genomas foi determinado utilizando
a ferramenta Roary e uma filogenia de genes core foi inferida utilizando o FastTree utilizando os
resultados do Roary. Dos 85 genomas analisados, 19 (22,35%) apresentaram ANI inferior a 95%
usando o genoma E. casseliflavus EC20 (Genome accession: GCA_000273565.1) como
referencia, indicando um possível novo táxon estritamente relacionado com a espécie E.
casseliflavus. A análise do resistoma mostrou que todos os genomas apresentaram o gene vanC,
que codifica resistência intrínseca à vancomicina. Além disso, 14 E. cas- seliflavus apresentaram
múltiplos genes de resistência, sendo os genes codificadores de resistência à eritromicina - erm(B)
- e à tetraciclina - genes da família tet - os mais frequentes nestes genomas. Em contraste,
verificou-se que esta espécie é desprovida de determinantes associados à virulência, apenas dois
genomas apresentaram o gene de virulência fss3, responsável por codificar uma adesina que
facilita a adesão ao fibrinogênio. O pangenoma das 85 amostras foi estimado em 18.938 genes,
dos quais 1.155 são compartilhados por todos os genomas (genes core). A filogenia de genes core
agrupou os genomas que apresentaram menos de 95% de identidade na análise de ANI, reforçando
a hipótese de um táxon estritamente relacionado. O presente estudo contribuiu para uma melhor
compreensão sobre a ecologia de cepas de E. casseliflavus, comensais e clínicas, bem como para o
estabelecimento de novas formas de prevenção e gestão, por meio de uma perspectiva genômica,
das infecções causadas por enterococos no ambiente hospitalar.

Enterococcus, genômica, pangenoma
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cfreis@ufrn.edu.br
KPV- KEGG Pathway Viewer
Clovis F Reis , Igor A. Brandão, Alice B. Câmara, Diego A. A. Morais, Leonardo R. S. Campos,
Rodrigo J. S. Dalmolin.
O KPV é uma ferramenta online para visualizar e interagir com as redes metabólicas do KEGG de
forma intuitiva e dinâmica.
Após o download dos arquivos KGML das rotas metabólicas canônicas e de organismos contidas
no KEGG, nosso pipeline as transforma em um grafo utilizável e o converte em um grafo adjunto.
Ao final deste processo, obtém-se um grafo onde os nós são enzimas, e as arestas são compostos
envolvidos na reação fornecida. São, ainda, calculadas as diversas métricas do grafo obtido,
quando são detetados os Pontos de Articulação (Aps), definidos como sendo aqueles nós que, se
removidos ou ausentes, desconectam parte da rede.
Para criar uma interface mais acessível para o usuário final, cada grafo recebe uma representação
HTML, onde é possível o acesso às propriedades dos nós, seleção de grupos de Pontos de Articulação (APs) e não Pontos de Articulação (nAPs), facilitando a identificação visual das proteínas
mais importantes da rede. A interface permite, ainda, a colocação lado a lado de uma mesma rede
metabólica para diversos organismos, permitindo sua comparação.

KEGG, pontos de articulação, redes metabólicas, topologia de rede, visualização de redes
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sarmento.alexandre3@gmail.com
A pipeline to verify theoretical models of hypoxia signaling pathway based in
Inferred Boolean Network Attractors
Alexandre Sarmento Queiroga, Patrick Cesar Alves Terrematte, Dhiego Souto Andrade , Cesar
Rennó Costa, Beatriz Stransky
The carcinogenesis causes changes in normal tissue architecture such as abnormal vascularization,
which can induce tumor hypoxia. Many studies have shown that interplay between HIF15aÂnd
TP53 generates a signaling pathway that activates or inhibits many physiologic processes such as
apop- tosis, angiogenesis, and metabolic shift. There are a couple of quantitative theoretical
models de- scribing this signaling pathway and they suggest there is a loop originating from TP53
that inhibits HIF15fÂollowing the pO2 level and exposure to hypoxia. Nonetheless, these models
did not explain if those processes are displayed cyclically or stably or even if they are mutually
exclusive or can be coordinated in one setting. To address these model gaps, here we propose a
pipeline to verify regula- tory network theoretical models such as Boolean Network (BN) and
Ordinary Differential Equations (ODE) against experimental data. Therefore, we (1) inferred BN
from in vitro Adenocarcinoma cell lines (MDA MB-231 and MCF7) gene expression time series;
(2) inferred BN from ODE system (previously published) numerical solution time series; (3)
proposed a BN underpinned in literature survey; (4) generated a panel of attractors (AT) from all
mentioned BN and, (5) analyzed if the AT from theoretical models makes predictions supported
by BN inferred by in vitro data. Our results show that the AT of adenocarcinoma cell lines agrees
with its gene expression curve. The cycle limit of the BN inferred by MDA MB-231 cell line
suggests that the apoptosis loop is associated with HIF15Âth,e metabolic shift loop is associated
with TP53 and the angiogenesis loop is activated constitutively which is in agreement with the
literature. The MCF7 cell line singleton AT suggests that at the beginning survival can be
triggered by the AKT pathway in association with HIF15Âbu,t in long term, the apoptosis,
angiogenesis, and metabolic shift can be simultaneously activated in association with TP53.
Concerning the theoretical models, the ODE system displayed singleton AT sharing similarities
with those from the MCF7 cell line and our proposed theoretical BN displayed cyclic limit AT
sharing similarities with the one of MDA MB-231 cell line. Hypoxia can transactivate survival
loops or transrepress its pro-apoptotic counterpart, which confers cell stemness, which in turn
yields drug resistance. Therefore, this pipeline could open a road to develop and/or improve datadriven regulatory network models, to explore and analyze, for example, how hypoxia-signaling
pathways could favor a death stimulus, such as chemotherapy, in cancer cells.
Hypoxia Signaling; Adenocarcinoma; Regulatory Network Modeling
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arthurrdsantos@outlook.com
Differential gene co-expression analysis in Alzheimer's Disease: an analysis of
fusiform gyrus
Arthur Ribeiro-dos-Santos, Leonardo Miranda de Brito, Gilderlanio Santana de Araújo
Alzheimer's Disease (AD) is a complex neurodegenerative disease that has been associated with
plenty of genes with molecular and genetic alterations in different brain regions, affecting memory, cognitive ability, and object recognition. Despite most studies, this study investigated differential co-expressed gene pairs that were overlooked in AD studies, especially tissue-specific gene
co-expression in brain regions, such as the fusiform gyrus. In total, RNA-seq data were extracted from 70 healthy individuals and 219 AD cases from Gene Expression Omnibus (under accession GSE125583). RNA-seq was preprocessed with FastQC, MultiQC, and Trimmomatic, and an
in-house R-based script for quality control of transcripts and samples. CEMiTool and diffcoexp
were performed for (differential) co-expression networks analysis of the transcriptome of the
fusiform gyrus. CemiTool identified five gene co-expressed modules, which were filtered for
those modules with over-represented functional pathways. Furthermore, we performed
DiffCoexpNet to identify differential gene-gene interactions between healthy individuals and AD
patients. This analysis iden- tified two novel DCGs (TSPYL1, and VSNL1) with eight and nine
differential co-expressed links, respectively. TSPYL1 and VSNL1 showed moderate predictive
performance in the fusiform gyrus regarding dementia status (Area Under Curve - AUC ~ 0.75).
Joint analysis of gene-gene interactions by EnrichmentMap and StringDB showed overrepresentation analysis for cellular components such as neuron projection, synapses, cell junction
and development of the nervous system (FDR 4e-8). In addition, we downloaded RNA-seq from
healthy and demented individuals from the Aging, Demen- tia, and TBI Study, which cataloged
samples for four brain regions. TSPYL1 and VSNL1 showed low predictive performance (AUC
~0.51) in these regions. Our findings expand significant aspects of gene regulatory networks in the
fusiform gyrus regarding the molecular pathology of AD.

differential co-expression networks, fusiform gyrus, Alzheimer's disease
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rafaellaferraz.16@hotmail.com
Reconstruction of regulatory network in Metastatic Castration-Resistant Prostate
Can- cer
Rafaella Sousa Ferraz, Leandro Magalhães, João Vitor Ferreira Cavalcante, Gustavo Lovatto
Michaelsen, Ândrea Ribeiro-dos-Santos, Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin
Prostate cancer is the second cancer more incident in men worldwide and the most frequent in
Brazil. Surgery and androgen-deprivation therapy has been standard treatment for this disease,
however 10% to 50% of cases progress to more aggressive form that continues to grow even at
low androgen lev- els, termed castration-resistant prostate cancer (CRPC). Long non-coding
RNAs (lncRNAs) operate both in transcriptional and post-transcriptional regulation, with activity
shown in various signaling pathways of cancer. However, its involvement in CRPC is not well
elucidate, although understanding these regulatory elements in CRPC should help to develop better
therapeutic approaches and prog- nosis markers. Here, we performed the inference of regulatory
network in metastatic CRPC (mCR- PC) using RNA-seq data available in public database and
identified a set of lncRNAs which acts as potential master regulators (MRs). To investigate the
most expressive lncRNAs, we selected only lncRNAs expressed in at least 90% of the metastatic
samples (GSE126078). In this way, we used 1,767 lncRNAs and mRNAs expression data to
transcriptional network inference. 1743 lncRNAs showed at least one target gene. Next, potential
MRs were inferred by combining the regulatory net- work with a gene signature of primary versus
mCRPC tissue through differential expression analy- sis between TCGA-PRAD and WCDTMCRPC datasets. In total, 28 MRs were identified. Among these, 8 MRs (LINC00261,
LINC01595, HAND2-AS1, RP1-60O19.1, RP11-116D2.1, FAM99A,
CTD-2619J13.8 and ENSG00000289080.1) are located close to each other at network, indicating
the regulation of genes that may be important to the metastatic process. To investigate the
biological pathways that these MRs are involved, the functional enrichment analysis of the target
genes was conducted in both KEGG and hallmark molecular signature data deposited in the
MSigDB database. The most of target genes are involved in cell cycle, followed by coagulation
cascades, metabolism of cytochrome and chemical carcinogenesis. Among the 50 hallmarks gene
set available, 6 were identified targeted by MRs (E2F targets, G2M checkpoint, mitotic spindle,
coagulation, xenobiotic metabolism, and epithelial mesenchymal transition – EMT). The MRs
SNHG18 and LINC01140 are the lncRNAs associated with EMT pathway, a hallmark in solid
tissue metastatic. In summary, the results demonstrated lncRNAs that are central in regulatory
network of mCRPC supported by identification of pathways already related to metastatic process.

mCRPC, lncRNA, master regulator, transcriptional network inference
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lucas.freitaslacerda@gmail.com
Genética para conservação de primatas (Sapajus): Caracterização da estrutura
genética de indivíduos de cativeiro potencialmente híbridos.
Lucas de Freitas Lacerda, Letícia de Alcântara Oliveira Trajano, Mônica Mafra ValençaMontenegro, Amely Branquinho Martins, Anthony Di Fiore
Zonas de hibridação naturais são definidas como uma região onde ocorre o cruzamento de
indivíduos de duas populações, grupos de populações ou espécies distintas. Esse fenômeno pode
se estabelecer através de uma extensa zona de mistura genética, com quantidade variável de
introgressão gênica, podendo favorecer o fluxo gênico de uma espécie à outra. Importantes
mecanismos evolutivos po- dem atuar nestas zonas de contato, intensificando a promoção ou
prevenção da divergência entre táxons, a depender de inúmeros fatores ecológicos. O gênero
Sapajus, Ordem Primates, é notório por apresentar um acentuado grau de mistura entre as
espécies, tendo sido descrita uma zona de hi- bridização natural entre S. libidinosus e S. flavius
recentemente. No que tange a medidas de manejo para conservação, torna-se uma tarefa
extremamente complexa a identificação de indivíduos híbridos apenas por caracteres
morfológicos. Visando o direcionamento do manejo de populações de animais do gênero Sapajus
provenientes de cativeiro, o presente trabalho teve por objetivo realizar a carac- terização genética
de indivíduos do gênero encontrados na condição ex situ, com intuito de verificar a presença de
animais híbridos e indivíduos com alto grau de pertencimento às espécies S. flavius e S.
libidinosus, que hibridizam naturalmente. O trabalho foi desenvolvido utilizando marcadores
genéticos de polimorfismo de nucleotídeo único (Single Nucleotide Polimorphisms - SNPs),
prove- nientes da técnica de Digestão Dupla por Enzimas de Restrição, seguida de sequenciamento
de nova geração (ddRADseq). Após a filtragem e montagem das sequencias obtidas utilizando o
programa ipyrad, a matriz de dados final foi convertida em formato necessário para posterior
análise da estru- tura genética populacional através do software STRUCTURE e de análise
discriminante de compo- nentes principais (DAPC). Foram realizadas duas etapas de análise de
estrutura genética: 1) verificar o agrupamento genético dos indivíduos de cativeiro quando
comparados a representantes de todas as espécies do gênero Sapajus; 2) Analisar a estrutura
genética dos indivíduos de cativeiro identificados na primeira análise com herança genética apenas
de S. flavius ou S. libidinosus, utilizando-se uma matriz de dados com indivíduos de vida livre
dessas duas espécies e definindo como não híbridos aqueles com >90% de pertencimento a cada
uma das espécies. Na primeira análise os indivíduos de vida livre se dividiram em três grupos:
Mata Atlântica Sudeste-Sul (S.robustus, S.xanthosternos e S.nigritus); Amazônicos (S.apella,
S.macrocephalus, S.cay); e Cerrado-Caatinga-Mata Atlântica a norte do rio São Francisco
(S.flavius e S.libidinosus), sendo as espécies deste último grupo de interesse do presente estudo.
Os indivíduos de cativeiro tinham origem potencial na região nordeste e, dessa forma, na primeira
análise todos os 59 indivíduos agruparam como esperado ao grupo Cer- rado-Caatinga-Mata
Atlântica. Na etapa 2 foram avaliados os 59 indivíduos da etapa anterior, dos quais 10 foram
identificados como S. flavius, 14 como S. libidinosus e os 35 indivíduos restantes como híbridos
entre estas espécies. Os resultados apontaram, portanto, para uma alta incidência de animais
híbridos encontrados em cativeiro com alguns animais de alto pertencimento às espécies, sendo de
extrema importância para o direcionamento de medidas de manejo de uma forma mais precisa com
base em marcadores moleculares.

Primatas neotropicais; genética para conservação; sequenciamento de segunda geração
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Mutações Sinônimas como Agentes de Seleção Purificadora
Clovis F Reis, Andre Fonseca, Sandro J Souza, Rodrigo S. Dalmolin
O estudo da evolução molecular permite a inferência dos mecanismos responsáveis pela seleção
de mutações genéticas dentro da escala temporal. Proposta na década de 60, a teoria do
Neutralismo di- vide opiniões, sendo antagonista à teoria Selecionista. Experimentos
evolucionários de longo termo (LTEE) permitem colocar a prova ambas teorias. Este trabalho
objetivou verificar a influência das mutações sinônimas (Syn) sobre o fitness de procariotos, sua
correlação com o codon bias existente em um genoma e desenvolver um método para mensuração
desta correlação. Para tanto utilizou-se dados de um LTEE onde 60.000 gerações de E. coli
REL606 tiveram suas mutações acompanhadas por três décadas. Nele 12 populações de bactérias
foram sequenciadas a cada 500 gerações. Para cada grupo população/geração, as variantes de um
único nucleotídeo (SNV) observadas foram clas- sificadas como Syn ou não Syn e registradas.
Calculou-se os valores de índice de adaptabilidade para cada códon (w), original e mutado,
utilizando-se duas metodologias distintas, uma baseada no Codon Adaptation Index (CAI) e outra
baseada no tRNA Adaptation Index (TAI). Para quantificar a influên- cia do códon bias sobre a
preservação de Syn, propôs-se um índice de variação de w (”w), definido como sendo o logaritmo
na base 10 do w da mutação dividido pelo w do genoma de referência. Os valores de ”w variaram
entre -1.77 e 1.77 para o CAI e -1.21 e 1.21 para o TAI, sendo que valores mais negativos
indicam uma mutação ocorrida em códon de elevado bias transformado em códon de bias menor, e
vice-versa. Nossa hipótese prevê um retardamento na tradução do mRNA mutado, criando-se
pressão seletiva sobre Syn, já que a quantidade de tRNA disponível reflete o códon bias. Foram
utilizadas três formas distintas de normalização do número de Syn, baseadas na contagem de
codons no genoma, na quantidade de mutações totais ocorridas em dado codon e pelo total de Syn
ocorridas em um codon em uma geração. Após agrupar as populações em três grupos baseados
na similaridade do seus perfis mutagênicos e os valores de ”w em cinco faixas distintas, realizouse uma análise estatística das Syn, comparando-se o total de mutações dentro de uma geração com
o número mutações efetivamente observadas. Os p-valores corrigidos obtidos no teste binomial
mostram um
enriquecimento no número de mutações com valores de w” superiores e uma depleção nos valores
de ”w mais negativos, independentemente do método de cálculo de ”w ou da normalização utilizada.
Assim concluiu-se que o w” parece ser um índice adequado para avaliação da influência do códon
bias sobre o fitness e os resultados sugerem um mecanismo de seleção operando sobre Syn.

Evolução molecular, Codon Bias, long term evolution experiment, índice de
adaptabilidade, seleção positiva, mutação sinônima
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Análise metagenômica de amostras marinhas de regiões tropicais e subtropicais
Bianca Cristiane Ferreira Santiago, Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin, Diego Arthur de Azevedo
Morais, Iara Dantas de Souza
Com o avanço das técnicas de sequenciamento, a pesquisa de microbiomas assumiu novas proporções nas últimas décadas. Com o surgimento de estudos em escala global de organismos de
oceano aberto, como TaraOceans, muito foi descoberto sobre a genômica das comunidades microbianas oceânicas. O advento da Metagenômica aliado ao sequenciamento de DNA ambiental, proporcionou a oportunidade de obter sequências completas ou quase completas de genomas de microrganismos não cultivados, revelando uma extensa biodiversidade de microrganismos e uma
visão da relação entre comunidades microbianas, auxiliando na classificação desses organismos.
Neste trabalho apresentamos os resultados de uma análise de amostras coletadas na expedição
TaraOceans. Com o auxílio do pipeline MEDUSA e filtros de seleção de dados, obtivemos
informações sobre 76 amostras distribuídas em 8 estações de coleta presentes nos oceanos Pacífico
Sul, Atlântico Sul e Índico, em 3 diferentes camadas de profundidade, resultando na presença de
669.713.333 organ- ismos. As camadas de profundidade surface water layer (SRF) e deep
chlorophyll maximum layer (DCM) apresentam semelhança considerável em termos de
composição, abundância e diversidade, enquanto a camada mesopelagic zone (MES) apresenta
uma diferença de diversidade significativa- mente maior que as demais, embora não haja diferença
significativa de abundância entre elas. As três camadas de profundidade têm abundâncias relativas
semelhantes, independente da região geográfica. Mesmo assim, a camada MES é a mais diversa,
destacando-se das demais também na composição e função dos organismos. Os resultados indicam
que a região geográfica (na mesma faixa de latitude) e a abundância não têm influência direta na
diversidade de organismos, mas que existe a possibilidade de que a profundidade cause essa
diferença significativa.

Anotação Funcional, Biodiversidade, Classificação Taxonômica, Metagenômica, Tara
Oceans.
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mariacbarros99@gmail.com
NEXT GENERATION SEQUENCING ANALYSIS OF SARS-COV-2 LINEAGES
IN THE NORTHERN REGION OF BRAZIL
Maria Clara da Costa Barros, Catarina Torres Pinho, Amanda Ferreira Vidal,
Ândrea Ribeiro-dos-Santos
Acute respiratory syndrome caused by the SARS-CoV-2 virus (COVID-19) has emerged as one
of the most significant challenges for humanity in recent years, due to its high rates of infection
and mortality. In Brazil, the spread was quick, leading the country in a catastrophic situation. One
of the reasons was the long-distance travel between large urban cities in southeastern states and
less populated states from North and Northeast regions. Given the above, the aim of this study was
to perform a massive genomic Next-Generation Sequencing (NGS) to identify strains/lineages observed in the North Region, from May 2020 to February of 2022 and compare to those observed
in the GISAID database. Initially, viral RNA was extracted from 3,888 samples from patients with
symptoms of COVID-19 and then analyzed for the presence of the SARS-CoV-2 virus using the
RT-PCR methodology. Out of this samples, the presence of the virus was only identified in 43,3%
of them, which were used for genome sequencing analysis in a NGS platform. The pipeline used
in the analysis was the PipeCoV, created by reseachers from the Federal University of Rio Grande
do Norte. PipeCoV workflow is Preprocessing, trimming, and removal of low-quality reads;
Mapping reads using a reference genome; D. novo genome assembly; Reference-based assembly;
Gap clos- ing; Genome annotation using PROKKA Database; and Variant identification by
Pangolin software. AudacityInstant from GISAID was also used to compare our sequency with the
GISAID sequences to classify the lineages. From this, 80 viral strains/lines were identified in 968
sequenced samples, through all the six mesoregions of the State of Pará, in addition to the city of
Manaus, in Amazonas. The prevalence of variants of concern (VOCs) were Gamma (22,6%),
followed by Delta (5,3%) and Omicron (0,9%). Furthermore, variants of interest (VOIs) and other
strains/lineages were also detected, as B.1.1.28 (24%), P.2 (3%) and B.1.1 (22,6%), which were
different from observed in GISAID Gamma (41,5%), followed by Delta (26,2%) and Omicron
(32,2%). When analyzing the distribution of strains/lineages by mesoregions from March to
December 2020, higher frequencies were observed for those originated from A.1, B.1 and B.1.1.
Those ones spread out as the “first wave of infection” that began in the metropolitan mesoregion,
heading towards the countryside of the state. In 2021, at the mesoregion of Belém and Manaus,
majority of the infections (40%) were due to gamma and zeta variants, featuring the “second
wave” that occurred in communities from the countryside of the Amazon region, which many are
nearby the Amazon River, towards metropolitan regions. Currently, the infections occur only by
omicron. With these data, it is possible to observe the majority replacement of strains/lineages
present since the “first wave”, in the period from March to December 2020, resulting in a loss of
viral diversity. Such data reveal that the virus’s genetic and adaptive differences enable the
existence of dominant strains in different regions. This work shows the importance of COVID-19
genomic surveillance, regarding the identification, distribution, and monitoring of different types
of variants and its adaptive mechanisms through the regions of Brazil.

SARS-COV-2; Next Generation Sequencing; Lineages
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DOCKING MOLECULAR SARS-CoV-2: COORIENTAÇÃO DE PESQUISA EM
INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DE BIOINFORMÁTICA
Severina Souza da Silva Bernardino1, Pedro Victor da Silva2, Rafael Trindade Maia
O estágio em iniciação científica favoreceu o discente em sua formação acadêmica e em relação a
coorientação permitiu melhorias na formação do mestrando, uma vez que, agrega a experiência da
interação com o discente e no desenvolvimento de pesquisas, além que, no amadurecimento do aspecto científico, tecnológico e estrutural. O objetivo da coorientação de pesquisa foi proporcionar
ao discente a aprendizagem da técnica de docking molecular e estimular o desenvolvimento
científico e a criatividade para as possibilidades de pesquisas promissoras na área da
bioinformática. Neste sentido, a pesquisa pela atividade de compostos a base de plantas contra a
infecção e replicação por SARS-CoV-2 está sendo foco de investigações. Sendo assim, a pesquisa
realizada pelo discente, demonstrou que todos os complexos gerados com a antocianina
petunidina-3-galactosídeo com as proteínas: spike, Mpro e Nsp9 apresentam possibilidade de
resultados promissores, com a possibil- idade de inibição ao SARS-CoV-2, havendo necessidade
de aprofundamento com estes complexos estudados com o auxílio outras ferramentas da
bioinformática no objetivo de validar estes resultados do docking molecular.

Spike; Mpro; Nsp9; Inibição; Compostos Naturais
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Characterization of the genetic diversity and population structure in natural populations of Brycon melanopterus from the Amazon basin
Sávio Lucas de Matos Guerreiro, Debora Sayumi Doami Melo, Igor Guerreiro Hamoy, Sidney
Santos
The composition of the Brazilian freshwater fauna is particularly diverse and many of the fish
species. Most natural stocks have been suffering from disorderly capture and human actions. The
species Brycon melanopterus, known as jatuarana and matrinxã in Brazil, is an Amazonian fish
with com- mercial importance. This species occurs mainly in the central Amazon region where
natural stocks are exploited. This study aim to access genetic information on wild populations of
B. melanopterus in the Amazon basin, divided into 4 collection points (Santarém, Manaus, Tefé
and Letícia) with 20 samples at each point. The study was developed using a marker of the control
region (D-loop) of mitochondrial DNA developed for Brycon orbgnyanus. A total of 80 specimens
of B. melanopterus were collected and used for population analysis. The sequences were obtained
by Sanger sequenc- ing on an ABI3130 automatic sequencer. For statistical analysis, the following
software was used: BioEdit, DNA SP, Arlequin and Network. Partial fragments of the D-loop
region with an average size of 600 base pairs were obtained, it was found that there are 40
mitochondrial haplotypes. The variation in haplotypic diversity for the four collection points
ranged from 0.9487 +/- 0.05 to 0.9048
+/- 0.04 , for nucleotide diversity values we obtained maximum values
of 0.2782 +/- 0.16 and minimum values of 0.0105 +/- 0.07. performing the FST in pairs, it was possible to verify that there was
the formation of two groups, demonstrating that there is a statistically significant difference
between the populations studied. Therefore, the present work provided enough information to
indicate that the genetic variability for this species is high when compared to other studies and a
non-homoge- neous pattern of differentiation between the sampled sites. The study suggests that
management and conservation policies for B. melanopterus should consider the existence of at
least two evolutionary units coexisting in the tributaries of the Amazon basin.

Jatuarana, Genetic structure, D-loop, mtDNA
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imparatodanilo@gmail.com
easylayout: publicando redes sem sair do RStudio
Danilo Oliveira Imparato, João Vitor Ferreira Cavalcante, Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin
A visualização de redes é uma etapa crítica para a comunicação efetiva em diversas áreas do conhecimento, em especial nas ciências da vida. Atualmente existe uma lacuna que separa as práticas
de manipulação das práticas de visualização de redes nos ambientes de programação. Propomos
uma ferramenta para unir ambas etapas de forma reprodutível e sem atrito no ecossistema
R/RStudio. O pacote easylayout recebe objetos igraph e os serializa para dentro de uma aplicação
web integrada à interface do RStudio através de um servidor Shiny. A aplicação oferece um
ambiente para dispor a rede simulando forças de atração e repulsão. Um modo de edição permite
mover e rotacionar os vér- tices. O desenvolvimento tem foco na performance computacional, de
forma que estações de baixo custo possam dispor redes com milhares de vértices e dezenas de
milhares de arestas com facilidade. Ao final disposição, o layout da rede é enviado para o
ambiente do R, podendo ser facilmente visual- izado com ggplot. Uma vez implementada, essa
solução pode ser adaptada para ambientes similares, como Python/Jupyter. Esperamos que a
ferramenta aumente a produtividade dos usuários ao reduzir significativamente o tempo
despendido gerando layouts de redes.

redes grafos r rstudio pacote ferramenta jupyter python
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Base Molecular da Interferência do Mercúrio no Organismo
Rayane Kimberlly de Paula Araújo, Iara Dantas de Souza, Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin
O mercúrio (Hg) é um metal pesado naturalmente presente no meio ambiente, porém ações antropogênicas por volta dos últimos cinco séculos são responsáveis por aumentar em 450% a disponibilidade de mercúrio no ambiente. Sua importância econômica está relacionada à sua capacidade
de formar amálgamas com outros metais, sendo usado para a mineração de prata e ouro. A
exposição ao mercúrio inclui: exposição ocupacional, como das pessoas que trabalham em minas
de prata, ouro e carvão; uso de amálgamas dentais; atividade vulcânica; e o consumo de alimentos
contaminados por metilmercúrio (MeHg), o qual é bioacumulável e a principal forma de
contaminação de humanos e outros animais. Dentre os sintomas decorrentes da exposição inclui-se
náusea, vômito, tremor, difi- culdade para respirar, distúrbios sensoriais, ataxia, disartria,
constrição do campo visual, distúrbios auditivos. Os sintomas são consequência do acúmulo de
mercúrio no organismo, porém o mecan- ismo pelo qual o Hg age no corpo humano gerando esses
sintomas ainda não está completamente elucidado. Com o objetivo de compreender o mecanismo
pelo qual o mercúrio causa intoxicação foi efetuado a curadoria das informações presentes na
literatura referentes às proteínas que o mercúrio se liga. Como resultado foi encontrado 58
proteínas ligadas ao mercúrio, sendo elas relacionadas a funções como defesa antioxidante celular,
enovelamento de proteínas, composição de microtúbulos, transporte de elétrons, splicing, reparo
de DNA, síntese de nucleotídeos, dentre outras. As proteínas identificadas são expressas em
diversos tecidos, dentre eles cérebro, rins, esôfago, aorta, intestino, e até mesmo placenta. Estas
informações em conjunto, permitem elucidar a forma como o mercúrio age no organismo
causando os sintomas da intoxicação.

metal pesado; intoxicação por mercúrio; toxicologia de sistemas
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In silico identification, physicochemical characterization and structural modeling of
antimicrobial peptides from Cannabis sativa
Maria Bárbara Borges de Santana, Ariel Stephany Meneses da Silva, Afonso Hudson Martins
Cordeiro Neto, Maria Carolina Rocha Del Picchia Monteiro Amaral, Thais Gaudencio do Rêgo,
Isadora Louise Alves da Costa Ribeiro Quintans
Given the increased search for natural and integrative medicines and microbial resistance problem,
several strategies have been implemented in the prospection of new pharmacological agents, especially with broad-spectrum activity. In silico approaches have optimized the prospection of new
drugs, reducing time and costs, in addition to increasing the chances of success through the
execution of different analytical bioinformatics tasks. Due to their broad-spectrum antimicrobial
activity, plant antimicrobial peptides (AMPs) have become important candidates for the
development of new drugs. In this context, Cannabis sativa has become a highly relevant target for
prospecting AMPs due to its therapeutic and palliative properties in natural medicine. Cannabis
AMPs are still unexplored, therefore, the prospection, description, and validation of their activities
and properties are of great importance. Antimicrobial peptides from Cannabis sativa were
prospected from the NCBI database, being later cured using bioinformatics tools, and grouped
according to their families — defensin, hevein, LTP, snakin or GASA, and thionin. Through rpsBLAST against the NCBI Conserved Do- main Database, it was possible to analyze conserved
domains, and these data were later processed using the Python libraries "Pandas" and "Regular
Expression". The sequences were, therefore, sub- mitted to cleavage sites and signal peptide
exclusion processing, in order to obtain the closest to their mature and functional sequence.
Subsequently, their physicochemical properties were predicted using the "Biopython" library, and
conserved amino acid residues among the peptides prospected were analyzed using the M-Coffee
and Web Logo tools. In this context, the peptide sequences were evaluated for in silico modeling
of their three-dimensional structures using ColabFold, an Artifi- cial Intelligence (AI) tool.
Finally, all novel data from these AMPs will be published in the Plan- tAMP database, which is
under development by the research group. It was possible to infer from the analysis of Conserved
Domains that the cured AMPs have mostly (58.8%) the Pfam 02704 domain of gibberellinregulated proteins, corresponding to the Snakin/GASA family. From the analysis of
conserved residues of cured AMPs, it was possible to verify a high frequency of cysteine
residues,
an important characteristic of AMPs. According to the prediction of the physicochemical properties,
it is valid to elucidate the following properties, in average values: I) molecular weight of 9088.09
g/mol, II) gravy of -0.46, III) point isoelectric at 9, IV) instability index of 49.65 and V) charge
of 7.25. The physicochemical properties predicted are in agreement with what is expected of the
common properties of plant antimicrobial peptides from the bibliography. Finally, from the results
of the three-dimensional modeling of the AMPs, it was possible to verify that the average value of
the confidence scale of the models (0-100), determined by the value of pLDDT (Predicted Local
Distance Difference Test) was 87.6. Furthermore, it is important to clarify that 94.12% of AMPs
presented pLDDT>70, and 41.18% presented pLDDT>90. Thus, the models presented are considered appreciable, since they presented pLDDTe70, as described in the literature.
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larissabritobiologia@gmail.com
Investigação da Evolução do Sistema Imune Humano
Larissa Martins Brito e Silva, Dante Amstalden Von Zuben, Danilo Oliveira Imparato, Rodrigo
Juliani Siqueira Dalmolin
O sistema imune possibilita a identificação de antígenos que podem ser associados a patógenos ou
a corpos estranhos ao organismo. Dividido em imunidade inata e adaptativa, a complexidade do
sistema imunológico permite a proteção contra patógenos encontrados tanto no ambiente celular,
quanto nos espaços extracelulares, como fluidos e matriz extracelular. Embora diversos organismos apresentem mecanismos de defesa contra patógenos, é em vertebrados onde encontramos uma
grande complexidade de sistemas celulares associados à imunidade. Entretanto, o cenário
evolutivo que permitiu o surgimento de tal complexidade ainda não foi completamente
compreendido. Para tentar responder esse questionamento, foi investigado neste trabalho qual o
possível cenário evolutivo contribuiu para a complexidade do sistema imunológico humano. Para
isso foi utilizado o banco de dados KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), na qual
foi selecionado genes humanos presentes nas seguintes vias do sistema imune: linhagem celular
hematopoiética, rede extracelular de neutrófilo, citotoxicidade mediada por células natural killer
(NK), processamento e apresentação de antígenos, via de sinalização do receptor de células T,
diferenciação celular de th1 e th2, difer- enciação celular de th17, via de sinalização do receptor de
células B e rede imune intestinal para produção de IgA. Também utilizou-se a dados de ortologia
presentes na base de dados STRING para inferir a origem evolutiva dos genes e suas proteínas. Ao
todo, foram comparados dados de ortologia de 476 espécies de eucariotos. Por fim, o pacote em R
Geneplast foi utilizado para analisar o padrão filético dos grupos de ortólogos relacionados ao
sistema imunológico humano e identificar a sua origem evolutiva.
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Identificação de variantes de nucleotídeo único associadas à diferenciação sexual em
Carica papaya (Caricaceae)
João Víctor Villas Bôas Spelta, Tetsu Sakamoto, Paulo Sergio Marinho Lucio
O mamoeiro (Carica papaya) produz um dos frutos mais consumidos ao redor do mundo, onde
com- ercialmente são utilizados cultivares gino-dióicas enquanto os cultivares selvagens são
exclusiva- mente representados por plantas dióicas. Sendo assim, o mamão é considerado uma
espécie trióica e apesar das tentativas e diferentes abordagens desde o século XX, os fatores
genéticos responsáveis pela determinação sexual na produção das sementes permanecem
desconhecidos, impossibilitan- do que a regulação do processo seja elucidada. Na literatura, a
espécie pode ser considerada um modelo de estudo, uma vez que apresenta um crescimento
rápido, de fácil manutenção; possui uma posição privilegiada filogeneticamente; ter seu genoma
sequenciado e poder ser cultivada tanto em in vitro quanto em in vivo. Entretanto o principal fator
em que C. papaya se distingue é dispor de três cromossomos sexuais distintos: X, Y e Yh
(hermafrodita), em que o cromossomo Yh possui alta similaridade de nucleotídeos (99,6%) com o
cromossomo Y, onde há evidências de que ambos se diferenciaram recentemente na escala
evolutiva, tornando Carica papaya um excelente modelo para estudo da determinação sexual de
plantas nesses estágios iniciais de divergência de cromossomos, possibilitando uma maior
compreensão de fenômenos como a degeneração e surgimento de cro- mossomos, regulação
gênica e epigenética envolvidas nos processos de determinação sexual, assim como, no processo
do desenvolvimento floral. Conhecer as bases moleculares que influenciam o mecanismo de
determinação sexual em mamoeiros seria proveitoso para facilitar o entendimento acerca da
regulação do processo em outras plantas, abrindo caminho para pesquisas aplicadas fu- turas que
visam diminuir o desperdício no descarte de mamoeiros fêmeas na produção agrícola, os quais são
preteridos em detrimento aos indivíduos hermafroditas devido à forma do fruto. Desta forma,
embasado em uma pesquisa bibliográfica que resultou na consulta de mais de 30 artigos que
abordavam diversos aspectos acerca da predição e determinação sexual em mamoeiros, o presente
trabalho procurou-se utilizar de uma estratégia em bioinformática para abordar o tema. Realizouse um estudo de associação entre genótipos e fenótipos para encontrar possíveis fatores genéticos
en- volvidos na determinação sexual, utilizando dados de resequenciamento de 36 amostras de
mamão (24 machos e 12 hermafroditas), obtidos em bancos de dados públicos. A chamada de
variantes foi realizada utilizando o programa VarScan, já os estudos de associação foram
conduzidos utilizando o programa PLINK. Nesta análise foram encontrados 125.034 SNVs, onde
406 deles apresentaram-se significativos. Os resultados até então obtidos constituem um ponto de
partida para estudos mais aprofundados para progredir no entendimento dos mecanismos
moleculares da determinação sexual em C. papaya.
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Filogenia do Gênero Callicebus Utilizando Marcadores Genômicos
Letícia de Alcântara Oliveira Trajano, Amely Branquinho Martins, Raone Beltrão-Mendes,
Leandro Jerusalinsky, Carla Cristina de Aquino
O gênero Callicebus é endêmico do Brasil, e possui cinco espécies atualmente reconhecidas: Callicebus personatus Geoffroy 1812, Callicebus melanochir Wied Neuwied 1820, Callicebus
nigrifrons Spix 1823, Callicebus barbarabrownae Hershkovitz 1990 e Callicebus coimbrai
Kobayashi and Langguth 1999. Porém, existem divergências quanto ao nível taxonômico das
formas reconhecidas para o gênero enquanto espécies ou subespécies. Apesar da existência de
estudo recente com enfoque na realização de uma análise filogenética molecular do gênero, este
incluiu apenas uma amostra de cada uma das formas de Callicebus, sendo todas provenientes de
cativeiro. O presente estudo real- izou nova inferência filogenética para o gênero, ampliando o
número de indivíduos amostrados e incluindo animais de vida livre, garantindo, assim, maior
robustez na reconstrução da história evolu- tiva de Callicebus. Utilizamos o pipeline reference
(ipyrad v 0.9.81) para realização da genotipagem a partir de mapeamento dos fragmentos de ADN,
obtidos pela técnica de ddRAD-seq, ao genoma do Plecturocebus donacopilus. Esse é o primeiro
delineamento de marcadores genômicos com indi- víduos representativos de todas as espécies do
gênero Callicebus , com a genotipagem tendo gerado uma matriz de dados com 483.532 SNPs
(com 75% de completude), que foram utilizadas nas etapas posteriores das análises filogenéticas.
As análises filogenéticas foram realizadas utilizando os mar- cadores moleculares de
Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs), em duas metodologias com- plementares: modelo de
análise de coalescência, por meio da Análise de Quartetos (SVDquartets), conduzidas no programa
Tetrad, e análises de Máxima Verossimilhança, realizadas através do pro- grama IQ-TREE e a
posterior visualização gráfica das árvores no programa FigTree. A reconstrução filogenética foi
alcançada com sucesso, tendo sido testados 286 modelos evolutivos diferentes, pelo Model
Finder, utilizando o Critério de Informação de Akaike (AIC), o Critério de Informação de Akaike
corrigido (AICc) e o Critério de informação bayesiana (BIC), que apontaram para o mesmo
modelo evolutivo ideal: TVM+F. A árvore filogenética construída indica e reitera o estudo
realizado anteriormente, mostrando que dentro do gênero, a espécie C. nigrifrons foi a primeira a
divergir, seguido por C. personatus, e C. melanochir , tendo como últimas espécies a divergirem
C. bar- barabrownae e C. coimbrai. Entretanto, as amostras destas duas últimas espécies foram
reconstruídas como parafiléticas. O desenvolvimento do projeto contribui para o conhecimento da
história evo- lutiva deste gênero de primatas endêmicos do Brasil. Também auxilia na delimitação
do número de espécies deste e, consequentemente, para a determinação das espécies que deverão
ser avaliadas nos próximos ciclos de avaliação do risco de extinção dos primatas brasileiros, que
será coordenada pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros –
CPB/ICMBio. Além disso, os marcadores genômicos gerados nesta pesquisa poderão ser
utilizados em futuros estudos que sejam de interesse dos Planos de Ação Nacional que
contemplam as espécies alvo desta pesquisa (PAN-PRINE e PAN-PPMA), ou por outros grupos
de estudos. Futuras análises para identificação de potenciais híbridos entre as espécies da família
Callicebus, especialmente em indivíduos cativos, e aprofundamento das análises filogenéticas
reconstruídas se fazem necessárias.
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