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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 

 

1 – DADOS CADASTRAIS  
 

1.1 Nome do Beneficiário 
Ana Paula Gottlieb Almeida 

1.2 CPF / Passaporte 

1.2 Instituição  
UFSM 
 

1.3 Programa CAPES/ nº do Processo  
CAPES-PrInt / 88887.475202/2020-00 

1.5 Projeto: Estratégias farmacológicas e nutricionais para a 
promoção da saúde 
 

1.6 Coordenador Projeto 
Maria Rosa Chitolina 

1.7 Programa de Pós-Graduação:  
PPG Farmacologia 

 

2 – BENEFÍCIO 
 

2.1 Modalidade (DSE ou PDEE) 
 
 Bolsa: Jovem Talento 
 
2.2 Instituição de Destino (nome da instituição e nome do 
centro/instituto/departamento/grupo de pesquisa) 

UFSM/CCS/Farmacologia e Fisiologia 

2.3 Período da Atividade 

2.3.1 Início 

01/04/2020 

2.3.2 Término 

30/09/2021 

 

3 – RECURSOS RECEBIDOS (R$) 
 

3.1 Auxílio-deslocamento R$ 5.866,00 

3.2 Auxílio-instalação R$ 2.200,00 

3.3 Seguro-saúde R$ 4.800,00 

3.4 Adicional-localidade R$ 0,00 

3.5 Mensalidade R$ 96.000,00 

3.6 Auxílio-diário R$ 0,00 
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4 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

4.1 Objetivos: (estabelecer correlação com os objetivos do projeto) 
 

Execução análises moleculares em amostras de Rhamdia quelen provenientes dos experimentos de doutorado da 

aluna Morgana S. Marx (Biodiversidade Animal – UFSM), detalhados nos itens 4.2.1 e 4.2.2, bem como repetição do 

experimento do item 4.2.1 para coleta de amostras. Auxílio para a aluna Morgana na interpretação dos dados das 

análises moleculares, registro dos genes dos transportadores de íons no GenBank e na redação dos dois manuscritos da 

tese da aluna. 

Execução análises moleculares em amostras de Rhamdia quelen provenientes dos experimentos da aluna de pós-

doutorado Carla Zeppenfeld (Farmacologia – UFSM), detalhado no item 4.2.3. Auxílio para a Dra. Carla na interpretação 

dos dados das análises moleculares, registro dos genes dos transportadores de íons no GenBank e na redação do 

respectivo manuscrito. 

Execução análises moleculares em amostras de Rhamdia quelen provenientes dos experimentos da aluna de 

graduação Thaynara Carvalho (Ciências Biológicas – UFSM), detalhado no item 4.2.4. Auxílio para a aluna Thaynara na 

interpretação dos dados das análises moleculares, registro dos genes dos transportadores de íons no GenBank e na 

redação do manuscrito do trabalho de conclusão de curso da aluna. 

       Participação na organização do evento One Health International Webinar da UFSM, realizado no período de 23 a 25 

de novembro de 2021, bem como apresentação de trabalho no evento no dia 25 de novembro de 2021 

 
4.2 Atividades Realizadas: 
 

4.2.1 EXPOSIÇÃO DE 24 H DE JUVENIS DE Rhamdia quelen A DIFERENTES pHs (Streck et al. submetido) 

Juvenis de R. quelen (10-15 g) foram mantidos durante 24 h em tanques contendo 40 L (n=27, 3 peixes por triplicata) 

com diferentes pHs (5.5, 7.5 e 9). O pH de cada tanque foi ajustado com a adição de H2SO4 1N ou NaOH 1N e o controle 

foi realizado através de medições diárias com pHmetro. Após a exposição de 24 h, os peixes (n = 12 por tratamento) 

foram anestesiados com 50 µl/l de eugenol e eutanasiados através de secção medular. O rim cefálico e brânquias foram 

coletados, acondicionados em tubos RNase-free de 1,5 ml contendo TRIzol® Reagent e armazenados imediatamente a -

80 ºC. 

O RNA total das brânquias e do rim cefálico foi extraído usando TRIzol® Reagent conforme indicado nas instruções 

do fabricante. A quantificação e a determinação da pureza do RNA foram realizadas através de espectrofotometria 

(NanoDrop, Thermo Scientific) conforme instruções do fabricante. Então, o RNA total (500 ng) foi tratado com 0.1 U 

DNase Amplication Grade (Invitrogen) por 15 min a 27 ºC, seguido pela inativação da DNase com 1 µl de EDTA a 65 ºC 

por 10 min. Então, o DNA complementar (cDNA) foi sintetizado pela reação de transcrição reversa usando o kit iScript™ 

cDNA Synthesis Kit (BioRad) de acordo com o protocolo do fabricante. A transcrição reversa foi realizada usando o 
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termociclador SimpliAmp™ Thermal Cycler (Applied Biosystems™) e o programa consistiu em 5 min a 25 ºC, 30 min a 42 

ºC e 5 min a 85 ºC, finalizando com um hold a 4 ºC. As reações de PCR a tempo real (RT-PCR) foram realizadas com 2 µl 

de cDNA (5 ng de cDNA em 10 µl de reação), 1 µl de primers específicos (forward e reverse) para cada gene na 

concentração final de 200 nM, 5 µl de SYBR Green e 1 µl de água livre de nuclease. As reações de RT-PCR foram 

conduzidas em um termociclador CFX384 thermocycler (BioRad) e o perfil térmico foi o seguinte: desnaturação inicial a 

95 ºC por 3 min seguido de 40 ciclos de desnaturação a 95 ºC por 10 s e anelamento/extensão a 60 ºC por 1 min, curva 

de melting a partir de 65 a 95 ºC aumentando 0.5 ºC a cada 5 s. As análises da curva de Melting foram realizadas para 

verificar que um único produto foi amplificado e checar a ausência de artefatos primer-dimers. Amostras foram 

executadas em duplicadas e a quantificação relativa dos genes foi realizada usando o método ΔΔCq (Livak and 

Schmittgen, 2001), corrigido pelas eficiências (Pfaffl, 2001) e usando dois genes de referência interno (Vandesompele 

et al., 2002). Para determinar a sequência dos genes NKA (sodium potassium-transporting ATPase subunit alpha-1, 

atp1a), H+
-ATPase (v-type proton ATPase subunit a like, atp6v0a1, atpv0a2, atpv0al, atpv0a2l), Na+/H+ antiporter 

(sodium/hydrogen exchanger, slc9a3.2), K+/Cl- symporter (slc12a4, slc12a6, slc12a7 isoforms 1 and 3), Na+/K+/2Cl- 

symporter (solute carrier family 12 member 2 isoform 1, slc12a2), e transportador de amônia Rh type B (rhbg) em jundiá, 

amostras de rim cefálico, cérebro incluindo hipófise, e fígado foram enviadas a Bioarray (Spain),  onde um experimento 

de RNAseq foi realizado por sequenciamento em massa NGS, usando o kit Illumina TruSeq® Stranded mRNA HT para a 

captura e amplificação do mRNA. O sequenciamento foi então realizado em um sequenciador Illumina NextSeq500® no 

modo 2x75. Um novo alinhamento combinando as sequências dos três tecidos foi realizado com o software Trinity para 

obter as sequências, anotando as transcrições com o software Blast2GO® (Conesa et al. 2005). Posteriormente, 

alternativas, como o alinhamento das leituras com espécies relacionadas, foram realizadas. Os primers foram 

desenhados usando o software Primer Express 3.3 (Applied Biosystems) e validados por curvas padrões. Os genes beta 

actina (actb) e eukaryotic elongation factor 1-alpha (eef1a), descritos em Baldisserotto et al. (2014) e Souza et al. (2019), 

respectivamente, serviram como genes de referência internos. 

 

4.2.2 EXPOSIÇÃO PROLONGADA DE JUVENIS DE R. quelen A DIFERENTES pHs 

Juvenis de R. quelen (1-2 g) foram transferidos para tanques de 250 L com pH 3,8 e mantidos até apresentarem 

perda de equilíbrio e alterações comportamentais/natação. Após, os peixes foram transferidos para tanques com pH 7-

7,5. Os animais foram divididos em dois grupos: 1 – peixes sensíveis ao pH 3,8; e 2 – peixes resistentes ao pH 3,8. Em 

seguida, os peixes dos dois grupos foram transferidos para tanques com pH 5.5 ou 7.5 ou 9 e mantidos durante 40 dias. 

O ajuste e controle dos pHs foram realizados conforme descrito no experimento anterior. 

Os peixes foram alimentados uma vez ao dia, sempre no mesmo horário, até a saciedade com ração comercial (32 

% de proteína bruta). Ao longo dos 40 dias foram realizadas três biometrias nos dias 0, 20 e 40. Os peixes foram 

anestesiados com 50 µl/l de eugenol, medidos, pesados e recolocados nos respectivos tanques. Ao final dos 40 dias 
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experimentais, os peixes foram anestesiados com 50 µl/l de eugenol e eutanasiados através de secção medular. O rim 

cefálico e brânquias foram coletados, acondicionados em tubos RNase-free de 1,5 ml contendo TRIzol® Reagent e 

armazenados imediatamente a -80 ºC. 

O mRNA dos tecidos foi extraído usando Trizol®, segundo protocolo do produto. A determinação da pureza e a 

concentração de RNA, síntese de cDNA, otimização dos primers e leitura das placas de RT-PCR foram realizados segundo 

procedimentos descritos por Streck et al. (submetido). Nesse experimento foram analisadas a expressão gênica dos 

seguintes genes: H+-ATPase (atp6v0a1, atp6v0a2, atp6v0aL e atp6v0a2l), Na+/H+ antiporter (slc9a3b), K+/Cl- simporter 

(kcc3, kcc4i1, kcc4i3), Na+/K+/2Cl- simporter (slc12a2) e ammonium transporter Rh type C-like glycoprotein b (rhbg), 

utilizando como genes de referência a β-actina (actb) e o elongation factor 1a (ef1a). 

 

4.2.3 LINALOL COMO ADITIVO NA DIETA DE R. quelen 

Juvenis de jundiás (R. quelen) (1-5g) foram utilizados para avaliação da alimentação contendo linalol adicionado a 

ração. No início do experimento (dia 0), 10 peixes foram anestesiados por cerca de 3 min com eugenol 50μL/L para 

biometria, coleta de sangue e eutanásia por secção da medula espinhal, para coleta de: hipófise, cérebro e fígado (grupo 

controle inicial).  Após os jundiás foram divididos em um sistema de recirculação com tanques com capacidade de 60 L 

(n = 25/caixa, 5 tratamentos e 4 repetições) e alimentados uma vez ao dia sempre no mesmo horário (9 h), até a 

saciedade, com ração (34 %) preparada de acordo com Zeppenfeld et al. (2015). Os peixes foram divididos em 5 grupos 

e cada grupo foi alimentado com uma dieta contendo uma concentração específica de linalol (0; 0,25; 0,5; 1,0 ou 

2,0mL/kg). Ao longo do experimento foram realizadas três biometrias: 0, 30 e 60 dias de exposição, nas quais todos os 

peixes foram medidos e pesados e após recolocados nas respectivas caixas. A limpeza das caixas foi realizada 

diariamente, 30 minutos após a alimentação dos juvenis, através do processo de sifonagem, para a retirada de resíduos 

(restos de ração e fezes) e a água retirada com este processo foi reposta nas mesmas condições e proporções das que 

se encontram nas caixas. Ao final dos 60 dias, os animais foram anestesiados com eugenol (50 μL/L) e eutanasiados por 

secção da medula espinhal para coleta de tecidos. Hipófise, cérebro e uma porção do fígado foram colocados em tubos 

RNase-free e armazenados em freezer -80 o C para posterior análise da expressão gênica. 

O mRNA dos tecidos foi extraído usando Trizol®, segundo protocolo do produto. A determinação da pureza e a 

concentração de RNA, síntese de cDNA, otimização dos primers e leitura das placas de RT-PCR foram realizados segundo 

procedimentos descritos por Streck et al. (submetido). Foi analisada a expressão dos genes hif2a, crh (corticotropin 

releasing hormone), hsp12a (heat shock protein 70, member 12) e sstr1 (somatostatin receptor 1) no cérebro; na 

hipófise foi analisada a expressão do gene gh (growth hormone); e no fígado, a expressão dos genes hif2a, hspa12a e 

igf1 (insulin-like growth fator 1).  

Os genes actb (actin beta) e eef1a (eukaryotic translation elongation fator 1-α), descritos em Baldisserotto et al. 

(2014) e Souza et al. (2019), respectivamente, serviram como genes de referência internos. 
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4.2.4 NÍVEIS DE Na+ NA ÁGUA E EXCREÇÃO DE AMÔNIA EM R. quelen 

Juvenis de jundiá (15 – 20 g) (n=54) foram separados em tanques de 30 L (três repetições, n=3/repetição) e 

submetidos a seis tratamentos com diferentes concentrações de amônia não ionizada (NH3) e de íons sódio (Na+): T1 – 

Alta concentração de NH3 (0,6 mg/L) e sem Na+; T2 – Alta concentração de NH3 e níveis de Na+ presente na água de 

abastecimento; T3 – Alta concentração de NH3 e 0,1 g/L de NaCl; T4 – Baixa concentração (mínimo possível) de NH3 e 

sem Na+ (água deionizada contendo K+, Cl-, Ca2+ e Mg2+ como água de abastecimento); T5 – Baixa concentração de NH3 

e níveis de Na+ presente na água de abastecimento; T6 – Baixa concentração de NH3 e 0,1 g/L de NaCl. O período 

experimental foi de 10 dias e a qualidade da água foi mantida constante através de renovação diária com água contendo 

os mesmos níveis de NH3 e Na+ dos respectivos tratamentos. 

Ao final dos 10 dias, os animais foram anestesiados com eugenol (50 μL/L) e eutanasiados por secção da medula 

espinhal para coleta de tecidos. Uma porção das brânquias e do rim foram colocadas em tubos RNase-free e 

armazenados em freezer -80 o C para posterior análise da expressão gênica. 

O mRNA de brânquia e de rim foi extraído usando Trizol®, segundo protocolo do produto. A determinação da pureza 

e a concentração de RNA, síntese de cDNA, otimização dos primers e leitura das placas de RT-PCR foram realizados 

segundo procedimentos descritos por Streck et al. (submetido). Foi analisada a expressão gênica dos transportadores 

Na+/K+ ATPase (sodium potassium-transporting ATPase subunit alpha-1, atp1a), H+ ATPase (v-type proton ATPase 

subunit a like, atp6v0a1, atp6v0a2, atp6v0al, atp6v0a2l), antiporte Na+/H+ (sodium/hydrogen exchanger, slc9a3, 

slc9a3.1, slc9a3.2), simporte Na+/K+/2Cl- (slc12a2) e transportador de amônia (Rh family C glycoprotein, rhcga, rhgb, 

rhcgc). Os genes beta actina (actb) e fator eucariótico de elongação 1-α (eef1a), descritos em Baldisserotto et al. (2014) 

e Souza et al. (2019), respectivamente, serviram como genes de referência internos. 

 
4.3 Resultados e/ou Impactos: 

   

4.3.1 EXPOSIÇÃO DE 24 H DE JUVENIS DE Rhamdia quelen A DIFERENTES pHs (Streck et al. submetido) 

Quatro isoformas diferentes de H+-ATPase foram expressas nas brânquias e nos rins de jundiá: atp6v0a1, atp6v0a2, 

atp6v0al e atp6v0a2l. Os tratamentos não afetaram significativamente suas expressões nas brânquias e nos rins. Os 

jundiás expostos ao pH 5,5 e 9,0 mostraram uma expressão significativamente maior de atp1a nas brânquias e nos rins 

quando comparado com aqueles mantidos em pH 7,5.  

A exposição ao pH 5,5 promoveu um aumento na expressão de slc9a3.2 nas brânquias em comparação com aqueles 

expostos ao pH 7,5, mas não houve diferença em relação ao pH 9,0, assim como na expressão deste gene no rim entre 

as três condições experimentais. Os tratamentos não afetaram significativamente a expressão dos genes slc12a6 e 

slc12a7 isoforma 3 nas brânquias e no rim. A exposição ao pH ácido (5,5) apresentou uma expressão mais elevada da 

isoforma slc12a7 nas brânquias do que os peixes mantidos a pH 9,0, mas aqueles mantidos a pH 7,5 não apresentaram 

diferenças significativas daqueles expostos ao pH ácido e alcalino. Não houve diferença significativa na expressão deste 
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gene no rim. 

A exposição ao pH 9,0 aumentou a expressão de slc12a4 no rim em comparação ao pH 5,5, mas nas brânquias não 

houve diferenças significativas entre os peixes de diferentes pHs. A exposição ao pH 5,5 mostrou um efeito de 

diminuição na expressão branquial de slc12a2 em comparação com os outros tratamentos e não houve mudanças na 

expressão renal deste gene. A exposição ao pH ácido (5,5) aumentou o rhbg branquial, enquanto no rim diminuiu sua 

expressão nos pHs 5,5 e 9,0 em comparação com o pH 7,5. 

 

4.3.2 EXPOSIÇÃO PROLONGADA DE JUVENIS DE R. quelen A DIFERENTES pHs 

Brânquias 

 Jundiás do grupo 2 mantidos em pH 5,5 mostraram uma expressão mais alta do gene atp6v0a1 do que aqueles 

do grupo 1 com o mesmo pH.  Jundiás do grupo 1 mantidos em pH 5,5 mostraram expressão mais alta do gene atp6v0a2l 

do que aqueles do grupo 2 com o mesmo pH. Jundiás do grupo 1 mostraram expressão mais alta do gene atp6v0a2l a 

pH 5,5 do que aqueles do grupo 2 a pH 9,0. Jundiás do grupo 2 mantidos em pH 5,5 mostraram expressão mais alta do 

gene atp1a do que aqueles do grupo 1 com o mesmo pH.  Houve um aumento na expressão do gene no pH 7,5 

comparado ao pH 5,5 em jundiás do grupo 1. Jundiás do grupo 1 mantidos em pH 5,5 mostraram uma expressão mais 

alta do gene slc12a7 isoforma 3 do que aqueles do grupo 2 no mesmo pH. Houve uma diminuição na expressão deste 

gene no pH 5,5 comparado ao pH 7,5 e 9,0 em jundiás do grupo 1. Os outros genes não mostraram diferenças 

significativas.    

 

Rim 

 Jundiás do grupo 2 mantidos em pH 9,0 mostraram uma expressão mais alta do gene atp1a do que aqueles do 

grupo 1 com o mesmo pH. Jundiás do grupo 2 em pH 9,0 apresentaram expressão mais alta deste gene do que nos 

outros pHs. Houve uma expressão significativamente mais alta do gene slc12a7 isoforma 1 em jundiás do grupo 1 no pH 

7,5 comparado ao pH 5,5. Jundiás do grupo 1 mantidos em pH 5,5 mostraram uma expressão mais alta do gene slc12a2 

do que aqueles do grupo 2 com o mesmo pH. Jundiás do grupo 1 no pH 5,5 apresentaram expressão mais alta deste 

gene do que nos outros pHs. Jundiás do grupo 2 mantidos em pH 5,5 mostraram expressão mais alta do gene rhbg do 

que aqueles do grupo 1 no mesmo pH. Jundiás do grupo 1 no pH 5,5 apresentaram expressão mais baixa desse gene. 

Os outros genes não mostraram diferenças significativas. 

 
4.3.3 LINALOL COMO ADITIVO NA DIETA DE R. quelen 

Cérebro 

A expressão do gene crh foi maior no grupo alimentado com a dieta controle e menor no grupo alimentado com 

dieta contendo 0,25 ml/kg de linalol. Os níveis de expressão do gene hspa12a foi menor no grupo alimentados com 

dieta contendo 0,25 ml/kg de linalol e maior nos grupos alimentados com dieta contendo 1 ou 2 ml/kg de linalol. A 
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expressão dos genes hif2a e sstr não apresentaram diferença entre os grupos. 

Hipófise 

Não houve diferença na expressão do gene gh entre os grupos. 

Fígado 

 Peixes alimentados com dieta controle e com a dieta contendo 0,25 ml/kg de linalol apresentaram menor 

expressão do gene hspa12a. A maior expressão desse gene foi observada no grupo alimentado com dieta contendo 1 

ml/kg de linalol. A expressão gênica de hif2a e igf1 não diferiu entre os grupos. 

 
4.3.4 NÍVEIS DE Na+ NA ÁGUA E EXCREÇÃO DE AMÔNIA EM R. quelen 
 

Comparação entre diferentes níveis de Na+ na mesma concentração de NH3 

 Nos grupos mantidos na menor concentração de NH3, a expressão gênica de rhcga, na brânquia, foi maior no 

tratamento com nível de Na+ presente na água de abastecimento e menor no tratamento com 0,1 g/L de NaCl. Já no 

rim, a expressão desse gene foi maior no tratamento sem Na+ e menor no tratamento com níveis de Na+ presente na 

água de abastecimento e no tratamento com 0,1 g/L de NaCl. A expressão do gene atp6v0a2, na brânquia e no rim, foi 

maior no tratamento sem Na+. No entanto, a menor expressão desse gene na brânquia foi observada no tratamento 

com nível de Na+ presente na água de abastecimento e no rim foi observada no tratamento com 0,1 g/L de NaCl. Nos 

grupos mantidos na maior concentração de NH3, a expressão dos genes não diferiu entre os grupos expostos à diferentes 

níveis de Na+. 

 

Comparação entre diferentes concentrações de NH3 no mesmo nível de Na+  

Na maior concentração de NH3, a expressão do gene rhcga na brânquia foi maior no tratamento com 0,1 g/L de 

NaCl. Já a expressão do gene atp6v0a2, no mesmo tecido, foi maior no tratamento sem Na+ exposto à menor 

concentração de NH3. No rim, a expressão do gene atp1a1 foi maior no grupo tratado com 0,1 g/L de NaCl e exposto à 

maior concentração de NH3.O gene rhcga apresentou maior expressão no tratamento com nível de Na+ presente na 

água de abastecimento e no tratamento com 0,1 g/L de NaCl, ambos expostos a maior concentração de NH3. 

 
 

 
 
 

 
Santa Maria, 16 de fevereiro de 2022.  

 
 

Ana Paula Gottlieb Almeida 
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