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RESUMO
Comunidades microbianas altamente diversificadas integram a microbiota dos peixes, onde
desempenham funções metabólicas essenciais à saúde dos hospedeiros. O perfil taxonômico e
metabólico da microbiota dos teleósteos exibe associação com a filogenia, idade, dieta do
hospedeiro e com as condições físico-químicas do seu habitat. A poluição e o estresse
ambiental podem induzir alterações na estrutura das comunidades microbianas associadas aos
peixes, podendo afetar negativamente as interações microbiota-hospedeiro. Estudos têm
demonstrado que alterações do perfil da microbiota induzidas por contaminantes ambientais
tem influenciado fortemente no declínio da ictiofauna. O objetivo deste estudo foi
caracterizar e comparar a diversidade bacteriana associada à microbiota branquial e intestinal
de Prochilodus argenteus e Rhinelepis aspera recrutados no médio rio São Francisco e em
tanque de cultivo. As comunidades bacterianas associadas às espécies e tecidos (brânquias e
intestino) nos diferentes ambientes foram caracterizadas por meio do sequenciamento de alto
rendimento do gene rRNA 16S. Adicionalmente, foram realizados ensaios de tolerância com
277 isolados bacterianos da microbiota cultivável, obtidos dos mesmos tecidos dos animais
do rio São Francisco e do tanque de cultivo. Estes microorganismos foram expostos a
diferentes doses de metais (Cr, Cd, Ni, Cu, e Pb), NaCl e variações de pH, além da
capacidade de formarem biofilme. O perfil taxonômico revelado pela análise metagenômica
indicou grande diversidade bacteriana associada às vísceras dos peixes, composta por 33
filos, 61 classes, 133 ordens, 220 famílias e 295 gêneros. Em comum, a microbiota de P.
argenteus e R. aspera foi majoritariamente composta pelos filos Proteobacteria e
Fusobacteriota. As análises dos índices de diversidade α (Shanon e Simpson) e de
dissimilaridade, estabelecida pela distância Unifrac ponderada, indicaram que a estrutura e
diversidade microbiana foram fortemente influenciadas pelo ambiente, sem efeito
significativo relacionado à espécie e tecidos viscerais. A diversidade bacteriana foi
drasticamente reduzida na microbiota dos peixes mantidos em cativeiro comparado aos
peixes selvagens. A ocorrência simpátrica das espécies aliada a convergência ecológica
iliófaga pode ter exercido influência no aumento da convergência microbiana interespecífica
na microbiota dos peixes selvagens, que ainda assim, mostrou-se distinta observada o
expressivo número de táxons únicos nos diferentes tecidos. Um conjunto de filótipos
bacterianos,

entre

eles,

Cetobacterium_A,

Aeromonas,

Plesiomonas,

Bacteroides,

Pseudomonas_E, Shewanella e Edwardsiella prevaleceram em abundância variável e

compartilhada em peixes selvagens e cultivados nos diferentes tecidos corporais, sugerindo
serem constitutivos autóctones de um microbioma central. A microbiota cultivável isolada
dos tecidos de animais de ambos os ambientes apresentou elevada tolerância ao chumbo. A
identificação de bactérias multiressistentes a metais pesados realizada com base no gene 16S
rRNA, indicou a presença de bactérias com potencial biotecnológico e biorremediador como
Bacillus sp. e Anoxybacillus sp., e potenciais patógenos como Plesiomonas sp., Aeromonas
sp., Klebisiella sp. e Serratia sp. Nossos dados de maneira conjunta, fornece informações
inéditas sobre os microbiomas associados a brânquias e intestino de P. argenteus e R. aspera
selvagens e aponta uma redução drástica das comunidades bacterianas induzida pelo estresse
ambiental do confinamento, que poderá refletir adversamente na saúde animal e acarretar
prejuízos à aquicultura. Futuramente, sugerimos caracterizar os microbiomas destas espécies
procedentes de um ambiente aquático não impactado por pressões antrópicas, além de ensaios
adicionais com a microbiota cultivável isolada neste estudo, para investigar o potencial
biotecnológico destes microrganismos.

Palavras chave: Bioindicadores, ictiofauna, R.aspera, P.argenteus, Rio São Francisco,
biomarcadores, microrganismos.

ABSTRACT
Highly diversified microbial communities are part of the fish microbiota, where they perform
metabolic functions essential to the host’s health. The taxonomic and metabolic profile of the teleost’s
microbiota is associated with the phylogeny, age, and food diet of the host and with the
physicochemical conditions of its habitat. Pollution and environmental stress can induce changes in
the structure of microbial communities associated with fish, which can negatively affect microbiotahost interactions. Studies have shown that changes in the microbiota profile induced by environmental
contaminants have strongly influenced the declineof the ichthyofauna. The objectives of this study
was to characterize and compare bacterial diversity associated with the gilll and intestinal microbiota
of Prochilodus argenteus and Rhinelepis aspera recruited in the middle São Francisco River and
culture ponds. The bacterial communities associated with species and tissues in different
environments were characterized by high-throughput sequencing of the 16S rRNA gene. Additionally,
tolerance tests were carried out with 277 bacterial isolates from the cultivable microbiota, obtained
from the same tissues of animals recruited from the São Francisco River and the culture tank. These
microorganisms were exposed to different doses of metals (Cr, Cd, Ni, Cu, and Pb), NaCl, pH
variations and evaluated for their ability to form biofilm. The taxonomic profile revealed by the
metagenomic analysis indicated great bacterial diversity associated with fish viscera, consisting of 33
phyla, 61 classes, 133 orders, 220 families, and 295 genera. In common, the microbiota of P.
argenteus and R. aspera was mostly composed of the phyla Proteobacteria and Fusobacteriota.
Analysis of α diversity (Shanon and Simpson) and dissimilarity indices, established by the weighted
Unifrac distance, indicated that microbial structure and diversity were strongly influenced by the
environment, with no significant effect related to species and visceral tissues. The bacterial diversity
was drastically reduced in the microbiota of fish kept in captivity compared to wild fish. The
sympatric occurrence of species combined with iliophagous ecological convergence may have
influenced the increase of interspecific microbial convergence in the microbiota of wild fish, which,
even so, proved to be distinct when observing the expressive number of unique taxa in different
tissues. A set of bacterial phylotypes, including Cetobacterium_A, Aeromonas, Plesiomonas,
Bacteroides, Pseudomonas_E, Shewanella, and Edwardsiella prevailed in variable and shared
abundance in wild and cultivated fish in different body tissues, suggesting that they are. constitutive

of a central microbiome. The culturable microbiota isolated from the tissues of animals from
both environments showed high tolerance to lead. The identification of heavy metals
multiresistant bacteria based on 16S rRNA gene, indicated the presence of bacteria with
biotechnological and bioremediation potential as Bacillus sp. and Anoxybacillus sp., and
potential pathogens such as Plesiomonas sp., Aeromonas sp., Klebisiella sp. and Serratia sp.

Our data together provide unprecedented information on the microbiomes associated with the
gills and gut of wild P. argenteus and R. aspera and points to a drastic reduction of the
bacterial communities induced by the environmental stress in confinement, which may
adversely reflect on animal health and cause losses to aquaculture. In the future, we suggest
to characterize the microbiomes of these species from an aquatic environment not impacted
by anthropogenic pressures, as well as additional tests with the culturable microbiota isolated
in this study, to investigate the functional and biotechnological potential of these
microorganisms.

Key words: Bioindicators, ichthyofauna, R.aspera, P.argenteus, São Francisco River,
biomarkers, microorganisms.

APRESENTAÇÃO
O trabalho apresentado está dividido em 3 capítulos, sendo o primeiro uma introdução geral,
seguida de objetivos e de um fluxograma dos estudos realizados. O segundo capítulo é
intitulado “Tanques de cultivos induzem intensa redução na diversidade da microbiota
associada às brânquias e intestinos de duas espécies endêmicas do rio São Francisco”. O
terceiro capítulo “Microbiota cultivável associada a duas espécies de peixes nativas e
endêmicas do rio São Francisco possui elevada tolerância a metais pesados”. Por fim, as
considerações finais, seguida pelas referências bibliográficas.
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1. CAPÍTULO 1
1.1. Vulnerabilidade ambiental e ecológica dos limnociclos
Os ecossistemas de água doce ou limnociclos ocupam cerca de 0,8% da superfície
terrestre, contudo, abrigam cerca de 10% da biodiversidade do planeta (STRAYER;
DUDGEON, 2010). O Brasil concentra cerca de 12% da água doce do planeta e resguarda
portanto, parte importante da maior diversidade de peixes neotropicais do mundo, constituída
por cerca de 6.000 espécies, distribuídas pelas bacias hidrográficas da América do Sul (REIS,
et al., 2016). A conservação dos ecossistemas dulcícolas é indispensável para a preservação
desta diversidade e das inerentes funções ecossistêmicas que desempenham, essenciais à
manutenção dos padrões de qualidade da água e alimentos para o consumo humano
(STRAYER; DUDGEON, 2010).
Contudo, o nível de degradação ambiental

observado nos limnociclos, indica o

elevado grau de vulnerabilidade destes ecossistemas e evidencia risco de declínio ou extinção
de cerca de 4 a 10% da ictiofauna neotropical (REIS, et al., 2016). A conservação da
integridade ambiental e biológica nos biociclos dulcícolas encontra-se ameaçada
principalmente por pressões antrópicas, relacionadas ao aporte de poluentes orgânicos e
inorgânicos derivados de efluentes domésticos, industriais e agrícolas, da pesca predatória e
da introdução de espécies exóticas (BARBOSA et al., 2017; DIAS et al., 2017).
Os impactos negativos desta intensa exploração são amplos e generalizados
(STRAYER; DUDGEON, 2010) e decorrem principalmente do aumento das demandas pelo
uso da água, em razão do crescimento demográfico e da expansão da urbanização,
industrialização e da agricultura irrigada. Todos estes fatores, associados à ineficiência do
tratamento de esgotos e água residuais, adicionam aos sistemas fluviais carga excessiva de
matéria orgânica, pesticidas, fertilizantes e sedimentos, que resulta na eutrofização dos cursos
d’água. Contudo, a eutrofização, acarreta aumento excessivo da biomassa fitoplanctônica,
redução da entrada de luz e do oxigênio dissolvido, ocasionando a mortalidade de peixes e
outras espécies da biota aquática (SMITH; SCHINDLER, 2009). Além disso, constituem
riscos adicionais à conservação da integridade ambiental e biológica dos sistemas fluviais, o
confinamento da água em reservatórios, que acarretam redução da vazão, elevação da
concentração de poluentes e interfere negativamente na reprodução dos peixes de
comportamento migratório (GUBIANI et al., 2007; GODINHO; KYNARD, 2009;
CHELLAPPA et al., 2009; DIAS et al., 2017).
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Desta forma, torna-se urgente e necessário que se estabeleçam planos de gestão
sustentável dos recursos hídricos, capazes de mitigarem os efeitos das pressões antrópicas
sobre os ecossistemas aquáticos, visando a conservação da qualidade da água e da
diversidade biológica.

1.2 Rio São Francisco
A bacia hidrográfica do rio São Francisco (BHSF) está inserida inteiramente em
território brasileiro. O RSF nasce no centro-oeste do estado de Minas Gerais, na Serra da
Canastra, no município de São Roque de Minas e percorre aproximadamente 2.800 km até a
sua foz no Oceano Atlântico (Figura 1), entre o estado de Alagoas e Sergipe, região nordeste
do país. É reconhecido como o rio da Integração Nacional, por conectar as regiões sudeste,
centro-oeste e nordeste do Brasil (CASTRO; PEREIRA, 2019). Com uma área de drenagem
de aproximadamente 639.237 km2, beneficia 505 municípios brasileiros (CASTRO;
PEREIRA, 2019) e uma população de aproxidamente 14 milhões de habitantes, conforme
último senso demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018)
(IBGE, 2010).
Em razão da sua grande dimensão territorial, a BHSF está dividida em 4 regiões
fisiográficas, nomeadas como alto, médio, submédio e baixo rio São Francisco, conforme o
sentido do curso do rio e a variação de altitudes (BETTENCOURT et al., 2016). As regiões
do médio, submédio e baixo rio São Francisco, estão inseridas no polígono das secas com alta
vulnerabilidade para o desenvolvimento social em decorrência da instabilidade climática.
Destaca-se portanto, a importância econômica e sócio-cultural da BHSF, tendo em vista que
54% da bacia (Figura 1), está inserida na porção mais árida do Brasil (BETTENCOURT et
al., 2016).
A região do alto São Francisco está contida inteiramente no estado de Minas Gerais,
tendo como referência a Serra da Canastra a 1.280m de altitude, onde está localizada sua
nascente, estendendo até a cidade de Pirapora. É a região onde se observa maior densidade
demográfica, destacando-se a mineração e a indústria como principais atividades econômicas.
O Médio São Francisco ocupa 63% da área da bacia, estando à jusante da cidade de Pirapora
até a barragem de Sobradinho, no estado da Bahia, considerada um dos maiores lagos
artificiais do mundo. Apenas 13,8% da região do médio rio São Francisco está contido no
estado de Minas Gerais (BETTENCOURT et al., 2016).
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Figura 1. Rio São Francisco (RSF) e seu curso pelo território brasileiro, da nascente a foz no Oceano Atlântico.
Destaque para importância do RSF na porção semiárida do Brasil que abrange o extremo norte do estado de
Minas Gerais e o nordeste brasileiro. O município de Januária no norte de Minas Gerais, cidade ribeirinha
localizada à margem esquerda do RSF. Fonte de dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica - IBGE;
Agência Nacional das Águas – ANA, Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

Similar aos demais ecossistemas de água doce neotropicais, o RSF também resguarda
uma ictiofauna diversa, com importante taxa de endemismo, constituída por cerca de 304
espécies, dentre as quais, 35 são invasoras (BARBOSA et al., 2017). Historicamente, a pesca
no RSF tem grande importância à subsistência das comunidades ribeirinhas tradicionais, e
comercialmente, pelo abastecimento a demanda de pescado da região sudeste e nordeste do
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Brasil. Contudo, o RSF vem sofrendo reduções drásticas nos estoques de peixes e muitas
espécies nativas e endêmicas encontram-se vulneráveis, quase ou ameaçadas de extinção
(BARBOSA et al., 2017).
Visando aprimorar o conhecimento sobre as espécies e subsidiar um plano de
conservação e recuperação da fauna do Rio São Francisco, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), propôs o Plano de Ação Nacional para
Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna Aquática da Bacia do Rio São
Francisco (PAN). O PAN foi aprovado pela Portaria N° 34, de 27 de maio de 2015,
abrangendo 8 espécies ameaçadas de extinção segundo as categorias, criticamente
ameaçadas, em perigo e vulneráveis. Nesta lista encontra-se Bagropsis reinhardti, Brycon
nattereri, Conorhynchos conirostris, Kolpotocheirodon theloura; Lophiosilurus alexandri;
Pareiorhaphis mutuca, Pamphorichthys pertapeh e Trichomycterus novalimensis. Além
disso, estabelece estratégias para proteção de 10 espécies ameaçadas de extinção da família
Rivulidae e de outras 6 espécies de peixes consideradas beneficiadas, por estarem em risco
e/ou quase ameaçadas, entre elas, Rhinelepis aspera, conhecida como cascudo preto
(BRASIL, 2015).
A degração ambiental e a perda de habitat constituem as principais ameaças à
conservação da biodiversidade aquática (REIS et al., 2016; BARBOSA et al., 2017)
Lamentavelmente, o (RSF) reflete os efeitos negativos da intensa exploração antrópica das
suas potencialidades como fonte de água, pescado e energia. A água constitui principal matriz
energética do Brasil e para esta finalidade, o RSF tem sido extensivamente explorado,
portando 9 hidrelétricas que responde por 15% da energia gerada no país (CASTRO;
PEREIRA, 2019). Para tanto, foram construídos grandes reservatórios ao longo da calha
principal do rio, que acarretaram alterações ambientais inevitáveis ao sistema fluvial, como a
redução da vazão e diminuição dos pulsos de inundação, que refletiram negativamente nos
mecanismos de dispersão das espécies, pela supressão de rotas migratórias, elevando os
riscos de redução da biodiversidade aquática (GUBIANI et al., 2007; NOVAES et al., 2014;
ARANTES et al., 2019).
Outros fatores que intensificam os impactos ambientais sobre o BHSF são os
processos erosivos causados pela supressão da vegetação de áreas sensíveis, com
intensificação do carreamento de sedimento para o leito do rio (CASTRO; PEREIRA, 2019),
e a escassez hídrica advinda da falta de chuvas, que atingiu a porção mineira da BHSF entre
2012-2018. Esta estiagem tão prolongada resultou em incêndios florestais, seca das lagoas
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marginais e de uma das nascentes do RSF em São Roque de Minas (CASTRO, PEREIRA,
2019). A consequente redução da sua vazão, interfere na capacidade de autodepuração e
coopera para elevar a concentração de poluentes na água, com impactos diretos sobre a flora
e fauna aquática (GOSSET; RIVES; LABONNE, 2006; GODINHO; KYNARD, 2009;
STRAYER; DUDGEON, 2010). De forma conjunta, o declínio da sua ictiofauna tem sido
atribuído a poluição, aos barramentos, destruição de habitats, a sobrepesca e a introdução de
espécies exóticas, fatores estes, frequentemente apontados como responsáveis pelo declínio
mundial da abundância e diversidade de peixes (AGOSTINHO et al., 2016; BARBOSA et
al., 2017).

1.3. Contaminação do Rio São Francisco
A Unesco (2012), define segurança hídrica como sendo a capacidade de assegurar o
fornecimento de água à população em quantidade adequada e qualidade aceitável para
garantir a saúde humana e dos ecossistemas. No entanto, os ecossistemas aquáticos
dulcícolas, incluindo os da BHSF, encontram-se severamente impactados pela recepção de
efluentes domésticos, industriais e agrícolas que deterioram a qualidade da água e afetam
negativamente de forma extensiva as cadeias tróficas.
Em Minas Gerais, o monitoramento da qualidade da água superficial nas principais
bacias e sub-bacias hidrográficas é realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM). Atualmente, o sistema de monitoramento está constituído por 600 estações de
amostragem distribuídas em pontos estratégicos que incluem as bacias do Rio São Francisco,
Doce, Paraíba do Sul, Paranaíba, Mucuri, Jequitinhonha entre outras. São realizadas coletas
numa frequência trimestral para a maioria das Unidades de Planejamento e Gestão de
Recursos Hídricos (UPGRH) e coletas mensais apenas para o Rio das Velhas, um afluente do
RSF e no Rio Doce (IGAM, 2018).
Contudo, ainda que tenha ocorrido avanços, a segurança hídrica está condicionada a
ampliação de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto e águas residuais, bem como,
da capacidade de prever e evitar os desastres ambientais que afetam a qualidade da água,
oferecendo riscos ambientais à biota aquática e à saúde pública (SALIM DANTAS et al.,
2019).
Um dos maiores problemas para a conservação dos recursos hídricos no Brasil, ainda
está relacionado com o lançamento de efluentes domésticos sem tratamento adequado nos
cursos de água. Esta realidade foi constatada por (SALIM DANTAS et al., 2019), ao
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analisarem a série histórica (2000-2018) dos dados obtidos pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (IGAM), para o indicador contaminação fecal, em 10 sub-bacias que compõem a
BHSF no estado de Minas Gerais. Os índices mais elevados de contaminação fecal ocorreram
nas sub-bacias densamente povoadas, indicando os impactos da urbanização na veiculação de
esgotos domésticos sem tratamento adequado na deterioração da qualidade da agua (SALIM
DANTAS et al., 2019).
Recentemente, o Brasil foi protagonista dos maiores desastres ambientais do mundo,
em razão do rompimento de barragens de rejeitos de minérios, ocorrido nos municípios de
Mariana (2015) e Brumadinho (2019), ambos na região do quadrilátero ferrífero, em Minas
Gerais. Em Brumadinho, os rejeitos de minério atingiram o Córrego do Feijão e foram
carreados para o rio Paraobeba, principal afluente do Alto SF (CUNHA et al., 2019).
Após o desastre, foram conduzidos estudos para avaliar a concentração de substâncias
potencialmente tóxicas, como metais, na água e sedimentos, bem como, os efeitos
ecotoxicológicos em diferentes níveis da cadeia trófica. Foram detectados na água teores
superiores aos permitidos (CONAMA/2005) de Fe, Al, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd e U e no
sedimento, Cr, Ni, Cu e Cd. A avaliação ecotoxicológica indicou que a contaminação induziu
efeitos negativos em todos os níveis tróficos da cadeia trófica. Foi observado inibição do
crescimento celular de algas (Raphidocelis subcapitata), comprometimento da mobilidade do
microcrustáceo (Daphnia similis) e mortalidade do peixe (Danio rerio), quando exposto ao
sedimento contaminado (VERGILIO et al., 2020). Em espécies ícticas endêmicas do RSF,
Salminus franciscanus e o Prochilodus argenteus, foram detectados metais pesados
acumulados nos músculos e fígado e alterações histopatológicas no fígado e baço
(PASCHOALINI et al., 2019; LA et al., 2020; SAVASSI et al., 2020).
De modo geral, os efeitos biomagnificadores de muitos metais na cadeia alimentar
representam ameaças à saúde humana, estando associado a uma ampla gama de efeitos
tóxicos, incluindo carcinogênese, estresse oxidativo, danos no DNA e efeitos no sistema
imunológico (RIBEIRO et al., 2012; KAN et al., 2015; JIN et al., 2017; CHIU et al., 2020).
Estudos têm demonstrado que a exposição contínua a substâncias tóxicas como metais
pesados e outros poluentes orgânicos tem efeito adverso sobre a biota aquática, devido à
toxicidade, capacidade de bioacumulação e mobilidade na cadeia alimentar (ATLI; CANLI,
2010; PASCHOALINI et al., 2019).
Importante ressaltar que, em condições naturais os metais pesados aparecem como
elementos traços agregados ao solo, água e sedimentos. Muitos destes elementos, como cobre
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(Cu), zinco (Zn) e o ferro (Fe) são essenciais à constituição de proteínas e enzimas,
importantes ao metabolismo fotossintético e respiratório, transcrição gênica e função
imunológica (COLIN; VILLEGAS; ABATE, 2012; ISLAM et al., 2015). No entanto, o
acúmulo progressivo ou altas concentrações destes micronutrientes pode torná-los tóxicos aos
organismos (MILAN et al., 2016; OUYANG et al., 2016). Outros metais, como o cádmio
(Cd) e o chumbo (Pb), não exercem função biológica conhecida, por isso, a elevação das
concentrações no compartimento aquático tem origem antropogênica. A toxicidade do metais
depende largamente da sua mobilidade e biodisponibilidade, que é influenciada por fatores
como pH, salinidade, temperatura e oxigênio no ambiente aquático (AMMAR et al., 2015;
BUCCIONE et al., 2021), bem como pela precipitação, troca catiônica e complexação com
moléculas orgânicas (SIGG et al., 2006; PEIJNENBURG et al., 2014; FARASIN et al.,
2015).
A expansão do agronegócio no Brasil também acarretou vulnerabilidade à BHSF, pela
elevada demanda do uso da água e pelo acréscimo de resíduos oriundos de pesticidas
utilizados na agricultura com finalidade fitossanitária e incremento da produção de alimentos
(SCORZA JÚNIOR; NÉVOLA; AYELO, 2010). A exposição ao pesticida pentaclorofenol,
por exemplo, resultou em toxicidade genética e reprodutiva em animais aquáticos (LUO et
al., 2009). Além disso, pode acumular no fígado e no trato intestinal dos peixes, causando
danos histopatológicos, inibição do crescimento e oxidação de biomoléculas (KAN et al.,
2015). Alguns pesticidas apresentam atividade antimicrobiana e podem alterar o microbioma
intestinal (JIN et al., 2017).
Outros estudos conduzidos por Ribeiro e colaboradores (2012), Trindade e
colaboradores (2012), na região do alto São Francisco entre Três Marias e Pirapora/MG,
avaliaram a concentração e distribuição de metais tóxicos nos sedimentos e na água, em área
caracterizada pelo uso e ocupação dos solos com atividades voltadas para o beneficiamento
de Zn e Pb em Três Marias, Fe-Si, e por atividades agrícolas em Pirapora. A quantificação
dos metais indicou concentrações elevadas, acima dos valores permitidos, para os elementos
Zn (5974,16 mg/kg), Pb (310,27 mg/kg), Cu (81,40 mg/kg), e Cd (34,89 mg/kg), nos
sedimentos e de Cd, Cu, Cr, Co, Ni e Pb na água, representando alto risco de contaminação à
biota. Os níveis de contaminação nos centros urbano-industriais, confirmaram a necessidade
do monitoramento dos metais pesados nestes pontos, restrição do uso da água e estudos de
ecotoxicidade em peixes devido ao alto consumo na região (RIBEIRO et al., 2012).
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Contudo, estudos para avaliação dos efeitos ecotoxicológicos em diferentes níveis da
cadeia trófica tem sido conduzidos em Minas Gerais, apenas na região do alto rio São
Francisco. Estas informações são escassas para a região do médio rio São Francisco que
abrange o extremo norte do estado de Minas Gerais. O Plano de Recursos Hidrícos da Bacia
do Rio São Francisco, evidencia que os problemas ambientais na região do médio São
Francisco se relacionam com o uso indiscriminado da água, manejo inadequado do solo para
irrigação, precariedade no saneamento básico, em especial do tratamento de esgoto e destino
inadequado do lixo (BETTENCOURT et al., 2016; CASTRO; PEREIRA, 2019).
Os dados da avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas Gerais, para a
região do presente estudo, na UPGRH SF9 (estação de amostragem SF029) e referente ao ano
2018, foram disponibilizados no relatório anual do IGAM (2019), indicando parâmetros com
valores acima dos limites definidos pela Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH
No 01 (2008). Foram considerados parâmetros em desconformidade com a legislação, aqueles
que encontraram-se acima dos limites permitidos para as águas enquadradas na Classe 2,
como são caraterizados os corpos d’águas da UPGRH SF9 (Figura 2). O indicador de
contaminação fecal (Escherichia coli), enriquecimento orgânico( fósforo total) e substâncias
tóxicas (cobre dissolvido) comprometeram a qualidade da água no período avaliado.

1.4. Biomonitoramento ambiental
Os impactos ambientais acarretados pelas interferências antrópicas, comprometem as
condições sanitárias da água, podendo afetar a estrutura e o funcionamento das comunidades
biológicas. Desta forma, o monitoramento da qualidade das águas, visando a conservação da
integridade biológica, requer dimensionar os efeitos adversos dos estressores ambientais
sobre à biota (ARIAS et al., 2007). Os poluentes ambientais induzem alterações bioquímicas,
genéticas e histopatológicas agudas ou crônicas que podem reduzir a aptidão do organismo ao
seu habitat (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003; ATLI; CANLI, 2010). Por
esta razão, avaliar as respostas biológicas emitidas pelos organismos pode traduzir os efeitos
das variações ambientais, geralmente ocasionadas por ações antropogênicas. Os
bioindicadores são espécies, grupos de espécies ou comunidades biológicas, cuja ausência ou
abundância no seu habitat refletem a qualidade da água (CALLISTO et al., 2004;
BUTTERWORTH; GUNATILAKA; GONSEBATT, 2012). Enquanto, as espécies
biomonitoras devem ser sensíveis ao estresse ambiental e refletirem os efeitos da sua
exposição aos poluentes (BEEBY, 2001). Desta forma, o biomonitoramento apresenta-se
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como ferramenta valiosa, que integrada às análises dos parâmetros físico-químicos da água,
fornece diagnóstico para a gestão dos recursos hídricos, ao estimar os efeitos negativos da
poluição antrópica às comunidades biológicas.

Figura 2. Panorama da Qualidade da Água em 2018 na UPGRH SF9 que inclui a estação de amostragem SF029
(RSF a jusante de Januária/MG), destacada no mapa pelo círculo vermelho e marcado por traço vermelho o
curso d’água. Conforme legenda, os resultados da avaliação trimestral (4 anuais) dos parâmetros em
desconformidade com a legislação com base nos indicativos: contaminação fecal, enriquecimento orgânico e
substâncias tóxicas. No mapa em coloração vermelha, no local selecionado para a representação do indicativo
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(1, 2 ou 3, de acordo com a legenda), indica que houve desconformidade para algum dos parâmetros avaliados e
em azul indica que todos os parâmetros avaliados estiveram em conformidade. O indicativo foi considerado em
desconformidade no ano de 2018, quando em pelo menos uma das quatro medições esteve em desacordo com os
limites da legislação para as águas enquadradas na Classe 2 (COPAM/CERH nº 1/2008). Fonte: Relatório
Executivo Anual (IGAM/ 2019.

Muitos organismos como algas, bactérias, invertebrados e peixes são apontados como
indicadores biológicos para avaliação dos efeitos dos contaminantes sobre a biocenose
aquática. Entre estes, destacam-se os peixes, altamente sensíveis à concentrações subletais de
substâncias tóxicas, permitindo avaliar os efeitos da exposição dos organismos à múltiplas
fontes de poluição, alertando os riscos ambientais à biota (SYLVAIN et al., 2016;
TARNECKI; PATTERSON; ARIAS, 2016; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020). Além
disso, os peixes apresentam parâmetros biológicos e fisiológicos similares a outros
vertebrados (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003), demonstrando sensibilidade
aos mesmos agentes teratogênicos e carcinogênicos que o homem (ANDRADE et al., 2004;
PORTO; ARAUJO; FELDBERG, 2005; BOLOGNESI; HAYASHI, 2011).

1.5. Prochilodus argenteus e Rhinelepis aspera
As espécies P. argenteus e R. aspera são sensíveis às variações físico químicas da
água e alterações estruturais do habitat e estão em declínio no médio rio São Francisco
(BARBOSA et al., 2017; PASCHOALINI et al., 2019; SOARES et al., 2020). Pertencem,
respectivamente, à ordem Characiformes e Siluriformes, que juntas reunem grande parte da
ictiofauna do RSF (ROXO et al., 2019; FRICKE; ESCHMEYER; FONG, 2021). Em comum,
ambas as espécies são gregárias e iliófagas detritívoras, ou seja, habitam as zonas mais
profundas dos corpos d’água e alimentam-se de organismos bentônicos e detritos orgânicos
incorporados aos sedimentos do rio (MCCAULEY et al., 2020; SANTOS et al., 2021). As
espécies detritívoras são abundantes nos sistemas fluviais neotropicais e consideradas
imprescindíveis aos processos de ciclagem de nutrientes, transferência de energia e de
biomassa ao longo da cadeia trófica (TAYLOR; FLECKER; HALL, 2006; MCINTYRE et
al., 2007). Há portanto, o desafio de estabelecer estratégias para conservação destas espécies,
visto que, o declínio dos organismos detrítivoros nos cursos d’água acarreta distúrbios nos
processos ecológicos e na dinâmica das comunidades biológicas.
Nesta perspectiva, a posição trófica dos referidos organismos, os tornam eletivos
como biomonitores, visto que, os sedimentos contém índices mais elevados de
geoacumulação de metais pesados (ISLAM et al., 2015), possibilitando que seja feita a
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avaliação simultânea dos efeitos da contaminação na coluna d’água e nos sedimentos
(CAMARGO; FERNANDES; MARTINEZ, 2009).

Prochilodus argenteus
O P. argenteus (Spix & Agassiz, 1829), é uma espécie endêmica e economicamente
importante da BHSF (Figura 2). Foi denominada anteriormente de P. marggravii
(WALBAUM, 1792), conhecida popularmente por Curimatã-pacu, curimba ou zulega
(BRITSKI; SATO; ROSA, 1988; CASTRO.; VARI, 2004). Pertencente à família
Prochilodontidade, é caracterizado por possuir lábios espessos com vários dentículos unidos
aos lábios protáteis e corpo relativamente alto com comprimento aproximado de 45 cm
(CASTRO; VARI, 2004), podendo atingir 15kg (MELO et al., 2013).
O gênero Prochilodus reune 13 espécies de peixes migradores, que encontram-se
amplamente distribuídos pelas bacias hidrográficas da América do Sul (SANTOS,. et al.,
2021). Na BHSF, convivem simpatricamente as espécies P. argenteus e P. costatus, que se
distinguem pelo número de escamas entre a origem da nadadeira dorsal e a linha lateral
(CASTRO; VARI, 2004). Em P. argenteus observa-se 10 ou 11 fileiras, enquanto

P.

costatus apresentam entre 8 ou 9 fileiras (CASTRO; VARI, 2004). Embora sejam endêmicas
da bacia do rio São Francisco, foram introduzidas (Figura 2) na bacia do rio Jequitinhonha
(CASTRO; VARI, 2004) e bacia do rio Doce (MELO et al., 2013).

Rhinelepis aspera
R. aspera é conhecido como cascudo preto ou acari, pertence à ordem Siluriformes e à
família Loricariidae, composta por cerca de 983 espécies (FRICKE; WILLIAN; FONG,
2021). Os Loricaríideos habitam ecossistemas continentais lóticos e lênticos em áreas
neotropicais da América do Sul e Central (ROXO et al., 2019). Caracterizam-se por terem o
corpo recoberto por placas dérmicas ósseas e boca ventral, modificada para a raspagem dos
alimentos (DELARIVA; AGOSTINHO, 2005). Apresentam grande rusticidade e facilidade
de adaptação em ambientes lênticos (ROXO et al., 2019).
O gênero Rhinelepis compõe-se de 9 espécies que ocorrem nos rios Amazonas, São
Francisco e Paraná. A espécie R. aspera atinge o maior porte entre os Loricarídeos e integra a
ictiofauna das bacias dos rios São Francisco e Paraná (ROXO et al., 2019). É uma espécie de
comportamento sedentário, que parece não realizar migração reprodutiva, sua fecundação é
31

externa com desova em áreas rochosas. São os únicos Loricariideos que não apresentam
cuidado parental (SUZUKI; AGOSTINHO; WINEMILLER, 2000).

Figura 3. Distribuição de R. aspera e P. argenteus. P.argenteus, espécie endêmica da Bacia Hidrográfica do rio
São Francisco já foi introduzida na Bacia Hidrográfica do rio Jequitinhonha e do rio Doce. R. aspera ocorre na
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e Alto Paraná (Brasil e Paraguai).

A espécie mostra-se susceptível à poluição (AGOSTINHO et al., 2016), que
combinada a fatores como sobrepesca e construção de barragens tem contribuído para
diminuição dos estoques naturais das populações. Para o estado de Minas Gerais, Lins et al.,
(1997) já alertava para o risco de extinção da espécie, que ainda hoje permanece na categoria
quase ameaçada (NT) e inserida no Plano Nacional para conservação de espécies ameaçadas
de extinção (ICMBIO, 2015).

1.6. Biomarcadores ecotoxicológicos
A ecotoxicologia aquática estuda o risco potencial e os efeitos deletérios que os
poluentes podem acarretar à biota (TRUHAUT, 1977). Os efeitos adversos da exposição aos
xenobióticos podem ser mensurados em um organismo ou matriz biológica através de
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diversos biomarcadores, indicadores de possíveis desordens metabólicas (GRISOLIA et al.,
2009; WU et al., 2017; PASCHOALINI et al., 2019; SAVASSI et al., 2020).
Os biomarcadores são definidos como sendo as respostas biológicas aos
contaminantes, detectáveis por alterações nos parâmetros biológicos ao nível molecular,
celular, histológico e comportamental (LAM; GRAY, 2003; SARKAR et al., 2006). Entendese que, a detecção precoce de disfunções metabólicas nos níveis molecular e celular, sinaliza
para os primeiros sinais de perturbação ambiental (NIGRO et al., 2006) e permite antepor
estratégias de biorremediação (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003), visando
evitar que danos irreversíveis acometam níveis mais elevados da organização biológica
(TEICHERT; LEPAGE; LOBRY, 2018) e comprometam a sobrevivência das espécies.
Os biomarcadores comumente utilizados em estudos ecotoxicológicos são
classificados como sendo de exposição, de efeito e de susceptibilidade (CAJARAVILLE et
al., 2000). Os biomarcadores de exposição estimam a dose interna de uma substância
exógena ou de produtos de sua biotransformação nos fluidos biológicos e refletem
geralmente, a quantidade absorvida do xenobiótico pelo organismo (VAN DER OOST;
BEYER; VERMEULEN, 2003). Os biomarcadores de efeito avaliam alterações bioquímicas,
fisiológicas e comportamentais em um organismo, induzidas pela exposição e ou absorção
de compostos químicos tóxicos. Os biomarcadores de exposição e de efeito contribuem para
definir a relação dose-resposta dos organismos aos xenobióticos. Por fim, o biomadicador de
susceptibilidade, permite entender as variações nos graus de respostas dos organismos, frente
às substâncias tóxicas (VAN DER OOST; BEYER; VERMEULEN, 2003). A dose e o tempo
de exposição aos contaminantes ambientais podem acarretar efeitos agudos ou crônicos,
potencialmente capazes de comprometerem a reprodução e a sobrevivência dos organismos.
Em peixes, as alterações biológicas relacionadas aos efeitos da exposição aos
xenobióticos têm sido avaliadas comumente através de biomarcadores bioquímicos, géneticos
e histopatológicos (MARTINEZ et al., 2004; GRISOLIA et al., 2009; PASCHOALINI et al.,
2019; SAVASSI et al., 2020).
Os biomarcadores bioquímicos são utéis para avaliação da resposta à exposição aos
tóxicos ambientais, como metais e contaminantes orgânicos, que induzem danos oxidativos,
pela produção de espécies reativas de oxigênio (EROS). O ânion radical superóxido (O2-․), o
radical hidroxila (OH․) e o peróxido de hidrogênio (H2O2) estão entre as EROS mais
abundantes (VALAVANIDIS et al., 2006; ATLI; CANLI, 2010). As EROS são
potencialmente capazes de promoverem lipoperoxidação lipídica, acarretando perda da
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fluidez e aumento da permeabilidade das membranas celulares, oxidação do DNA e
proteínas. Uma resposta adaptativa dos organismos à presença das EROS está representada
pela defesa antioxidante (ATLI; CANLI, 2010), que incluem as enzimas, catalase (CAT),
glutationa peroxidase (GPx), glutationa s-transferase (GST), glutationa redutase (GR) e a
superóxido dismutase (SOD).
Em peixes, a avaliação dos efeitos da exposição aos contaminantes aquáticos, tem
sido realizada pela mensuração de parâmetros bioquímicos, como enzimas envolvidas na
biotransformação dos xenobióticos e de defesa antioxidante. Além destes, incluem a pesquisa
de danos genotóxicos, através do Teste de Micronúcleos em eritrócitos (HOOFTMAN; DE
RAAT, 1982; AL-SABTI; METCALFE, 1995; BOLOGNESI; HAYASHI, 2011) e do Ensaio
Cometa (BÜCKER; CARVALHO; ALVES-GOMES, 2006; GRISOLIA et al., 2009), bem
como, das alterações histopatológicas em brânquias e fígado, órgãos alvos envolvidos
diretamente na biotransformação dos xenobióticos (SIMONATO; GUEDES; MARTINEZ,
2008; PASCHOALINI et al., 2019; SAVASSI et al., 2020).
Além destes parâmetros, uma abordagem mais recente tem relacionado alguns táxons
bacterianos associados aos peixes, como biomarcadores microbianos da qualidade da água,
pois o ambiente é um forte modulador da riqueza e diversidade das comunidades bacterianas
associadas aos hospedeiros (SYLVAIN et al., 2016; UREN WEBSTER et al., 2018;
TARNECKI et al., 2019). Desta forma, a poluição antrópica, bem como, outras pressões
ambientais podem acarretar alterações na estrutura da microbiota dos peixes (Tabela 1). Esta
microbiota mostra-se essencial à digestão, nutrição, metabolismo energético e imunidade dos
hospedeiros (LEGRAND et al., 2018; TARNECKI; et al., 2019) e alterações na sua estrutura
pode influenciar o estado de saúde, a ecologia e conservação animal.
As tecnologias que possibilitaram o sequenciamento de alto rendimento do gene 16S
têm gerado metataxonomias e análises preditivas do perfil funcional dos microbiomas
associados aos peixes, sugerindo um conjunto de táxons bacterianos como indicadores dos
efeitos da exposição aos tóxicos ambientais (WALTER; BAGI; PAMPANIN, 2019;
GONZÁLEZ-PENAGOS et al., 2020; HASSENRÜCK et al., 2020). Estudos indicam, que a
ausência, presença ou abundância de alguns táxons bacterianos associados à microbiota dos
peixes, refletem as variações físico-químicas e biológicas do ambiente aquático (SYLVAIN
et al., 2016; TARNECKI et al., 2019; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020).
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Tabela 1 - .Estudos que investigaram biomarcadores bacterianos do estresse ambiental em microbiomas
de peixes por sequenciamento de nova geração do gene 16S r RNA. Plataforma: ILMS (Illumina Miseq).
(continua)

Espécie
Colossoma
macropomum
(Sylvain et al.,
2016)

Centropomus
undecimalis
(Tarnecki et al.,
2019)

Phalloceros
caudimaculatus
(NolorbePayahua et al.,
2020)

Gadus morhua
(Walter; Bagi;
Pampanin, 2019)

Oreochromis
niloticus (Yu et
al., 2019)

Ambiente

Abordagem

Tecido

Técnica

Biomarcadores

Tanque

Os efeitos do
estresse ácido
sobre as
comunidades
bacterianas

Fezes,
muco
cutâneo

ILMS

Betaproteobacteria,
Flavobacterium ,
Duganella,
Undibacterium

Tanque
selvagens

Os peixes se
associam a
táxons
bacterianos
indicadores da
qualidade da
água

Pele

ILMS

Dessulfococcus,
Desulfosarcina,
Xenophilus,
Armatimonas,
Bradyrhizobium,
Acinetobacter
venetianus

Selvagens

Impacto da
contaminação
ambiental na
microbiota
intestinal

Intestino

ILMS

Methylocadium,
Rhodobacter

Selvagens

Táxons
bacterianos
como
biomarcadores
de
contaminação
por
hidrocarboneto
s policíclicos
aromáticos
(PAHs)

ILMS

Deferribacteraceae,
Novosphingobium,
Sphingobium,
Sphingomonas,
Marinobacter,
Rhodococcus,
Alcanivorax,
Microbacterium

Tanque

A exposição ao
alumínio
alterou a
diversidade da
microbiota
intestinal.

ILMS

Deefgea,
Plesiomonase,
Pseudomonas,
Flavobacterium,
Enterovibrio,
Porphyromonadacea
e, Comamonadaceae.

Digesta e
intestino

Intestino
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Tabela 1 - Estudos que investigaram biomarcadores bacterianos do estresse ambiental em microbiomas
de peixes por sequenciamento de nova geração do gene 16S rRNA. Plataforma: ILMS (Illumina Miseq).
(conclusão)

Espécie

Oreochromis
niloticus (Zhai
et al., 2017)

Centropomus
undecimalis
(Tarnecki et
al., 2021)

Danio rerio
(GonzálezPenagos et al.,
2020)

Chanos chanos
(Hassenrück et
al., 2021)

Ambiente

Abordagem

Tanque

A exposição ao
Cádmio acarreta
declínio na
diversidade e
alterações na
estrutura das
comunidades
microbianas

Tanque

Efeitos do sulfato
de cobre nas
comunidades
bacterianas

Tanque

Alterações da
microbiota
intestinal em
resposta a
exposição aos
componentes do
petróleo bruto
solúvel e
dispersantes
químicos na água

Tanque
selvagens

Efeitos da
elevação da
tempertra sobre a
microbiota
intestinal

Tecido

Técnica

Biomarcadores

ILMS

Bacteróides,
Flavobacterium,
Pseudomonas
Acinetobacter,
Cetobacterium,
Plesiomonas,
Deefgea.

Cultivo,
ILMS

Halomonas,
Marinobacter,
Shewanella,
Cetobacterium,
Methylophaga.

Intestino

ILMS

Vibrio,
Flavobacterium,
Novosphingobium,
Aeromonas,
Cetobacterium,
Coxiella,
Dinghuibacter,
Paucibacter.

Intestino

ILMS

Cetobacterium,
Vibrio

Intestino

muco
cutâneo

Evidências de que o ambiente influencia a riqueza e diversidade microbiana dos
peixes, tem sido reveladas ao comparar a microbiota de peixes selvagens e de cativeiros
(TARNECKI; PATTERSON; ARIAS, 2016; UREN WEBSTER et al., 2018,
2020).Walter e colaboradores (2019), compararam a composição da microbiota
intestinal de Gadus morhua procedentes de um ambiente preservado com a microbiota
de peixes recrutados de ambiente impactado pela recepção de petróleo e relataram
prevalência e abundância de Deferribacteraceae, apenas nas amostras intestinais de
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peixes recrutados do ambiente impactado. Os gêneros Novosphingobium, Sphingobium
e Sphingomonas são reportados como degradadores de hidrocarbonetos policíclicos
aromáticos (HPAs) e foram encontrados compondo apenas a microbiota de peixes do
ambiente impactado (Tabela 1).
Parece ter correlação que a exposição prolongada à poluentes como metais
pesados, pesticidas e outras variações físico químicas da água favoreça a seleção e
proliferação

de

microrganismos

tolerantes

ao

estresse

causado

por

eles

(HUTCHINSON; SYMINGTON, 1997). Os estudos já conduzidos em ambientes
poluídos, indicaram maiores abundâncias de bactérias dos gêneros Arcobacter,
Burkolderia, Methylocadium, Rhodobacter, Novosphingobium, Sphingomonadales,
Pseudomonas, Zoogloea, Dechloromonas e Xenophilius, reportados como capazes de
degradarem compostos tóxicos (MILAN et al., 2016; TARNECKIet al., 2019;
NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020). Entre os microrganismos relatados capazes de
degradar compostos fenólicos, pesticidas e metais, os mais extensivamente estudados
são Pseudomonas spp, considerados importantes na biorremediação (GUPTA;
KUMAR; GOEL, 2004; ZDARTA et al., 2019). O gênero Zoogloea também tem sido
usado com sucesso para o sequestro de metais pesados (OUYANG et al., 2016).
A exposição de Oreochromis niloticus a água contaminada com cádmio,
acarretou alterações significativas na microbiota intestinal, elevando a abundância de
Bacteroides, Flavobacterim, Acinetobacter e Pseudomonas (ZHAI et al, 2017) e
declínio de Cetobacterium, Plesiomonas e Deefgea. Tudo indica que microbiota
associada aos peixes pode fornecer informações importantes sobre a qualidade da água
onde vivem estes organismos (LARSEN et al., 2015, WALTER; BAGI; PAMPANIN,
2019; NOLORBE-PAYAHUA et al.2020).
O estressse e a doença tem correlação com a diminuição da diversidade
bacteriana e aumento concomitante de patógenos oportunistas (BOUTIN et al., 2013;
DUARTE et al., 2014; TARNECKI et al., 2019). As doenças infecciosas em peixes são
mais severas em ambientes aquáticos com elevada quantidade de resíduos orgânicos,
pois estes tendem a favorecer a proliferação de bactérias com potencial patogênico,
causando surtos infecciosos com impacto econômico apreciável nos sistemas de cultivo
(LIMA et al., 2008, MORAES; MORAES, 2009).Em Minas Gerais, entre os anos de
2005/2006, uma significativa mortalidade de várias espécies de peixes foi observada no
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rio São Francisco. Neste evento, (LIMA et al., 2008) correlacionaram a mortalidade da
espécie Myleus micans a septcemia causada pela bactéria Edwardsiela tarda.
Tem sido demonstrado também, que o confinamento de peixes em tanque de
cultivo promove redução da diversidade microbiana destes hospedeiros, elevando o
risco de doenças e prejuízos econômicos à aquicultura (BOUTIN et al., 2013;
PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018; UREN WEBSTER et al., 2018).
Em

contraste,

peixes

selvagens

geralmente

resguardam

comunidades

microbianas mais complexas e seguramente relacionadas às adaptações destes
hospedeiros ao consumo de alimentos contaminados, infectados por patógenos ou
relativos à biotransformação de xenobióticos (LIU et al., 2016; SYLVAIN et al., 2019;
LEVIN et al., 2021). Estudos com ênfase no perfil funcional da microbiota revela que
os peixes selvagens abrigam maiores abundâncias de táxons metabolizadores de
enxofre, de nitrogênio e resistentes a compostos químicos tóxicos (TARNECKI et al.,
2019), podendo representar fonte abundante de produtos de importância biotecnológica
(LEVIN et al., 2021).
A água e a biota aquática, incluindo os peixes, abrigam naturalmente uma
numerosa comunidade microbiana. A presença e abundância de certos microrganismos
na água é utilizada como indicadores para avaliação da qualidade da água em programas
de gestão da qualidade dos recursos hídricos brasileiros. O Instituto Mineiro de Gestão
das Águas (IGAM), pesquisa a presença de bactérias Escherichia coli e Enterococos
como indicadores de contaminação fecal. A Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de
2021, emitida pelo Ministério da Saúde, define sobre o padrão de potabilidade da água
para o consumo humano e determina que esta água deve estar livre de bactérias do
grupo coliformes (BRASIL, 2021).
A eutrofização das águas reflete o enriquecimento por nutrientes, principalmente
nitrogênio (N) e fósforo(P), com efeito relacionado ao crescimento excessivo do
fitoplâncton, incluindo as algas cianobactérias. Na Análise do Índice do Estado Trófico
(IET) da água, a mensuração do (P) deve ser entendida como medida do potencial de
eutrofização (IGAM. 2019). Contudo, as florações de cianobactérias são preocupantes,
pois algumas espécies de cianobactérias são produtoras de toxinas prejudiciais à saúde
humana e à biota aquática (SMITH; SCHINDLER, 2009). A avaliação da densidade de
cianoabactérias foi incluída no programa de monitoramento da qualidade das águas em
Minas Gerais em 2007 (IGAM, 2018). Os limites da densidade de cianobactérias foram
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estabelecidos pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM e Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH, pela Deliberação Normativa Conjunta nº 01/08
para cada classe de uso da água. O máximo permitido de cianobactérias varia de acordo
com a classe, sendo para os corpos de água enquadrada na classe 1 (20.000 cél/ml), para
a classe 2 (50.000 cél/ml) e para classe 3 (100.000 cél/ml). No caso de uso para
recreação de contato primário a densidade de cianobactérias não deve ultrapassar a
densidade de 10.000 células/ml (IGAM, 2018).
Atualmente, visto a natureza responsiva do microrganismos aos estressores
ambientais, os microbiomas animais já são considerados fontes de biomarcadores
sensíveis às variações físico-químicas da água (BOUTIN et al., 2013). Dentro desta
conjectura, é factível que os microbiomas associados aos peixes possam fornecer
informações sobre a qualidade ambiental. Portanto, comparar a estrutura e composição
das comunidades microbianas associadas aos peixes em diferentes condições
ambientais, certamente contribuirá na identificação de biomarcadores microbianos, que
traduzam os efeitos do estresse ambiental e infira diagnóstico sobre qualidade da água
(TARNECKI et al., 2019; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020).

1.7. Microbiota associada aos peixes teleósteos
A microbiota pode ser definida como o conjunto de microrganismos que ocupam
um determinado ambiente, abiótico ou biótico. Portanto, integrados aos peixes, existem
comunidades microbianas complexas, que reunem milhares de microrganismos
fortemente associados

a saúde dos hospedeiros (SULLAM et

al., 2012),

desempenhando importante papel na digestão, nutrição e imunidade (DUARTE et al.,
2014; LIU et al., 2016; RINGO et al., 2016).
Nos últimos anos, pesquisas visando conhecer a diversidade e o papel funcional
das comunidades bacterianas associadas à hospedeiros animais têm ganhado
visibilidade (BALDO et al., 2019). A maioria dos estudos concentraram-se na
microbiota intestinal de mamíferos, particularmente, no perfil da microbiota intestinal
humana e revelaram biomarcadores microbianos úteis ao diagnóstico de várias
patologias multisistêmicas (BRENNER, 2013; NAIR et al., 2018; REN et al., 2019).
Este microbioma está constituído por um pequeno número de espécies abundantes e
maior diversidade de espécies raras, menos abundantes, com amplo repertório ecológico
e biogeografia distinta (LYNCH; NEUFELD, 2015)
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Contudo, apesar dos peixes teleósteos constituirem a maior classe do subfilo
vertebrata, com cerca de 33.000 espécies distribuídos amplamente por vários habitats e
estarem estabelecidos como modelos para pesquisa de microbiomas (ROESELERS et
al., 2011; SULLAM et al., 2012; PRATTE et al., 2018; SYLVAIN et al., 2019), a
ecologia microbiana dos peixes permanece pouco conhecida para a maioria dos táxons
hospedeiros e diferentes locais corporais, como a pele, brânquias e intestino (VAN
KESSEL et al., 2011; PRATTE et al., 2018; SYLVAIN et al., 2020). Entre estes, a
microbiota intestinal é a mais conhecida (Tabela 2), com a maioria dos estudos voltados
para espécies cultiváveis e de importância econômica (MOHAMMED; ARIAS, 2014;
LOWREY et al., 2015; PRATTE et al., 2018; SYLVAIN et al., 2016). Em contraste,
menor atenção tem sido dada à microbiota dos animais selvagens, que ainda é pouco
conhecida e caracterizada (UREN WEBSTER et al., 2018; KROTMAN et al., 2020;
SYLVAIN et al., 2020; LEVIN et al., 2021).
Segundo Perry e colaboradores (2020), a microbiota intestinal de peixes
teleósteos já foi caracterizada por metagenômica em 145 espécies distribuídas por 111
gêneros, com o maior número de estudos voltados para os gêneros Oncorhynchus,
Salmo Hypophthalmichthys, Carassius, Cyprinus, Ctenopharyngodon e Oreochromis
(Tabela 2).
Com efeito, os microbiomas animais apresentam grande capacidade metabólica
e são benéficos aos seus hospedeiros (LIU et al., 2016). Os inventários da diversidade
da microbiota dos peixes dulcícolas indica domínio do filo Proteobacteria, Fusobacteria,
Firmicutes e Bacteroidete (WU et al., 2012; MOHAMMED; ARIAS, 2014; SYLVAIN
et al., 2019; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020). Alguns táxons bacterianos altamente
prevalentes em peixes de água doce como Cetobacterium, estão implicados na síntese
de vitaminas (LIU, et al., 2016; RAMÍREZ et al., 2018), Bacillus sp. e Aeromonas sp.,
atuam na degradação de celulose (WU et al., 2010; DI MAIUTA et al., 2013;
LARSEN; MOHAMMED; ARIAS, 2014), Methylobacterium, degradam ácidos graxos
e inibem o crescimento de patógenos (BOUTIN et al., 2013). O filo Actinobacteria
afilia espécies bacterianas que sintetizam antimicrobianos e metabolizam xenobióticos
(BOLLMANN et al., 2010).
Tem sido demonstrado que a estrutura e diversidade da microbiota associada aos
peixes é modulada por fatores exógenos, específicos do habitat, e endógenos,
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relacionados ao indivíduo, espécie ou população (RIISER et al., 2020; SYLVAIN et al.,
2020).

Tabela 2–Estudos de microbiomas de peixes por sequenciamento de nova geração. Plataformas: ILMS
(Illumina Miseq), PS (Pirosequenciamento) e IT ( Ion Torrent).

Espécie

Ambiente

Salmo salar

Tanque e
selvagens

Salmo salar

Técnica

Autores

Efeito de longo
Intestino, médio
prazo da ontogenia e posterior, fezes
na microbiota de
e muco cutâneo
precoce de peixes
para programas de
repovoamento

ILMS

Lavoie et al.,
2021

Tanque e
selvagens

Microbiomas
intestinais diferem
entre os peixes
selvagens e cativos

Intestino e Pele

ILMS

Uren
Webster et
al., 2018

Oncorhynchus
mykiss

Tanque

Bactérias da pele
como antagonistas
ao patógeno de
peixes
Flavobacterium
psychrophilum

Muco da pele,
brânquias e
intestino

Cultivo
ILMS

Takeuchi et
al., 2021

Cyprinus
carpio

Tanque

Identificação de
muitos táxons
relacionados
digestão, síntese de
vitaminas

Digesta do trato
gastrointestinal

PS

Kessel et al.,
2011

Arapaimas
gigas

Tanque

Cetobacterium é
componente
importante do
microbioma

Fezes

IT

Ramírez et
al., 2018

Panaque sp.

Tanque

A dieta influencia a
estrutura da
comunidade

Fezes

PS

Di Maiuta et
al., 2013

Oncorhynchus
mykiss

Tanque

Os microbiomas
diferem entre os
tecidos do mesmo
hospedeiro

Pele, Brânquias,
Intestino e
órgãos olfativos

PS

Lowrey et
al., 2015

Microbiomas
intestinais de
peixes xilívoros

Intestino
anterior, médio e
posterior

ILMS

Mccauley et
al., 2020

Panaqolus
ssp.

Selvage
ns

Abordagem

Tecido
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Sendo assim, a ocorrência de variações nos padrões de diversidade da
microbiota dos peixes é influenciada pela espécie (ROESELERS et al., 2011), idade
(PIAZZON et al., 2019; ZHAO et al., 2020), dieta alimentar (LI et al., 2014; LIU et al.,
2016; NGUGI et al., 2017) e pelo ambiente (SYLVAIN et al., 2016; UREN WEBSTER
et al., 2018; TARNECKI et al., 2019). Além disso, conforme demonstrou (MAKINO et
al., 2012), a microbiota intestinal dos peixes P. lineatus e Pterygoplichthys anisti,
diferiu entre o intestino anterior, médio e posterior, sendo observado maior riqueza e
diversidade em amostras obtidas do intestino posterior para ambas as espécies. Entre os
grupos microbianos colonizadores do trato gastrointestinal dos peixes encontram-se as
bactérias aeróbias, anaeróbias facultativas e estritas (NAYAK, 2010), mas ainda são
escassas as informações sobre as pressões seletivas que governam as comunidades
microbianas no interior do trato intestinal dos peixes (ROESELERS et al., 2011). Ainda
mais incipiente, é o conhecimento das comunidades microbianas que se encontram
associadas às brânquias e os fatores que modulam a diversidade e a extensão com que
esta diversidade é específica permanece desconhecida (VAN KESSEL, et al., 2016).
Entre os fatores moduladores da diversidade microbiana, destaca-se o ambiente.
Em sistemas de cultivo de peixes, o estresse do confinamento pode promover redução
na biodiversidade dos microbiomas o que provavelmente reflete pressões seletivas
contrastantes do cativeiro e do habitat natural (UREN WEBSTER et al., 2018, LAVOIE
et al., 2021). Segundo Lavoie (2021), a discrepância entre a microbiota de peixes
selvagens e de peixes confinados pode traduzir uma divergência funcional. Contudo,
têm-se observado, a capacidade de remodelação dos microbiomas de peixes confinados,
quando translocados para ambientes naturais, com reversão da disbiose, modificação do
perfil taxonômico e funcional para adaptação ao novo ambiente (TARNECK et al.,
2019, CHEIAIB et al. 2020; UREN WEBSTER et al. 2020, LAVOIE et al., 2021 ).
Por outro lado, há evidências dos efeitos históricos da colonização precoce, pois
muitas identidades taxonômicas estabelecidas pela colonização ancestral são mantidas
após a translocação (UREN WEBSTER et al. 2020). Levoie e colaboradores (2021)
apontaram a relevância do monitoramento de comunidades bacterianas de peixes
mantidos em cativeiro para programas de repoavoamento, ao observarem que a
microbiota de peixes confinados manteve-se diferente dos peixes selvagens, mesmo
depois de 2 anos da translocação com resistência a colonização por bactérias do
bacterioplâncton no habitat natural. Estudos apontam que, as alterações na estrutura da
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microbiota de animais mantidos em cativeiros podem reduzir a aptidão e a
sobrevivência das espécies reintroduzidas no seu habitat natural (CHENG et al., 2015;
BENSON et al., 2016; SAVARY et al., 2017).
Outros fatores como a dieta e o nível trófico influenciam a composição da
microbiota dos peixes. Liu e colaboradores (2016), indicaram forte distinção entre a
microbiota de peixes herbívoros e carnívoros. A microbiota dos herbívoros reune
bactérias associadas a digestão da celulose (Clostridium, Citrobacter e Leptotrichia),
enquanto os carnívoros, bactérias produtoras de proteases (Cetobacterium e
Halomonas). Além disso, tem sido demonstrado maior diversidade associada a
microbiota intestinal dos peixes herbívoros em relação aos carnívoros. Sendo assim,
alterações na dieta alimentar dos peixes, modulam dinamicamente a composição da
microbiota intestinal. Estudos metagenômicos da microbiota intestinal da truta arco-íris,
O. mykiss, alimentadas com dietas comerciais suplementadas com probióticos resultou
em

aumento

da

Gammaproteobacteria

diversidade
e

maiores

microbiana,

diminuição

abundâncias

de

da

Firmicutes

abundância
e

de

Fusobacteria

(GONÇALVES; GALLARDO-ESCÁRATE, 2017).
Tem sido observado também, dissimilaridades na estrutura e diversidade da
microbiota dos peixes relacionadas aos tecidos corporais, indicando-os adicionalmente
como preditores da composição das comunidades bacterianas que integram a microbiota
dos hospedeiros. No geral, análises comparativas do perfil taxonômico da microbiota de
diferentes tecidos dos peixes indicam que compartilham muitos táxons mais amplos,
mas mantêm alto nível de distinção por reunirem expressivo número de táxons únicos
ou táxons mais enriquecidos (LOWREY et al., 2015; TARNECKI et al., 2016;
PRATTE et al., 2018). Estas dissimilaridades podem estar relacionadas com o suporte
metabólico dado pela microbiota aos tecidos, para exercerem funções para as quais
estão especializados. Assim, associados a microbiota branquial de Cyprinus carpio e
Danio rerio foi encontrado consórcios bacterianos do ciclo do nitrogênio, oxidantes de
amônia (VAN KESSEL et al., 2016), enquanto no intestino de peixes herbívoros
encontrou-se Anoybacillus, Clostridium e Citrobacter, bactérias que atuam no
metabolismo da celulose (WU et al., 2012). Lowrey e colaboradores (2015),
caracterizaram os microbiomas de O. mykiss e relataram maior diversidade associada a
pele e orgão olfativo. O gênero Flectobacillus foi o mais abundante na pele e brânquias.
Os ensaios in vitro com Arthrobacter sp. e Psychrobacter sp, isolados bacterianos
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obtidos da pele de O. mykiss, inibiram o crescimento dos fungos Saprolegnia australis e
Mucor hiemalis, patógenos que afetam os peixes, apontando este tecido como alvo para
pesquisas de recursos genéticos com potencial biotecnológico (LOWREY et al., 2015).
Importante salientar, que as superfícies mucosas dos peixes estão em interface
direta com a água circundante. Sendo assim, os microbiomas destes hospedeiros
guardam correlação com o bacterioplâncton, verificada pelo compartilhamento de
assinaturas taxonômicas, contudo são distintos da microflora aquática (LARSEN;
MOHAMMED; ARIAS, 2014; ZENG et al., 2020). Além disso, tem sido demonstrado
que microbiomas de espécies diferentes, procedentes de condições ambientais distintas
e abrigados em diferente tecidos, compartilham um conjunto de táxons que parecem
constituir uma microbiota central (ROESERLES et al., 2011, HENNERSDORF et al.,
2016) refletindo associações altamente especializadas que podem ter co-evoluido com
estes hospedeiros ( SULLAM et al., 2012)
Até aqui, a maioria das pesquisas de metagenomas foram realizadas com ênfase
a microbiota intestinal de espécies ícticas cultiváveis, visando a otimização do manejo
zootécnico na produção aquícola, identificação de probióticos e diminuição da
susceptibilidade à doenças (LARSEN; MOHAMMED; ARIAS, 2014; LOWREY et al.,
2015; TARNECKI et al., 2019). Presume-se portanto, que ampliar o conhecimento dos
microbiomas associados aos animais selvagens poderá revelar uma microbiota
desconhecida, com potencial biotecnológico e terapêutico (LEVIN et al., 2021). Além
disso, contribuirá para o entendimento da ecologia microbiana relacionada aos
hospedeiros selvagens e mantidos em cativeiros, cooperando com o manejo e
conservação das espécies (CHENG et al., 2015; MCCAULEY et al., 2020; LAVOIE et
al., 2021).
Felizmente, embora em ritmo mais lento, estudos voltados para caracterização
dos microbiomas dos peixes selvagens estão ganhado força. Kim e colaboradores
(2021) investigaram a microbiota intestinal de 85 espécies de peixes selvagens
recrutados em ambientes dulcícolas e marinhos, demonstrando que as comunidades
microbianas foram dominadas por Proteobacteria e Firmicutes e fortemenente moldadas
pelo habitat dos hospedeiros, sem efeito significativo da filogenia ou nível trófico dos
peixes. Sylvain e colaboradores (2020) caracterizaram os microbiomas do
bacterioplâncton, pele e intestino de Mesonauta festivus, Mylossoma duriventre e
Serrasalmus rhombeus, espécies simpátricas, filogeneticamente distintas da bacia
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amazônica brasileira. Neste estudo, os autores observaram que o microbioma da pele
apresenta grande similaridade com o bacterioplâncton e apontam este microbioma como
alvo para investigação de biomarcadores bacterianos de perturbação ambiental em
ecossistemas naturais.

1.8. Ferramentas utilizadas para caracterização da biodiversidade bacteriana
Muito do que se conhece sobre a microbiota associada à ictiofauna foi derivada
de amostras da mucosa intestinal e da digesta, baseado em técnicas de cultura, seguido
de ensaios morfológicos e bioquímicos (RINGØ; STRØM; TABACHEK, 1995). As
técnicas de cultivo em meios seletivos são economicamente viáveis, entretanto, muito
trabalhosas e semiquantitativas, pois grande parte das bactérias não se adaptam as
condições de culturabilidade. Jammal e colaboradores (2017) caracterizou a microflora
intestinal cultivável de 15 espécies selvagens de peixes marinhos, consumidores de
diferentes dietas da Costa de Beirute, identificando 61 isolados ao nível de espécies por
meio do sequenciamento do gene 16s rRNA. O método de cultivo permitiu aos
pesquisadores investigar a patogenicidade de bactérias isoladas dos peixes em
organismos modelos como a Drosophila melanogaster e no D. rerio. Demonstraram
que bactérias identificadas como patogênicas, a Serratia sp. e Aeromonas salmonicida
foram letais à D. melanogaster, enquanto Shewanella e Arthrobacter isoladas de peixes
marinhos, foram capazes de colonizar o intestino de D. rerio, um peixe de água doce
(JAMMAL et al., 2017).
Contudo, se a maior parte do universo microbiano não é cultivável, ainda devem
existir muitas espécies de bactérias associadas aos ambientes que não foram descritas
(LEVIN et al., 2021). Os avanços no conhecimento da diversidade microbiana
cultivável e não cultivável tornou-se possível graças ao desenvolvimento de métodos
independentes de cultivo (KINROSS; DARZI; NICHOLSON, 2011). As primeiras
abordagens para descrever e caracterizar a diversidade filogenética e funcional de
microrganismos não cultiváveis, foram baseados em sequenciamento do gene
bacteriano 16S rRNA (TRINGE; HUGENHOLTZ, 2008).
O sequenciamento de genomas bacterianos, baseado no gene 16S rRNA, trouxe
avanços para o conhecimento da diversidade bacteriana e revolucionou o campo da
ecologia microbiana. O gene 16S rRNA é universal em bactérias, caracteriza-se como
um marcador molecular altamente conservado, sendo portanto, notavelmente importante
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para atribuir taxonomia às bactérias (WOESE et al., 1985). Com cerca de 1.500 pb de
comprimento, o gene 16S rRNA é composto por regiões conservadas e por 9 regiões
hipervariáveis (WOESE et al., 1985). Para identificação de bactérias baseada no
sequenciamento do gene 16S rRNA, os oligonucleotídeos iniciadores devem ser
complementares às regiões conservadas e as sequências das regiões variáveis (V1 a V9)
são utilizadas à taxonomia comparativa (WOESE et al., 1985).
A combinação de técnicas de biologia molecular, evolução de plataformas de
sequenciamento de alto rendimento e ferramentas computacionais, viabilizou o
estudo de metagenomas. A metagenômica representa uma abordagem independente de
cultivo que permite acessar genomas microbianos ocultos, cultiváveis e não cultiváveis
presentes em amostra ambientais (TARNECKI et al, 2016). Neste novo contexto, vários
estudos já caracterizaram a diversidade microbiana presentes em diversos ambientes,
incluindo a microflora intestinal, muco cutânea e branquial dos peixes (RAMÍREZ et
al., 2018, SYLVAIN et al., 2019, TARNECKI et al., 2019).
O sequenciamento de alto rendimento mais comumente realizado, amplifica
regiões genômicas variáveis e distintas do gene 16S rRNA, resultando em uma
cobertura incompleta ou parcial que implica em menor precisão para atribuir identidade
taxonômica ao nível de espécie, contudo oferece a vantagem de ser menos oneroso
(SANSCHAGRIN; YERGEAU, 2014). Apesar das limitações, relacionadas aos vieses
derivados de PCRs (Reação em Cadeia de Polimerase) e menor precisão para
identificação de taxonomia específica, o sequenciamento de amplicons direcionado ao
gene16S rRNA, tem sido amplamente utilizado para caracterizar o perfil taxonômico de
microbiomas diversos (VOLLMERS; WIEGAND; KASTER, 2017). Outra alternativa,

considerada mais resolutiva, embora de custo mais elevado, é o sequenciamento do
genoma completo (shotgun), que permite identificar ao nível de espécie o perfil
taxonômico e funcional de uma ampla gama de microrganismos (YULANDI et al.,
2020). Dentre as plataformas disponíveis para o sequenciamento de alto rendimento,
destaca-se a plataforma Illumina, a mais utilizada atualmente e que reune número
expressivo de estudos (LOWREY et al., 2015, TARNECKI et al., 2016, UREN
WEBSTER et al., 2018, SYLVAIN et al., 2019, 2020).
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2. JUSTIFICATIVA
O ambiente influencia fortemente a estrutura e diversidade da microbiota
associada aos animais. Desta forma, a deterioração das condições ambientais dos
ecossistemas aquáticos pelo acúmulo de contaminantes de origem antrópica, pode
acarretar alterações estruturais e funcionais na microbiota dos peixes, caracterizando-se
como uma resposta biológica integrada aos hospedeiros. Tais alterações podem resultar
na redução da aptidão dos animais, ao comprometer seu desenvolvimento, fecundidade
e a expectativa de vida, sustentando a hipótese do papel da microbiota no
aprimoramento da adaptação animal (GOULD et al., 2018).
O rio São Francisco encontra-se impactado por intervenções antrópicas, dentre
elas, a receptação de contaminantes oriundos do esgoto doméstico, atividades
industriais, agrícolas e rejeitos da mineração, refletindo negativamente sobre sua
ictiofauna que encontra-se em franco declínio. Na região do presente estudo, há
diagnóstico de contaminação fecal, cobre dissolvido e fósforo total como parâmetros em
desconformidade com a legislação ambiental (IGAM, 2019). Destaca-se portanto, a
relevância de pesquisas visando caracterizar os microbiomas associados à ictiofauna
selvagem do rio São Francisco.
Até o momento, não existem estudos que tenham caracterizado por abordagem
metagenômica, microbiomas associados aos peixes do rio São Francisco. Por esta razão,
nos propusemos caracterizar os microbiomas branquiais e intestinal de duas espécies de
peixes ilíofagos detritívoros com potencial para o cultivo aquícola, que alimentam-se de
organismos bentônicos e detritos orgânicos incorporados aos sedimentos do rio. A
finalidade deste estudo foi investigar os efeitos do ambiente, filogenia e tecidos
corporais na modulação da estrutura e diversidade dos microbiomas de peixes
procedentes do rio São Francisco e tanque de cultivo. A caracterização dos microbiomas
destes hospedeiros auxiliará no entendimento das interações microbiota-hospedeiro.
Sobretudo, poderá revelar um universo de microrganismos ainda não descritos e de
importância ecossistêmica.

3. OBJETIVOS
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3.1. Objetivo Geral
Caracterizar os microbiomas branquiais e intestinal de R. aspera e P. argenteus
recrutados no Rio São Francisco e tanque de cultivo pela abordagem metagenômica do
gene 16S rRNA e por técnicas tradicionais de cultivo.

3.2. Objetivos Especifico
 Caracterizar a estrutura e composição da microbiota intestinal e branquial de R.
aspera e P. argenteus obtidos do RSF e do tanque de cultivo por abordagem
metagenômica.
 Avaliar os efeitos do confinamento de R. aspera e P. argenteus em tanque de
cultivo sobre a estrutura e diversidade bacteriana nos tecidos investigados.
 Isolar por métodos de microbiologia clássica, bactérias cultiváveis associadas à
brânquia e intestino de ambas as espécies do RSF e do tanque de cultivo.
 Estabelecer em laboratório uma coleção de bactérias cultiváveis isoladas de
brânquias e intestino dos peixes obtidos do RSF e do tanque de cultivo para
ensaios de bioprospecção.
 Avaliar in vitro o perfil de tolerância dos microrganismos isolados de brânquia e
intestino de peixes selvagens e do cativeiro à diferentes concentrações de metais
pesados, variações de pH, salinidade.
 Avaliar a capacidade de formação de biofilme dos isolados bacterianos obtidos
dos tecidos animais como expressão relacionada a proteção e resistência dos
microrganismos aos estressores ambientais.
 Identificar por sequenciamento do gene 16S rRNA isolados bacterianos
multiresistentes aos metais e fortemente formadores de biofilme com o propósito
de investigar potenciais recursos biotecnológicos.
 Investigar táxons bacterianos associados aos microbiomas animais relacionados
ao estresse ambiental.
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4. FLUXOGRAMA

Figura 4. Desenho experimental ,destacando as abordagens utilizadas para a caracterização dos
microbiomas associados aos tecidos dos peixes recrutados do rio São Francisco e do tanque de
cultivo.

Este trabalho possui licenciamento ambiental nº45371-2 e 59845-1 emitido pelo
Ministério do Meio Ambiente - MMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio, através do Sistema de Autorização e Informação em
Biodiversidade – SISBIO e foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais
CEUA/UFOP pelo protocolo nº. 2017/54 e inscrito no SISGEN A68C86F.
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5. CAPÍTULO 2

Tanque de cultivo induzem intensa redução da diversidade da microbiota
associada às brânquias e intestinos de duas espécies endêmicas do rio São
Francisco

5.1.Resumo
Um dos maiores rios brasileiros, o São Francisco (RSF), acumula efeitos
antropogênicos com forte declínio nos estoques naturais de peixes. As espécies
Rhinelepis aspera e Prochilodus argenteus, iliófagos, detritívoros, nativos, endêmicos
do RSF e ameaçados por tais ações vem sendo mantidas em aquicultura para
repovoamento e comercialização de suas carnes. O objetivo deste estudo foi identificar
e caracterizar, por meio do sequenciamento de alto rendimento do gene rRNA 16S, a
microbiota bacteriana associada à brânquias e intestino destas espécies em uma região
antropizada do médio RSF e mantidos em tanque de cultivo. Três indivíduos de cada
espécie foram coletados no SRF e no tanque, seus tecidos extraídos, processados, o
DNA microbiano total obtido e o sequenciamento foi realizado usando plataforma
Illumina. Os resultados apontaram que a microbiota branquial e entérica de ambas as
espécies no tanque, exibiram uma redução de até 87% da diversidade de gêneros em
comparação aos espécimes do RSF. Apenas 14,56% e 28,6% dos gêneros foram
compartilhados entre brânquias e intestino, respectivamente em R. aspera e P.
argenteus coletados no RSR, o que pode estar associado à função fisiológica que os
tecidos desempenham bem como ao estilo de vida das espécies investigadas.
Finalmente, alguns gêneros descritos como potenciais patógenos e produtores de
cianotoxinas foram identificados exclusivamente nas espécies capturadas no RSF,
característica que pode ter relação com a qualidade das águas no rio. Conclui-se,
portanto, que as condições impostas aos animais em tanque de cultivo assim como a
qualidade da água no RSF atuam como moduladores da diversidade microbiológica dos
tecidos, colocando em dúvida se o repovoamento mediado pela criação de peixes em
cativeiro, é uma estratégia realmente efetiva de mitigação de danos ambientais.

5.2. Introdução
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Acredita-se que os impactos humanos na biodiversidade de peixes afetem
significativamente mais de 50% dos sistemas de água doce do mundo (SU et al., 2021).
A região Neotropical abriga mais de 6.200 espécies nomeadas de peixes de água doce,
tornando-se a fauna vertebrada continental mais diversa do planeta (ALBERT;
TAGLIACOLLO; DAGOSTA, 2020). O rio São Francisco (RSF) está entre os maiores
rios do mundo, com aproximadamente 2.700 km de extensão, drena uma área de
639.219 km2, sendo considerado, portanto, o maior patrimônio hídrico totalmente
inserido em território brasileiro (DE CASTRO; PEREIRA, 2019; SUN et al., 2016)
(Figura 1).

Figure 1. Localização da Bacia RSF destacando a região de coleta e as espécies da ictiofauna estudadas.
Local da coleta dos peixes na região do médio RSF, a montante e a jusante da cidade de Januária, Norte
de Minas Gerais. Brasil. Google. The map was obtained from “Instituto Prístino: atlas digital
geoambiental. WebGis system (Web Geographical Information System) of free access to the
environmental database”. Available in < https://institutopristino.org.br/atlas/>. Accessed in: 25/jun/2020.

Ao longo do seu curso, atravessa domínios fitogeográficos de dois dos maiores
biomas nacionais, o cerrado e a caatinga, viabilizando a agricultura irrigada em regiões
semiáridas, a pesca comercial e de subsistência, o que o torna vital ao agronegócio, à
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indústria e como matriz energética (HOLANDA et al., 2009; MANETA et al., 2009;
NASCIMENTO; BECKER, 2010; TORRES et al., 2012).
No entanto, o RSF encontra-se fortemente impactado pela perda de mata ciliar,
erosão e lixiviação do solo, atividades de garimpo e mineração, além do aporte de
efluentes domésticos, pluviais e industriais, o que em conjunto acarretam frequentes
eventos de eutrofização ( DE CASTRO; PEREIRA, 2019) (Figura 1). Se não bastasse,
na última década, o regime hidrológico instável da região semiárida (GETIRANA,
2016; OTTO et al., 2015) a destruição das várzeas e lagoas marginais, a pesca
predatória, em paralelo à introdução de espécies exóticas têm impactado a composição e
os estoques naturais da ictiofauna nativa, com declínio acentuado de muitas espécies
(AMARAL FIGUEIREDO, 2018; BARBOSA et al., 2017; HOLANDA et al., 2009).
Diante deste cenário caótico, a sustentabilidade do RSF está ameaçada, assim como a
sobrevivência de populações que do rio se utilizam para sobreviver, essencialmente pelo
consumo e venda de pescado (GUTBERLET et al., 2007; ALVES; LEAL, 2010;
BARBOSA et al., 2017).
Na tentativa de promover o repovoamento das populações de peixes, tanques de
cultivo vêm sendo empregados como alternativa no mundo todo para repovoamento ou
comercialização da produção (KLINGER; NAYLOR, 2012). Apesar de sua
importância, ainda não se sabe qual a interferência destas ações no efetivo
repovoamento das populações da ictiofauna (ARAKI; SCHMID, 2010; GONZÁLEZWANGÜEMERT et al., 2012; KLINGER; NAYLOR, 2012; SAVARY et al., 2017).
Impactante crítica a este modelo tem direta relação com a redução da variabilidade
genética das espécies cultiváveis, fundamental para a adaptação em ambiente natural
(GONZÁLEZ-WANGÜEMERT et al., 2012; BENSON et al., 2016; PAVLOVA et al.,
2017; SAVARY et al., 2017). Além disso, estudos sobre a importância da interação da
microbiota com manutenção e sobrevivência destes organismos vêm ganhando força
(VAN KESSEL et al., 2011; RINGO et al., 2016; TARNECKI; PATTERSON; ARIAS,
2016). Fatores, portanto, que não podem ser desprezados em estudos que visam a
compreensão holística das interações ecológicas estabelecidas entre as espécies e o
ambiente.
Neste contexto, é sabido que fatores bióticos e abióticos, naturais ou
antropogênicos, modulam a composição da microbiota associada aos seres vivos
(SULLAM et al., 2012; DUARTE et al., 2014; RINGO et al., 2016; SYLVAIN et al.,
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2016; GUIVIER et al., 2017), e tais mudanças na manutenção desta microbiota pode
acarretar maior incidência de patologias, declínios populacionais dentre outros prejuízos
amplamente reportados (SYLVAIN et al., 2016; PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018). Isso
porque a microbiota associada aos seres vivos modulam processos metabólicos e
fisiológicos vitais ao organismo destas espécies hospedeiras (IZVEKOVA; IZVEKOV;
PLOTNIKOV, 2007; LOWREY et al., 2015; LIU et al., 2016; SYLVAIN et al., 2016;
VAN KESSEL et al., 2016).
Todo este recente avanço no conhecimento da interação da microbiota com o
ambiente tornou-se viável graças ao desenvolvimento de técnicas independente de
cultura, como o sequenciamento em larga escala de genes específicos ou genomas
microbianos (FAUST; RAES, 2012; BLAINEY, 2013; VAN DIJK et al., 2014). Nos
modelos envolvendo ictiofauna, estes estudos têm propiciado uma melhor compreensão
sobre a importância da microbiota que coabitam tecidos como a pele, brânquia e
intestinos, permitindo assim compreender os fatores que modulam a diversidade dos
microbiomas em espécies selvagens e cultivadas (ROESELERS et al., 2011; SYLVAIN
et al., 2016; TARNECKI; PATTERSON; ARIAS, 2016; UREN WEBSTER et al.,
2018; KROTMAN et al., 2020; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020; UREN
WEBSTER et al., 2020). Porém, a maioria destes estudos foi realizada em espécies
ícticas cultiváveis e de importância econômica, quase sempre mantidas em cativeiro
como Cyprinus carpio (VAN KESSEL et al., 2011), Ctenopharyngodon idellus (WU et
al., 2012), Salmo salar (GAJARDO et al., 2016; SCHMIDT et al., 2016), Oreochromis
niloticus (YU et al., 2019; XIA et al., 2020) Oncorhynchus mykiss (LOWREY et al.,
2015), Colossoma macropomum (SYLVAIN et al., 2016), Arapaimas gigas
(RAMÍREZ et al., 2018), Seriola lalandi (LEGRAND et al., 2018) e Ictalurus
punctatus (LARSEN; MOHAMMED; ARIAS, 2014). Portanto, ainda são incipientes os
estudos sobre a composição da microbiota associada a animais em seu habitat natural.
Com relação às espécies que vivem na bacia do RSF, os estudos envolvendo a
caracterização de microbiomas associados à sua ictiofauna são escassos (SILVA et al.,
2005; DE SOUZA, 2010; MAKINO et al., 2012; SANTOS et al., 2014), e limitados a
técnicas dependentes de cultivo. Diante deste contexto, o objetivo deste trabalho foi
identificar e caracterizar pela primeira vez a diversidade e a composição dos
microbiomas branquial e intestinal de R. aspera e P. argenteus coletadas no RSF, e
estabelecer uma comparação com os microbiomas das mesmas espécies mantidas em
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tanque de cultivo, por meio de sequenciamento em larga escala do gene 16S rRNA.
Assim, o trabalho constitui-se como um importante passo na compreensão sobre a
interferência das ações humanas na manutenção da microbiota associada a peixes e na
mitigação de danos ambientais que acometem espécies endêmicas em uma das mais
importantes bacias hídricas do continente sul-americano.

5.3. Materiais e métodos
Todas as etapas metodológicas deste trabalho estão sumarizadas na Figura 2A.
Critérios como vulnerabilidade ecológica e redução massiva dos estoques em ambiente
natural foram considerados para a seleção das espécies investigadas. O trabalho seguiu
todos os parâmetros legais, mediante autorizações expedidas pelos órgãos nacionais
responsáveis, assim como pelo comitê de ética em pesquisa animal da Universidade
Federal de Ouro Preto (ver declarações)

5.3.1. Caracterização morfofisiológica e comportamental das espécies
R. aspera, Spix & Agassiz, 1829, conhecido como cascudo preto, acari ou peixede-couro. Pertence à ordem Siluriforme e à família Loricariidae ((BRITSKI; SATO;
ROSA, 1988; BUCKUP et al., 2007). É uma espécie que atinge o maior porte dentre os
Loricariidae, sendo os únicos desta família que não dispensam cuidado parental e que
aparentemente não

realizam

migração

reprodutiva (SUZUKI;

AGOSTINHO;

WINEMILLER, 2000; SATO; FENERICH-VERANI; GODINHO, 2003). O corpo é
recoberto por placas dérmicas ósseas, a boca é ventral e modificada para a raspagem dos
alimentos, vive junto à biocenose bentônica, e apresenta grande rusticidade e facilidade
de adaptação em ambientes lênticos.
P. argenteus, Spix & Agassiz, 1829, conhecida como curimatã-pacu, curimba,
curimbatá, zulega e papa-terra. Pertence à ordem Characiformes e à família
Prochilodontidae (BRITSKI; SATO; ROSA, 1988; CASTRO; VARI, 2004; MELO et
al., 2013). Possui lábios espessos com vários dentículos unidos aos lábios protáteis,
caracterizado por possuir corpo relativamente alto, comprimento aproximado de 45 cm
e pode ser distinguido de outras espécies do gênero por possuir 10 ou 11 fileiras
horizontais de escamas entre a origem da nadadeira dorsal e a linha lateral (CASTRO;
VARI, 2004). No RSF é relatada como o peixe mais capturado pela pesca profissional,
uma espécie de piracema, migradora de grandes distâncias (SATO; FENERICH54

VERANI; GODINHO, 2003), destaca-se seu potencial para a piscicultura, pois
apresentam boa aceitação de rações artificiais (ALMEIDA et al., 2015).
Ambas as espécies no seu habitat natural podem ser consideradas biomonitores
adequadas para avaliação simultânea da contaminação na coluna d`água e nos
sedimentos (CAMARGO; FERNANDES; MARTINEZ, 2009; PASCHOALINI et al.,
2019).

5.3.2. Locais de coleta e desenho experimental
Este estudo foi realizado na região do médio RSF a montante e a jusante da
cidade de Januária (S 15º29.576’ W 044º21.069’), que margeia o rio ao norte do estado
de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). É a terceira maior cidade do norte do estado de
Minas Gerais, com população estimada de 67. 628 habitantes (IBGE, 2010),
infraestrutura urbana precária, com apenas 37,2% dos domicílios atendidos com
esgotamento sanitário (IBGE, 2010). Em um curso de até 60 km, outros quatro
aglomerados urbanos de menor porte estão dispostos às margens do RSF a montante e a
jusante da área onde foram coletados os animais.
Espécimes de R. aspera e P. argenteus foram coletados no curso do RSF,
(Figura 2B-F), e em um tanque de cultivo (S 15º28’ 48.94752” W 044º21’42.50952”)
localizado na região urbana da cidade de Januária. Este tanque possui constituição
suspensa e de alvenaria, em formato retangular, revestido por ladrilhos, sendo
abastecido com água do Rio São Francisco previamente tratado pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais (COPASA).

5.3.3. Avaliação dos parâmetros da água no local da coleta
Foram consultados relatórios de domínio público da avaliação da qualidade das
águas superficiais no rio São Francisco elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das
Águas em Minas Gerais (IGAM, 2018). A água da área de estudo está enquadrada como
sendo da classe 2, com diagnóstico de parâmetros químicos acima dos valores
estabelecidos pela legislação ambiental no Brasil (CONAMA No 357, 2005) para
alumínio dissolvido, manganês total, chumbo, sólidos totais, turbidez, demanda
bioquímica de oxigênio (DBO) e densidade de cianobactérias (característica
visualmente comprovada no ato da coleta) (Tabela 2 e 3 do capítulo 2 e Figura 2G-H).
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Figure 2. (A) Delineamento experimental. As etapas de planejamento estão apresentadas em fundo
amarelo, as etapas de coleta e processamento das amostras em fundo salmão, e as etapas de obtenção de
resultados e análise de dados em fundo verde. Fotos que denotam respectivamente degradação de matas
ciliares (B), que acabam acarretando desbarrancamentos (C) que por sua vez contribuem para o
assoreamento do leito do RSF (D). (E) Evidente eutrofização das águas do RSF no ato da coleta das
amostras, melhor comprovadas quando as redes de arrasto são usadas (F). (G-H) Estrutura do tanque de
cultivo onde as amostras foram coletadas.

5.3.4. Captura dos animais
Foram coletados três animais de cada espécie no RSF e do tanque de cultivo,
totalizando 12 animais. A coleta dos animais foi realizada utilizando rede de arrasto
(Figura 2F), por pescadores profissionais ligados à Associação de Pescadores de
Januária, em julho de 2018. Os animais pescados foram transportados até a margem do
RSF e entregue aos pesquisadores. Estes animais foram acondicionados em caixas
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térmicas com provimento de oxigênio e encaminhados ao Laboratório de Zoologia do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
(IFNMG), campus Januária. Os animais foram identificados quanto a espécie, com base
no manual de identificação de peixes da região de Três Marias (BRITSKI et al., 1988).
Espécime testemunho de cada espécie foi depositada na coleção zoológica do
Laboratório de Zoologia do IFNMG, campus Januária. Os peixes foram anestesiados
com benzocaína e sacrificados por comoção cerebral para remoção da porção média das
brânquias e do intestino com a digesta com instrumentos estéreis em câmara de fluxo
laminar. Os tecidos foram imediatamente armazenados em nitrogênio líquido onde
ficaram acondicionados até o processamento das amostras.

5.3.5. Processamentos dos tecidos e total DNA extraction
O desenho amostral consistiu de 24 amostras obtidas de secções da brânquia (G)
e do intestino (I) das espécies P. argenteus (Pa) e R. aspera (Ra) coletados no RSF e do
tanque (Tabela 1). Pequenas secções de aproximadamente 3g do tecido de brânquias e
do intestino de cada animal devidamente identificada foi utilizada para extração do
DNA microbiano, com o uso do kit NucleoSpin™ Tissue (Macherey-Nagel,
Alemanha), seguindo o protocolo do fabricante. Após extração, o DNA foi quantificado
e a pureza verificada por análise em NanoDrop™ (Thermo Fisher Scientific, USA). A
qualidade do material obtido foi investigada por eletroforese em gel de agarose 0,8%,
contendo 3 μL de brometo de etídeo, eluídos em TBE 1x, por 30 minutos a 90V.

5.3.6. Amplificação parcial do gene 16S ribossomal
O preparo das bibliotecas foi realizado seguindo as recomendações para
sequenciamento na plataforma Illumina. Foram usados os oligonucleotídeos 341F e
785R (KLINDWORTH et al., 2013), que amplificam a região V3V4 do gene
ribossomal 16S, com as sequências overhang de adaptadores incluídas. As sequências
dos primers (em letras maiúsculas) mais adaptadores (em letras minúsculas) são 341F:
5'-tcgtcggcagcgtcagatgtgtataagagacagCCTACGGGNGGCWGCAG

e

785R:

5'-

gtctcgtgggctcggagatgtgtataagagacagGACTACHVGGGTATCTAATCC. Foi usado 1 uL
de DNA, 0,5 uL de cada primer a 10 uM (0,2 uM de concentração final na reação, num
volume final de 25 uL), 10 uL do master mix 2X Ultra Mix PCRBio (PCR
BioSystems), completando com água ultrapura para o volume final de 25 uL. As
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condições da PCR foram: 1 ciclo de 95°C por 3 minutos; 25 ciclos de: 95°C por 30
segundos, 55°C por 30 segundos, 72°C por 30 segundos; 1 ciclo de 72°C por 5 minutos;
manter a 4°C indefinidamente. O produto da PCR foi aplicado em gel de agarose 1,5%
e depois purificado com AMPure XP Beads da Beckmann. Para a ligação dos
adaptadores foi usado 2,5 uL do produto da amplificação, 2,5 uL de cada index (i5 e i7),
12,5 uL do master mix 2X Ultra Mix PCRBio (PCR BioSystems) e 5 uL de água ultra
pura para o volume final de 25 uL. As condições da PCR para ligar os adaptadores
foram: 95°C por 3 minutos; 8 ciclos de: 95°C por 30 segundos, 55°C por 30 segundos,
72°C por 30 segundos; 1 ciclo de 72°C por 5 minutos; manter a 4°C indefinidamente. O
produto da ligação foi purificado com as beads novamente e depois aplicado em gel de
agarose 1,5%. As bibliotecas foram quantificadas em NanoDrop e normalizadas para
uma mesma concentração, e feito um pool equimolar com todas. O pool foi quantificado
por qPCR usando o kit da KAPA Biosystems para estimar a concentração em nM, para
carregar no MiSeq com 20% de Phix. O sequenciamento foi realizado com leituras
pareadas de 2x 250bp.

5.3.7. Análise do sequenciamento
Os dados foram analisados de acordo com (CALLAHAN et al., 2016), usando
um conjunto de pacotes do R, disponíveis por meio do projeto BioConductor
(GENTLEMAN et al., 2004; HUBER et al., 2015). O pacote DADA2 (CALLAHAN et
al., 2016) foi utilizado para modelagem e correção de erros de amplicons, de duplicação
das sequências, e sobreposição das leituras forward e reverse. Em seguida, quimeras
foram removidas e após o processamento inicial dos dados pelo DADA2, as taxonomias
foram atribuídas a cada ASV (Amplicon Sequencing Variants) utilizando a
implementação do DADA2 do classificador bayesiano ingênuo (WANG, Qiong et al.,
2007), usando como banco de dados de referência o GTDB: Genome Taxonomy
Database (PARKS et al., 2017).
As classificações taxonômicas geradas pelo DADA2, e suas quantificações,
foram importadas para o programa Phyloseq (MCMURDIE; HOLMES, 2013), também
implementado em R. As análises de diversidade Alfa e Beta foram realizadas no pacote
Phyloseq (CALLAHAN et al., 2016). Foram filtradas as ASVs que não foram
classificadas em pelo menos até o nível de família, e ASVs assinaladas como a mesma
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espécie foram agrupadas. Após a aplicação destes filtros, foram obtidas as tabelas de
contagens brutas de abundância e de abundância relativa.
As contagens taxonômicas contidas no objeto Phyloseq foram importadas para o
pacote edgeR (ROBINSON; MCCARTHY; SMYTH, 2010) para normalização dos
tamanhos das bibliotecas de cada amostra (ROBINSON; OSHLACK, 2010), e
transformação das contagens foram transformadas voom (LAW et al., 2014). Estas
transformações permitiram que os modelos lineares implementados no pacote limma
(RITCHIE et al., 2015) fossem usados na análise de abundância diferencial. Finalmente,
após o ajuste do modelo linear com limma, a abundância taxonômica diferencial foi
testada para cada contraste (par de tratamentos) com testes t moderados (SMYTH,
2004).

5.4. Resultados
5.4.1. Número de amostras e o total de reads obtidos no sequenciamento do gene
16S
Foram coletados no total 24 amostras obtidas de dois tecidos (brânquias e
intestino) de duas espécies de peixes (R. aspera e P. argenteus), recrutados em dois
ambiente (RSF e tanque de cultivo). A identificação das amostras e o número de reads
obtidos no sequenciamento por amostra pode ser observado na Tabela 1.
5.4.2. Caracterização da α-diversidade
Os microbiomas associados às brânquias e intestino dos peixes R. aspera e P.
argenteus procedentes do RSF e do tanque foram comparados. Foi observada
diversidade significativa entre as comunidades bacterianas na mesma espécie,
procedentes de habitat diferentes (índices de Shannon (F = 0,0006) e Simpson
(F=0,01974). A microbiota associada à brânquia e intestino de P. argenteus e R. aspera
do RSF apresentou maior α-diversidade quando comparada a microbiota integrante dos
mesmos nichos corporais destas espécies obtidas em tanque de cultivo (Figura 3a e
Tabela 2). A determinação da curva de rarefação indica maior riqueza de espécies
bacterianas nas amostras obtidas dos tecidos dos hospedeiros selvagens e menor riqueza
de espécies nos tecidos dos peixes recrutados no tanque de cultivo (Figura d).
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Tabela 1 - Número de amostras e de reads geradas pelo sequenciamento das amostras obtidas de
brânquias (Gi) e intestino (Gu) de R.aspera (Ra) e P.argenteus (Pa) coletados no RSF e Tanque de
cultivo (TC).

Amostras
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Código
1RaGuTC
1RaGiTC
2RaGuTC
2RaGiTC
3RaGuTC
3RaGiTC
1PaGuTC
1PaGiSTC
2PaGuTC
2PaGiSTC
3PaGuTC
3PaGiTC
1RaGuRSF
1RaGiRSF
1PaGuRSF
1PaGiRSF
2PaGuRSF
2PaGiRSF
2RaGiRSF
2RaGuRSF
3RaGiRSF
3RaGuRSF
3PaGiRSF
3PaGuRSF

Espécie
R. aspera
R. aspera
R. aspera
R. aspera
R. aspera
R. aspera
P. argenteus
P. argenteus
P. argenteus
P. argenteus
P. argenteus
P. argenteus
R. aspera
R. aspera
R. aspera
P. argenteus
P. argenteus
P. argenteus
R. aspera
R. aspera
R. aspera
R. aspera
P. argenteus
P. argenteus

Tecido
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino
Brânquias
Intestino

Ambiente

#Reads

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF
RSF

162102
170706
158763
182837
137448
150649
132940
160301
154155
155418
133581
153282
169824
160309
119957
183156
151713
138402
150646
171690
137827
172831
176088
177679

5.4.3. Caracterização da β-diversity
As análises de dispersão revelaram que o padrão de aglomeração da microbiota
foi fortemente influenciado pelo ambiente ecológico de onde os peixes foram obtidos
(Figura 3b e 3c). Houve notória separação das comunidades bacterianas associadas aos
peixes de ambas as espécies procedentes do tanque de cultivo, em relação à microbiota
dos peixes coletados no RSF. Não foi observado efeito modulador significativo
relacionado a filogenia das espécies hospedeiras e diferentes tecidos.
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Tabela 2 - Anova comparando os índices de diversidade de Shannon e Simpson por tratamento nas condições investigadas

Tratamentos
Ambiente
Órgão
Espécie
Ambiente: Órgão
Ambiente: Espécie
Órgão: Espécie
Ambiente: Órgão: Espécie

Sum Sq
5.041
0.1964
0.08816
0.5186
0.451
0.1664
0.4001

Shannon
Simpson
Mean Sq F value Pr(>F)
Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
5.041
18.33 0.0005728 0.1123
0.1123
8.29
0.0109
0.1964 0.7141
0.4105
0.02808 0.02808
2.072 0.1693
0.08816 0.3205
0.5791
0.003304 0.003304 0.2439 0.6281
0.5186
1.885
0.1887
0.007028 0.007028 0.5187 0.4818
0.451
1.64
0.2186
0.003123 0.003123 0.2305 0.6376
0.1664 0.6048
0.4481 2.704e-05 2.704e-05 0.001996 0.9649
0.4001
1.455
0.2453
0.02729 0.02729
2.014
0.175
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Figura 3. (A) Índices de alfa-diversidade da microbiota associada à brânquia e intestino de R. aspera e P.
argenteus procedentes do RSF e tanque de cultivo. (B e C) Diversidade β expressa como dispersão, pela
Análise de correspondência destendenciada (DCA). (A) Índices de alfa-diversidade da microbiota
associada à brânquia e intestino de R. aspera e P. argenteus procedentes do RSF e tanque de cultivo. (B e
C) Diversidade β expressa como dispersão, pela Análise de correspondência destendenciada (DCA) e de
escalonamento multidimensional (MDS), dada pela métrica da distância UniFrac ponderada para
avaliação da similaridade entre as amostras de diferentes espécies, tecidos e habitats. Cada indivíduo é
representado por um ponto, os triângulos indicam que amostras foram obtidas de animais do tanque
suspenso e os círculos do RSF. Os triângulos e círculos vermelhos e azuis indicam respectivamente
amostras obtidas de brânquia e intestino de P.argenteus, enquanto os de cores verde e roxo indicam
amostras obtidas de brânquia e intestino de R. aspera. (D) Curva de rarefação representando a estimativa
de riqueza entre as espécies, tecido e ambiente.
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5.4.4. Classificação Taxonômica
Foi identificado um total de 33 filos, 61 classes, 133 ordens, 220 famílias e 295
gêneros distribuídos entre as amostras obtidas de brânquia e intestino dos peixes R.
aspera e P. argenteus coletados no RSF e no tanque. Os filos mais abundantes foram
Proteobacteria,

Fusobacteriota,

Bacteroidota,

Planctomycetota,

Actnobacteriota,

Cyanobacteria e Verrumicrobiota.
Dentre estes, Proteobacteria e Fusobacteriota foram predominantes em ambas as
espécies (Figura 4), independente do ambiente de onde foram recrutadas, sendo o
primeiro mais abundante nas amostras do RSF (45,11% e 51,3% em R. aspera e 74% e
74,75% em P. argentus, respectivamente em brânquias e intestino), enquanto o segundo
mais abundante nas associadas ao tanque (46% e 49% em R. aspera e 42% e 68% em
P.argentus, respectivamente em brânquias e intestino).
O filo Bacteroidota ocorreu em maior abundância associado a brânquias de R.
aspera obtidos do RSF (16%) e intestino de P. argenteus procedente do tanque (8,8%).
Além destes filos compartilhados em diferentes abundâncias, foram também detectados
filos exclusivos para os microbiomas de peixes recrutados no RSF. Destaque para
Cyanobacteria com abundâncias variando de 0,87% a 3% associado à brânquia e
intestino de ambas as espécies. Outros filos menos abundantes (<1%), foram associados
às brânquias e intestino de ambas as espécies (Armatimonadota, Firmicutes_C,
Gemmatimonadota e Spirochaetota), somente ao intestino de ambas as espécies
(Acidobacteriota, Chloroflexota_A, Dependentiae e Desulfobacteriota,), apenas em
brânquias de P. argenteus (Chloroflexota, Elusimicrobiota e Desulfuromonadota),
apenas em intestino P. argenteus (Binatota e Dormibacterota), apenas no intestino de R.
aspera (Firmicutes_B), associado à brânquia de ambas as espécies e ao intestino P.
argenteus (Deinoccota) e ao intestino de P. argenteus e R. aspera (Myxococcota)
(Figura 4).
Em nível de gênero, maior diversidade foi identificada nos espécimes oriundos
do RSF (289), quando comparados ao tanque de cultivo (39) (Figura 5a e 5d). Entre as
amostras obtidas dos animais recrutados no RSF, a diversidade de gêneros foi maior em
P. argentus tanto para amostras de intestino (138 táxons), quanto para amostras de
brânquias (155 táxons), comparada ao número de gêneros identificados nos mesmos
tecidos obtidos de R. aspera, 54 e 119 táxons respectivamente (Figura 5a).
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Figure 4. Diversidade microbiana em nível de filo encontrado associado às amostras obtidas da brânquia
e intestino de peixes ilíofagos /dedritívoros procedentes da ictiofauna do rio São Francisco e de um
tanque de cultivo.

5.4.5. Caracterização das comunidades microbianas associadas a R. aspera e P.
argenteus
Para tentar entender quais destes gêneros foram compartilhados ou únicos a cada
espécie, ambiente ou tecido, diagramas Venn foram construídos (Figura 5b, 5c e 5d),
permitindo assim, que uma comparação mais detalhada pudesse ser estabelecida (Tabela
2). A microbiota branquial e intestinal de R. aspera dos espécimes obtidos do RSF e do
tanque, totalizou 155 táxons bacterianos na categoria gênero, enquanto em P. argenteus,
234 táxons identificados (Figura 5b). Em R. aspera, apenas 6,45% (10 gêneros) foram
compartilhados entre ambos os tecidos e ambientes investigados. Já para P. argenteus
dentre os 234 táxons identificados apenas 3,41% dos táxons foram compartilhados
(Figura 5b).A abundância de gêneros exclusivos pertencentes aos microbiomas dos
diferentes tecidos nos hospedeiros (Figura 5b e 5c, Tabela 3) indicou existir uma
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variabilidade filogenética interespecífica que distingue a microbiota alojada nestes
órgãos.

Figura 5. (A) Heatmap baseado na presença e ausência de ASVs que atribuíram as taxonomias em nível
de gênero, ilustrando as diferenças na estrutura dos microbiomas branquial e intestinal entre R. aspera e
P. argenteus coletados no RSF e no tanque de cultivo. Abaixo do heatmap estão ilustradas as vias de
comparação cujos números estão expressos nos diagramas de vem das figuras (B, C e D). Diagramas de
Veen exibindo o número de filotipos totais, compartilhados e únicos em nível de gênero dos
microrganismos encontrados associados às amostras obtidas de peixes de acordo com a espécie íctíca
hospedeira, residentes em diferentes sistemas ecológicos (B), diferentes nichos corporais colonizados (C)
e os habitats dos hospedeiros (D).
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Tabela 3 - Comunidades exclusivas em nível de gênero dos microbiomas branquial e intestinal de
espécies recrutadas no rio São Francisco e do tanque de cultivo (continua)

Ambiente

Espécie

Tecido

Táxons únicos
UBA11704, GN02-873, Aalborg-AAW-1, 2-02-FULL55-14,

OLB5,

UBA2475,

Haliscomenobacter,
UBA8137,

Vibrionimona,

Pedobacter,

Pseudopedobacter,

OLB11,

Fluviicola,

Flavobacterium_A,

Soonwooa,

Solirubrum,

Rudanella,

Pseudanabaena,
RSF

R.aspera

Taibaiella_B,UBA1931,

JJ008,

Flexibacter,
Brânquias

UBA4416,

IMCC26134_A,

Runella,

Rhodoluna,

Paenibacillus_G,

Veillonella,

Gemmatimonas,

Deinococcus_C,

Bacteriovorax, Bdellovibrio_A, Sandarakinorhabdus,
Altererythrobacter_B, Porphyrobacter, Cellvibrio,
Dechloromonas,

Alkanindiges,CAG-495,Thiolinea,

Agitococcus, Pseudoxanthomonas_A, 2013Ark19i,
Methylophilus, Lautropia, Limnobacter, JOSHI-001,
Sphaerotilus,

Paucibacter,

Hydrogenophaga,

Rhodoferax
Blastococcus, Schlegelella, Bartonella ,Ga0077555,
Intestino

OLB17, TC1, Planctomicrobium
UBA1568,UBA6899,

SZUA-254,

Vibrionimonas,

Empedobacter, F0040, Porphyromonas, Rufibacter,
Spirosoma,

2-02-FULL-39-32,

Dermacoccus,
Pseudonocardia,

JKG1,

Dietzia,

Curtobacterium,

Leucobacter,

Nanopelagicus,

Planktophila,

Obscuribacter, Chroococcidiopsis, Chroogloeocystis,
Scytonema_B, Calothrix,UBA7541,
P.argenteus

Brânquias

Roseburia,
Acetobacterium,
Brevibacillus,

Clostridium_J,

Anaerococcus,

Parageobacillus,

Piscibacillus,

Pediococcus,Granulicatella

Abiotrophia, Solobacterium, Pirellula, Sphingopyxis,
Caedimonas,
Moraxella_C,

Nucleicultrix,Caedibacter,
Haemophilus_D,

Neisseria,

Kingella_B, Chromobacterium, UKL13-2, Bordetella,
Castellaniella, Ralstonia, Piscinibacter
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Tabela 2 - Comunidades exclusivas em nível de gênero dos microbiomas branquial e intestinal de
espécies recrutadas no rio São Francisco e do tanque de cultivo (conclusão)

Ambiente

Espécie

Tecido

Táxons únicos
Brevinema, GWE1-39-12, UBA12053, UBA7522,
UBA4664,

Pseudosphingobacterium,

Elizabethkingia,
Marmoricola,

UBA12411,IMCC26256,
Aeromicrobium,

Brevibacterium,

Actinomyces

Janibacter,

Geodermatophilus

Planktothricoides,

Vulcanococcus,

Ruminococcus_E,
Neofamilia,
RSF

P.argenteus

Intestino

,

UBA3792,

Clostridium_AN,

Finegoldia,

Turicibacter,

Lysinibacillus_C, Weissella, Exiguobacterium_A,
Exiguobacterium,

Centipeda,

Dormibacter,

Luteitalea, UBA10511, Terrimicrobium, SZUA-320,
Oligoflexus,
Neorickettsia,

HRBIN30,
Neorhizobium,

Anaeromyxobacter,
Rubellimicrobium,

Hyphomicrobium, Phenylobacterium, Sphingobium,
Sphingomonas_A,
Alsobacter,

Microvirga
Labrys,

Z2-YC6860,

2-02-FULL-42-43,

Nitrosomonas, Cupriavidus, Sulfuritalea, Lautropia
Brânquias

Nenhum

R.aspera
Tanque de
Cultivo
P.argenteus

Intestino

Desulfovibrio, Bosea

Brânquias

Nenhum

Intestino

UBA5150, Niameybacter

Adicionalmente, a distinção entre as comunidades bacterianas nos diferentes
tecidos de P. argenteus e R. aspera no RSF foi sustentada pelo percentual de gêneros
compartilhados, 28,63% e 14,56% respectivamente. Assim como observamos em R.
aspera, as condições do confinamento foram determinantes para a diminuição da
riqueza e da diversidade microbiana em P. argenteus (Figura 5a, 5b, 5c e 5d).

5.4.6. Comunidades microbianas inquilinas de R. aspera do rio São Francisco
Foram identificados associados à microbiota branquial um número total de 21
filos, 30 classes, 67 ordens, 98 famílias e 119 gêneros, com 84 destes gêneros
exclusivos (54,19%%) da microbiota branquial (Figura 5b). Os filos dominantes foram
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Proteobacteria (45,41%), Fusobacteriota (11,66%) e Bacteroidota (16%) (Figura 4). O
filo Fibrobacteriota (< 1%) foi encontrado associado exclusivamente à microbiota
branquial desta espécie. O filo Proteobacteria foi identificado por 68 ASVs que
atribuíram taxonomia a 58 gêneros, 19 afiliados a Betaproteobacteria, 16 a
Gammaproteobacteria e 13 a Alphaproteobacteria. As ordens mais enriquecidas foram
Burkholderiales, Enterobacterales e Pseudomonadales. O filo Bacteroidota foi
identificado por 44 ASVs que atribuíram taxonomia a 33 gêneros, distribuídos
principalmente

pelas

ordens

Cytophagales,

Flavobacteriales,

Bacteroidales

e

Chitinophagales. Curiosamente, o filo Fusobacteriota, foi identificado apenas por 2
ASVs, mas integrou a microbiota branquial em abundância relativa média de
aproximadamente 20%. Os filos Bacteroidota e Proteobacteria afiliaram juntos 38 dos
gêneros exclusivos da microbiota branquial de R. aspera e estão incluídos, Taibaiella
_B,

Fluviicola,

Runella,

Flexibacter,

Pseudopedobacter,

Solirubrum,

Pseudoxanthomonas_A, Porphyrobacter, Cellvibrio, Dechloromonas, Methylophilus.
Entre os

gêneros

Cetobacterium_A.

mais

abundantes

(19,6%),

foram

Flavobacterium

identificados
(16,1%),

Aeromonas
Shewanella

(18%),
(5,7%),

Pseudoduganella (4,34%), Vogesella (4,23%), Acinetobacter (3%) e Plesiomonas (3%).
A microbiota intestinal de R. aspera obtidos do RSF exibiu a menor diversidade
observada para os microbiomas neste ambiente (Figura 5a, 5b e 5c), com 18 filos, 22
classes, 49 ordens, 66 famílias e 54 gêneros, dos quais 30 são exclusivos (55,55%). Os
filos dominantes (Figura 3) foram Proteobacteria (45,41%), identificado por 29
sequências ASVs, seguido por Fusobacteriota, identificado por apenas 3 ASVs, mas que
representou aproximadamente 28% de todos os táxons. Outros filos menos abundantes
incluíram Actinobacteriota (0,72%), Bacteroidota (0,7%), Firmicutes (0,04%),
Cyanobacteria (3%) e Planctomycetota (3%). Em contraste ao que foi observado nas
brânquias, o filo Bacteroidota foi representado pelas famílias Bacteroidaceae,
Weeksellaceae e Tannerellaceae. O filo Proteobacteria foi enriquecido por
microrganismos da classe Gammaproteobacteria, da ordem Enterobacteriales, afiliando
às famílias, Aeromonadaceae, Shewanellaceae e Enterobacteriaceae, destacando-se em
abundância Shewanella (46,17%), Plesiomonas (19,48%%) e Aeromonas (5,74%)
(Figura 6). O filo Firmicute _A e Firmicutes representados pelas classes Clostridia e
Bacilli, respectivamente, compuseram a microbiota intestinal de R. aspera em
abundância média de 3,1%.
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5.4.7. Comunidades microbianas inquilinas de R. aspera em tanque de cultivo
A microbiota branquial de R. aspera cultivadas em tanque suspenso foi
constituída por 8 filos, 24 famílias, 15 ordens, 9 classes e 25 gêneros. Os filos
dominantes foram Fusobacteriota (49%), Proteobacteria (24,6%). (Figura 4). Os filos
menos abundantes (<1%) incluíram Actinobacteria, Bacteroidota, Bdellovibrionata,
Firmicutes, Patescibacteria e Verrumicrobiota. O filo Firmicutes foi representado por
uma única família, Erysipelotrichaceae e por um único gênero, Anaerorhabdus. O filo
Campylobacterota afiliou apenas o gênero Aliarcobacter constituindo táxon exclusivo
da microbiota branquial de R. aspera e P. argenteus mantidos em tanque de cultivo.
Compondo a microbiota intestinal foram identificados 9 filos, 10 classes, 16 ordens, 21
famílias e 19 gêneros. Observou-se 3 gêneros únicos e pouco abundantes (<1%), Bosea
e Desulfovibrio (Tabela 3). As amostras isoladas de ambos os tecidos foram dominadas
pela família Fusobacteriaceae e Enterobacteriaceae. No nível de gênero, assim como,
nos peixes obtidos do RSF, A microbiota branquial e intestinal foi dominada pelo
gênero Cetobacterium_ A (49% e 46%), Plesiomonas (15,7% e 27,9%%), e Aeromonas
(24%% e 5,21%), Edwardsiella (1,12% e 1,59%) e Bacteroides (0,82% e 1,9%)
associados à microbiota branquial e intestinal, respectivamente (Figura 6). A família
Anderseniellaceae, representada pelo gênero QKVK01, foi observado em maior
abundância relativa (7,5%) integrando a microbiota do intestino de R. aspera.

5.4.8. Comunidades microbianas inquilinas de P. argenteus do rio Saõ Francisco
A microbiota inquilina das brânquias contabilizou 23 filos, 46 classes, 99
ordens, 129 famílias e 154 gêneros (Figura 5a), dentre os quais, 86 (55,84%) foram
exclusivos para a brânquia (Figura 5b). Os filos dominantes foram Proteobacteria
(74,3%), Fusobacteriota (14,63%) (Figura 4). Alguns filos, embora pouco abundantes,
foram identificados por sequências (ASVs) numericamente importantes, como
Bacteroidota (30 ASVs), Actinobacteriota (31 ASVs) e Firmicutes (26 ASVs), que
juntos afiliaram 58 gêneros, e que seguramente contribuíram para elevar a diversidade
microbiana. Foi observada a ocorrência de três filos exclusivos compondo a microbiota
branquial, Chloroflexota, Desulfuromonadota e Elusimicrobiota. Os táxons mais
enriquecidos (Figura 6) incluíram os gêneros Aeromonas (28,84%), Cetobacterium_A
(14,63%), Plesiomonas (13,33%), Acinetobacter (2,94%), Vogesella (1,55%),
Polynucleobacter (1,13%) e outros cujos gêneros não foram identificados pertencentes
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às famílias Enterobacteriaceae (4%) e Burkhoderiaceae (1,87%). Além de identidades
únicas para este órgão, como Caedimonas (6,22%) e Caedibacter (2,44%).

Figure 6. Comparação da composição taxonômica nos microbiomas de brânquias e intestinais de R.
aspera e P. Argenteus coletados no RSF e em tanque de cultivo, destacando os filótipos bacterianos
presentes em abundância relativa média (ARM (≥1%) em nível de gênero.

Já a microbiota intestinal foi composta de 26 filos, 36 classes, 93 ordens, 136
famílias e 138 gêneros, 70 destes gêneros (50,7%), ocorreram unicamente para este
tecido no hospedeiro (Figura 5b). Os filos Dormibacteriota e Binatota compuseram
somente a microbiota intestinal de P. argenteus. Os filos dominantes foram
Proteobacteria

(47%),

Fusobacteriota

(25,97%),

Planctomycetota

(6,2%),

Verrumicrobiota (1,7%) e Cyanobacteria (1,46%). Apesar de 31 sequências (ASVs)
terem sido atribuídas ao filo Actinobacteriota com afiliamento de 22 gêneros, este táxon
integrou a microbiota em abundância relativa menor que 1%. A ordem Enterobacterales
e Fusobacteriales continham os gêneros mais abundantes, Aeromonas (7,55%),
Plesiomonas (23,24%) e Cetobacterium_A (25,9%) respectivamente (Figura 6). Do filo
Spirochaetota a família Brevinemataceae foi registrada unicamente para a microbiota
intestinal de P. argenteus.
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5.4.9. Comunidades microbianas inquilinas de P. argenteus do tanque de cultivo
A microbiota branquial compôs-se de 7 filos, 7 classes, 11 ordens, 15 famílias e
14 gêneros Figura 5a). A estrutura dos microbiomas branquial e intestinal foi fortemente
modulada pelas condições ambientais impostas pelo sistema de policultivo intensivo em
tanque suspenso (Figura 5a). As comunidades microbianas de brânquia e intestino não
diferiram significativamente em diversidade e variabilidade genética quando observado
as identidades taxonômicas. Já a microbiota intestinal foi composta por 7 filos, 10
classes, 17 ordens, 24 famílias e 21 gêneros, dentre estes 6 gêneros únicos (Figura 5b).
Os filos dominantes e mais enriquecidos que constituíram a microbiota branquial e
intestinal foram Proteobacteria (51% e 12,79%) e Fusobacteriota (44% e 60,82%)
respectivamente. Nas brânquias, os gêneros Aeromonas (16,9%), Cetobacterium _ A
(42%), Plesiomonas (33,40%) permaneceram dominando a estrutura microbiana (Figura
6). No intestino notou-se uma redução da abundância relativa do gênero Aeromonas
(3,66%) e Plesiomonas (12,79%) e aumento de Bacteroides (8,37%) e Edwardsiella
(3,96%) na estrutura microbiota intestinal de P. argenteus (Figura 6).

5.4.10. Variação da microbiota tecido específico
Comunidades bacterianas inquilinas das brânquias. Do total de 295 gêneros
bacterianos identificados nas amostras, 215 foram relatados associados às brânquias
(Figura 5c), com 12 gêneros (5,58%) compartilhados entre todas as amostras obtidas
das brânquias dos hospedeiros do RSF e do tanque. Deste total 214 foram encontrados
associados aos microbiomas dos peixes recrutados do RSF, 119 em R. aspera e 154 em
P. argenteus que compartilharam 27,5% dos gêneros bacterianos identificados.
Diferença interespecífica na composição das comunidades microbianas associadas à
brânquia foi evidenciada pelo número de gêneros exclusivos, em R. aspera (54 táxons)
e P. argenteus (93 táxons). Os gêneros dominantes em ambas as espécies incluíram
Cetobacterium_A, Aeromonas e Plesiomonas (Figura 6). Os gêneros Flavobacterium,
Shewanella, Vogesella e Pseudoduganella, embora presentes em ambas as espécies,
estiveram em maior abundância relativa associados à brânquia de R. aspera selvagem
(Figura 6). Alguns dos táxons exclusivos da microbiota branquial de R. aspera (Tabela
2) foram afiliados principalmente a classe Bacteroidia (Fluviicola, Flavobacterium _A,
Soonwooa,

Solirubrum,

Haliscomenobacter,

Taibaiella_B,

Pedobacter,

Sphingobacterium, Flexibacter), Betaproteobacteria (Rhodoferax, Hydrogenophaga,
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Paucibacter,

Sphaerotilus,

Limnobacter),

Gammaproteobacteria

(Alkanindiges,

Cellvibrio, Pseudoxanthomonas_A, Thiolinea ). Alguns dos táxons únicos associados à
microbiota branquial

de P. argenteus

Vibrionimonas,

Porphyromonas,

Dermacoccus,

Dietzia,

incluíram (Caedimonas,

Nanopelagicus,

Granulicatella,

Planktophila,

Rufibacter,

Caedibacter,

Scytonema

Spirosoma,

_B,

Leucobacter,

Curtobacterium, Moraxella_C, Agrobacterium, Haemophilus_D, Chromobacterium).
Uma diversidade microbiana reduzida foi encontrada associada à brânquia em
ambas as espécies recrutadas do tanque de cultivo, evidenciando maior similaridade
interespecífica ao compartilharem 53,84% dos gêneros identificados, enquanto o índice
de gêneros compartilhados entre a mesma espécie no RSF e no tanque foi de 9% para P.
argenteus e 19% para R. aspera (Figura 5c). A microbiota branquial exibiu domínio das
famílias Fusobacteriaceae, Enterobacteriaceae, Aeromonadaceae e Bacteroidaceae.

Comunidades bacterianas inquilinas do intestino. Os padrões de variações
interespecíficos ficaram mais evidentes quando comparadas comunidades bacterianas
encontradas colonizando o intestino de P. argenteus e R. aspera do RSF, que reuniu a
menor diversidade microbiana dos microbiomas caracterizados neste ambiente. Foram
identificados 151 gêneros, dos quais 7,28% deste total compartilhado entre os
hospedeiros (Figura 5c).
As comunidades microbianas intestinais em P. argenteus reuniu 138 gêneros, com 94
destes táxons identificados como exclusivos (67,4%). Estes dados demonstraram alto
grau de distinção da microbiota intestinal entre as espécies ícticas avaliadas. Diferenças
foram notadas na elevada abundância do gênero Shewanella (46,17%), integrando a
microbiota intestinal de R. aspera selvagem. O gênero Edwardsiella foi observado
compondo a microbiota de brânquias e intestino de ambas as espécies variando em
abundância (0,45% a 3,96% respectivamente), em proporções maiores nas amostras de
hospedeiros confinados em tanque cultivo. Dentre os gêneros únicos associados à
microbiota entérica de P. argenteus (Tabela 2), observamos microrganismos afiliados as
classes Actinobacteria (Marmoricola, Aeromicrobium, Actinomyces, Brevibacterium,
Janibacter),

Alphaproteobacteria

(Rubellimicrobium,

Hyphomicrobium,

Phenylobacterium, Sphingomonas_A, Microvirga), Betaproteobacteria (Nitrosomonas,
Cupriavidus, Sulfuritalea, Lautropia).
72

O ambiente do confinamento também afetou negativamente a estrutura da
microbiota intestinal em ambas as espécies, apenas 19 e 21 gêneros foram observados
colonizando o intestino de R. aspera e P. argenteus, respectivamente. O pequeno
número de táxons únicos (Figura 6c), em R. aspera (3) e em P. argenteus (4), indica
existir pequena variabilidade interespecífica na diversidade genética microbiana do
intestino de espécies hospedeiras diferentes.

5.4.11. Espécies ícticas filogeneticamente distintas, residentes em de diferentes
sistemas ecológicos compartilham um microbioma central.
A microbiota central compreende a proporção da comunidade microbiana
compartilhada entre as todas as amostras (Figura 6). Os microbiomas da brânquia e do
intestino de ambas as espécies compartilharam muitos dos grupos taxonômicos mais
amplos.
Em nível de gênero a microbiota branquial e intestinal compartilhada das
amostras obtidas de R. aspera e P. argenteus foi notavelmente baixa, respondendo por
3,4% a 6,92% do total quando comparado entre as espécies e o ambiente. Mas
curiosamente, os gêneros mais enriquecidos como Aeromonas (3,6% a 28,84%)
Cetobacterium_A (19% a 60,82%) e Plesiomonas (3% a 33,40%) foram compartilhados
entre órgãos e espécies do RSF e do tanque (Figura 6). Outros táxons compartilhados
em nível de gênero em pelos 75% das amostras biológicas incluíram Bacteroides,
Akkermansia, Edwardsiella, Pseudomonas _E e Shewanella, além de gêneros não
identificados

ligados

às

famílias

Burkholderiaceae,

Enterobacteriaceae

e

Fusobacteriaceae.

5.5. Discussão
O São Francisco é um dos mais importantes rios brasileiros. É responsável por
contribuir com a matriz energética nacional, por favorecer o turismo e a agricultura em
seu entorno e por fornecer pescado a quem dele depende (SUN et al., 2016; CASTRO;
PEREIRA, 2019). No entanto, por toda sua extensão estas atividades têm contribuindo
para o declínio da ictiofauna, especialmente relacionado às espécies que são endêmicas
e nativas desta bacia hidrográfica (HOLANDA et al., 2009; BARBOSA et al., 2017).
Diante deste cenário preocupante, que se repete em outras bacias ao redor do
mundo, a aquicultura vem contribuindo de forma positiva para elevar a oferta de peixes
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como fonte de proteína animal (FAO, 2016), minimizando desta forma a pressão sobre
os estoques de populações selvagens, ao mesmo tempo em que pode subsidiar
estratégias de repovoamento estocástico para preservação da biodiversidade
(KLINGER; NAYLOR, 2012).
Contudo, estudos indicam que a liberação de peixes cultivados em programas de
repovoamento pode acarretar riscos de transmissão de doenças às populações nativas
em razão da diminuição da variabilidade genética e da possível introdução de alelos
exóticos que podem comprometer as populações selvagens (ARAKI; SCHMID, 2010;
PAVLOVA et al., 2017; SAVARY et al., 2017). Adicionalmente muito pouco se sabe
sobre os microbiomas associados à vida selvagem, por esta razão, a primeira
caracterização da estrutura de microbiomas ainda não conhecidos associados à espécies
ícticas pode revelar uma microbiota ainda não descrita e altamente específica (LEVIN
et al., 2021). Para além disso, pouco se sabe sobre a relação entre o confinamento de
espécies e a modulação da microbiota associada a importantes tecidos como pele,
brânquias e intestino.
Na tentativa de diminuir esta lacuna de conhecimento, e contribuir efetivamente
para os estudos envolvendo espécies de peixes de interesse ecológico e comercial, neste
trabalho foi caracterizado e comparado pela primeira vez a microbiota intestinal e
branquial das espécies P. argenteus e R. aspera do RSF e mantidos em tanque de
cultivo, ambas endêmicas de nativas do RSF, por sequenciamento de DNA de alto
rendimento, um método livre de cultura que permite uma visão mais ampla da
diversidade microbiana associada a organismos, órgãos e ambientes.
Os resultados apontaram que o confinamento dos animais em tanque de cultivo
alterou significativamente a estrutura do microbioma intestinal e branquial de ambas as
espécies em até 87% dos táxons, indicando que há forte pressão seletiva decorrente de
alteração dos fatores bióticos e abióticos ligados ao ambiente natural dos hospedeiros.
Resultados semelhantes em estudos que compararam a microbiota de espécies ícticas
selvagens e cultivadas evidenciaram que os microbiomas nos peixes teleósteos pode
diferir por influência de diversos fatores relacionados a nível trófico e categoria da
dieta, microhabitat associado ao hospedeiro, ambiente e até mesmo pela densidade
populacional no ambiente natural ou em sistema de cultivo (URSELL et al., 2012;
SULLAM et al., 2012; BOUTIN et al., 2013; TARNECKI et al., 2019; UREN
WEBSTER et al., 2020). Este cenário de drástica redução da diversidade microbiana
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observada nos peixes confinados pode afetar o status nutricional e imunológico dos
peixes, tornando-os mais vulneráveis e susceptíveis à patógenos oportunistas,
comprometendo assim a eficiência do repovoamento, a própria produção aquícola e até
mesmo a segurança alimentar (BOUTIN et al., 2013; PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018).
A análise fina destes microbiomas de P. argenteus e R. aspera revelou que os
filos Fusobacteriota e Proteobacteria representam juntos mais de 95% de todas as
assinaturas taxonômicas identificadas nos peixes mantidos em tanque de cultivo. Dados
estes que corroboram os estudos para outras espécies ícticas avaliadas em sistema de
confinamento, a exemplo do cultivo de Panaque sp., Lates calcarifer, Oreochromis
niloticus e Araipamas gigas (DI MAIUTA et al., 2013; XIA et al., 2014; ZHAI et al.,
2017; RAMÍREZ et al., 2018). Em contraste, os microbiomas dos peixes do RSF são
constituídos majoritariamente por Proteobacteria das classes Alphaproteobacteria,
Betaproteobacteria e Gammaproteobacteria, seguido por Fusobacteriota, Bacteroidota,
Planctomycetota e até mesmo Cyanobacteria. A heterogeneidade ambiental esperada do
rio (mais ainda devido aos seus impactos antrópicos difusos), deve impactar os
microbiomas associados aos peixes (KROTMAN et al., 2020). Por serem iliófagos, os
dois peixes raspam o substrato e se alimentam de algas frescas e dentritos em
decomposição, e também têm relação íntima com uma camada mais anóxica do bento,
onde seria esperada toda uma comunidade de microrganismos especializados.
É cada vez mais evidente, que os microbiomas associados aos animais selvagens
conferem a estes hospedeiros adaptações metabólicas para sua sobrevivência em
ambientes contaminados por poluentes recalcitrantes e ao consumo de alimentos tóxicos
ou deteriorados por patógenos (TARNECKI et al., 2019; LEVIN et al., 2021).
Considerando que alguns táxons podem ser caracterizados como possíveis
biomarcadores de poluição ambiental (CARUSO, 2016; SYLVAIN et al., 2016;
VENTORINO et al., 2018; TARNECKI et al., 2019; NOLORBE-PAYAHUA et al.,
2020), os microbiomas dos peixes do RSF e do tanque de cultivo foram enriquecidos
por bactérias dos gêneros Cetobacterium, Aeromonas e Plesiomona. A dominância de
Cetobacterium foi notavelmente observada associado às brânquias e intestino de P.
argenteus e R. aspera coletados em tanque de cultivo e tem sido previamente relatado
para outras espécies ícticas também mantidas em sistemas de cultivo como C. carpio
(VAN KESSEL et al., 2011), Panaque nigrolineatus (DI MAIUTA et al., 2013),
Ictalurus punctatus, Micropterus salmoides e Lepomis macrochirus (LARSEN;
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MOHAMMED; ARIAS, 2014), Arapaimas gigas (RAMÍREZ et al., 2018) e
Oreochromis niloticus (YU et al., 2019). Os gêneros Aeromonas e Plesiomonas, foram
prevalentes em todas as amostras, com abundância relativa mais elevada de Aeromonas
associado às brânquias de R. aspera (24%) e P. argenteus (28,43%) procedentes
respectivamente do tanque de cultivo e RSF, contrastando com a reduzida abundância
associado às amostras intestinais (entre 3,66% e 7,55%) em ambos os hospedeiros
recrutados do RSF e tanque de cultivo. Descrito como um dos gêneros mais
patogênicos,

Aeromonas

compreende

36

espécies

(FERNÁNDEZ-BRAVO;

FIGUERAS, 2020) , capazes de carrear múltiplos fatores de virulência (NAM; JOH,
2007), apresentem resistência a antimicrobianos (CÍZEK et al., 2010; NGUYEN et al.,
2014) e metais pesados (AKINBOWALE et al., 2007). Já Plesiomonas é comumente
encontrado em ambiente aquático e associado a peixes, sendo reconhecidos como
potenciais enteropatógenos (PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018). Bactérias deste gênero
integraram a microbiota de ambas as espécies do RSF e do tanque de cultivo, com
abundância relativa variando de 3% (brânquias de R. aspera do RSF) a 33,4 (brânquias
de P. argenteus do tanque). Estes dados corroboram estudos que relatam Plesiomonas é
comumente encontrado compondo a microbiota de peixes cultivados em sistema
aquícolas (DUARTE et al., 2014; JANDA; ABBOTT; MCIVER, 2016).
Entre os táxons mais enriquecidos dos microbiomas caracterizados neste estudo
para R. aspera e P. argenteus foram Flavobacterium, Acinetobacter, Shewanella e
Edwardsiella, frequentemente reportados colonizando as superfícies mucosas dos
peixes e associados a patologias severas nestes hospedeiros (WU et al., 2010; LATHA;
MOHAN, 2013; MOHAMMED; ARIAS, 2014; TARNECKI; PATTERSON; ARIAS,
2016; PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018; PRATTE et al., 2018). Flavobacterium já foi
caracterizado como biomarcador de estresse ambiental por ser altamente sensível a pH
ácido, ao observar diminuição da sua abundância na microbiota do muco da pele e das
fezes de Colossoma macropomum e expostos à água ácida (SYLVAIN et al., 2016). Yu
et al., (2019) demonstraram que a exposição de tilápia do Nilo a alumínio elevou
significativamente

a

abundância

de

Flavobacterium.

No

presente

estudo,

Flavobacterium esteve ausente da microbiota intestinal de ambas as espécies do tanque,
sendo observado em maior abundância relativa (16,1%) associado à brânquia de R.
aspera obtido do RSF, uma diferença que pode estar correlacionada com as
características físico-químicas dos respectivos ambientes. O gênero Acinetobacter foi
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detectado em maior abundância integrando a microbiota branquial e intestinal de ambas
as espécies coletadas no RSF.
Espécies

deste

gênero

são

reportadas

como

patógenos

emergentes,

frequentemente associados a ambientes poluídos (DI CELLO et al., 1997;
MANCHANDA; SANCHAITA; SINGH, 2010), e já foram isolados de O. mykiss e C.
carpio causando severos danos aos organismos (KOZIŃSKA et al., 2014). O gênero
Shewanella foi detectado em maior abundância associados ao intestino (46%) de R.
aspera do RSF, divergindo dos achados de Pratte e colaboradores (2018), que
identificaram este gênero enriquecendo microbiomas branquiais de 15 espécies de
teleósteos recrutados de recifes de corais. Bactérias do gênero Shewanella são
intensamente estudadas na biorremediação de hidrocarbonetos e poluentes metálicos
(LEMAIRE; MÉJEAN; IOBBI-NIVOL, 2020), e já foram reportadas como um gênero
causador de infecções em espécies dulcícolas cultiváveis como C. carpio e O. mykiss
(PĘKALA et al., 2015). O gênero Edwardsiella é frequentemente relatado associado à
microbiota de peixes (PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018), e já foi descrita como agente
causal de massiva mortalidade de Myleus micans (pacu) no rio São Francisco entre os
anos de 2005/2006 (LIMA et al., 2008). Nosso estudo aponta que a microbiota de
peixes confinados em tanque suspenso continha maiores abundâncias de Edwardsiella
(0,84% a 3,96%), sendo, portanto, um gênero em potencial para colocar em risco a
produção aquícola das espécies investigadas.
Diferencialmente, o filo Cyanobacteria foi observado apenas em amostras dos
peixes selvagens filiando 11 gêneros, dentre os quais Planktothrix e Pseudanabaena,
relacionados frequentemente à floração e produção de cianotoxinas (SU et al., 2015) em
ambientes eutrofizados com elevadas concentrações de nitrogênio e fósforo (PAERL,
2018). Estes dados corroboram com os relatórios elaborados pelo Instituto Mineiro de
Gestão das Águas (2019), indicando frequentes eventos de florações bacterianas no
médio rio São Francisco. Os Bacteroidetes da ordem Chitinophagales e Cytophagales
foi prevalente e mais abundante na microbiota branquial de R. aspera do RSF e juntas
afiliaram 9 gêneros únicos. A família Chitinophagales tem sido reportada associada a
ambientes contaminados por metais pesados e impactados por atividades agrícolas
(COSTA et al., 2015; DE PAULA et al., 2021), que também se configuram como
cenários comuns para o RSF.
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Algumas assinaturas taxonômicas constitutivas dos microbiomas investigados
neste estudo foram prevalentes nos diferentes tecidos corporais de ambas as espécies,
recrutadas do seu habitat natural ou do cativeiro. Portanto, a hipótese de que espécies
diversas possam compartilhar microbiomas basais ou nucleares (ROESELERS et al.,
2011; LOWREY et al., 2015; HENNERSDORF et al., 2016; LIU et al., 2016) parece
corroborar os dados encontrados neste trabalho. Foi possível identificar um conjunto de
táxons compartilhados (2,65% do total), entre os microbiomas branquial e intestinal de
R. aspera e P. argenteus do RSF e do tanque, dentre eles os mais abundantes foram
Cetobacterium_A, Plesiomonas e Aeromonas.
Finalmente, não foram constatadas neste estudo diferenças significativas no
índice de diversidade α (Shannon e Simpson) entre os microbiomas comparados,
considerando as variáveis espécies x órgãos dos peixes coletados no RSF, sugerindo
que a ocorrência simpátrica de R. aspera e P. argenteus associada à convergência
ecológica iliófaga, tenha contribuído para a similaridade microbiana observada em
espécies ícticas filogeneticamente distintas. Estudos anteriores da caracterização de
microbiomas de aves, mamíferos e peixes já descreveram a sobreposição do nicho
ecológico com o aumento da convergência microbiana interespecífica (VAN VEELEN;
FALCAO SALLES; TIELEMAN, 2017; BALDO et al., 2019; SONG et al., 2020).
Contudo, certa distinção entre os microbiomas dos diferentes tecidos dos peixes
selvagens pode ser sustentada pelo número expressivo de táxons únicos, encontrados
apenas em brânquia e intestino dos hospedeiros (Tabela 2) e pelo percentual de táxons
compartilhados. Em P. argenteus, apenas 28,6% dos táxons em nível de gênero foram
compartilhados entre brânquias e intestino. Este resultado corrobora os achados de
Pratte e colaboradores (2018), que caracterizou microbiomas de diferentes populações
de peixes recrutados em recifes de corais, relatando entre 20 a 25% de táxons
compartilhados entre a microbiota branquial e intestinal de indivíduos da mesma
espécie. Já a microbiota intestinal de R. aspera obtidos do RSF abrigou menor riqueza
de consórcios bacterianos considerando este ambiente quando comparada a P. argenteus
(Figura 5b), evidenciando também alto nível de variação intraespecífica entre a
microbiota branquial e intestinal ao compartilhar apenas 14,56% dos gêneros. Resultado
similar foi reportado para outros Siluriformes relacionado à microbiota entérica, do
muco e conteúdo intestinal de Panaque nigrolineatus, Hypostomus auroguttatus e
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Pelteobagrus fulvidraco (WU et al., 2012; DUARTE et al., 2014). Portanto, as
variações observadas podem ter direta relação com a filogenia e com dieta dos
hospedeiros, assim como com a função que estes tecidos desempenham nos peixes
(VAN KESSEL et al., 2011; NGUGI et al., 2017; PRATTE et al., 2018; LEVIN et al.,
2021). Embora este estudo resolva a diversidade microbiana associada aos peixes em
nível de gênero, é razoável supor que muitos dos ASVs listados aqui, representem novas
espécies. Assim, essa linha de investigação se beneficiaria de toda a montagem do
metagenoma no futuro para revelar essa biodiversidade oculta (LEVIN et al., 2021).
Nosso estudo tem implicações importantes ao apontar que o confinamento de R.
aspera e P.argenteus resultou em uma enorme discrepância entre a microbiota
selvagem e domesticada, revelada por uma severa disbiose taxonômica que poderá
traduzir em disbiose metabólica. Tal efeito, provavelmente reflete as pressões seletivas
contrastantes do sistema de cultivo e do habitat natural e aponta vulnerabilidades à
aquicultura destas espécies. Microbiomas tão reduzidos como observados neste estudo
em peixes confinados, podem repercutir negativamente na saúde dos hospedeiros,
implicando em prejuízos econômicos e possível redução da aptidão de peixes cultivados
de serem reintroduzidos

na natureza, para recomposição de populações selvagens

(Figura 7).

Figure 7. Modelo hipotético de relação adaptativa das espécies no RSF, em tanque de cultivo, e após
serem devolvidos ao RSF após ação de repovoamento. Impactos das ações antrópicas no RSF e do
manejo zootécnico no tanque de cultivo sobre a constituição dos microbiomas de R.aspera e P.argenteus
devem contribuir com a estrutura da microbiota. A redução da diversidade genética e da microbiota
branquial e intestinal podem interferir massivamente na adaptação dos peixes após repovoamento.
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5.6. Conclusões
O confinamento dos peixes das espécies R. aspera e P. argenteus em tanque de
cultivo modulou negativamente a constituição dos microbiomas dos hospedeiros com
expressiva perda de diversidade nos tecidos branquial e intestinal, quando comparada
aos espécimes selvagens. Este efeito pode acarretar diminuição da resposta imune dos
hospedeiros e resistência à colonização por agentes patogênicos, colocando em
questionamento a efetividade de repovoamento destas espécies endêmicas e nativas
mediado por criação de peixes em tanque de cultivo. Adicionalmente, foram também
identificados táxons com os quais as espécies investigadas podem estabelecer
importantes interações simbióticas como nutrição, detoxificação e proteção. Entretanto,
gêneros

frequentemente

reportados

patogênicos

oportunistas

também

foram

identificados associados aos tecidos investigados, ocasionando risco à saúde pública por
serem veiculados à água e diversos alimentos. Este é o primeiro estudo preditor da
estrutura e composição da diversidade microbiana em R. aspera e P. argenteus
selvagens por sequenciamento de alto rendimento do gene 16S rRNA. Pode servir como
ponto de partida para avaliar os possíveis efeitos da estocagem de peixes em cativeiro
para o repovoamento de populaces ícticas em declínio em ambientes impactados, no
contexto da conservação, pesca e produção de peixes no rio São Francisco.
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6. CAPÍTULO 3
Microbiota cultivável associada a duas espécies de peixes nativas e endêmicas do
Rio São Francisco possui elevada tolerância a metais pesados

6.1. Resumo
Introdução
A terceira maior bacia hidrográfica do continente sul americano é formada pelo
rio São Francisco (RSF) e seus afluentes, que estão sofrendo com uma desenfreada
deposição de rejeitos domésticos, industriais e agrícolas o que tem acarretado redução
drástica nos estoques naturais de peixes. O objetivo do presente estudo foi isolar e
avaliar a tolerância de bactérias cultiváveis associadas a brânquias e intestino de duas
espécies de peixes típicas desta bacia, Prochilodus argenteus (Pa) e Rhinelepis aspera
(Ra) endêmicas e nativas consideradas vulneráveis frente as alterações ambientais.

Metodologia
Três indivíduos de cada espécie foram coletados na região do médio RSF, a
montante e a jusante da cidade de Januária (MG), e em tanque de cultivo (TC),
localizado na mesma região. Foram obtidos 138 isolados bacterianos associados a
brânquias (31 PaRSF, 29 PaTC, 43 RaRSF e 35 RaTC) e 139 associados a intestino (42
PaRSF, 30 PaFP, 35 RaRSF e 32 RaTC), que foram submetidos a ensaios de tolerância
em diferentes concentrações dos metais pesados cádmio, cobre, cromo e níquel (0.5- 3.0
mM) e chumbo (Pb 0.75-4.0 mM). Além disso, estes mesmos isolados foram também
desafiados a variações de pH (4-12), diferentes concentração de sal (NaCl 171,1 - 599
mM), e quanto a capacidade de produzir biofilme.

Resultados
Os resultados apontaram maior tolerância da microbiota cultivável ao Pb e maior
susceptibilidade ao Cr, em ambas as espécies do RSF e do tanque de cultivo (Cr > Cd >
Ni > Cu > Pb). A microbiota mais sensível aos metais foi isolada de P. argenteus no
RSF. A menor toxicidade aos microrganismos foi observada frente ao Pb, 81,94% da
microbiota isolada de ambos os tecidos de R. aspera e P. argenteus do RSF e tanque de
cultivo foram tolerantes a concentrações de 4 mM (1.400 mg/L). A identificação de
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bactérias multiressistentes a metais realizada com base no gene 16S rRNA, indicou a
presença de Bacillus sp. e Anoxybacillus sp., reportados em outros estudos, como
potencial biotecnológico e biorremediador, além de potenciais patógenos como
Plesiomonas sp., Aeromonas sp., Klebisiella sp. e Serratia sp.

Conclusões
O elevado nível de tolerância aos metais da microbiota isolada dos peixes do
RSF justifica-se pela receptação contínua de compostos tóxicos de origem diversa.
Contudo, a tolerância equivalente ou superior aos metais da microbiota isolada de
peixes confinados em tanque de cultivo, sugere que este ambiente está sujeito a
pertubações ambientais oriundas do manejo zootécnico, que também podem
comprometer a qualidade da água. O acúmulo de resíduos oriundos do metabolismo dos
peixes e uso de produtos químicos como algicidas e antimicrobianos, pode atuar como
fatores

de

pressão

seletiva

de

bactérias

resistentes.

Isolados

bacterianos

multiressistentes a metais identificados com base no gene 16S detectou a presença de
táxons bacterianos potencialmente patogênicos e com potencial biotecnológico.

Palavras chave: Bioindicadores, ictiofauna, R. aspera, P. argenteus, Rio São
Francisco, biomarcadores, microrganismos.

Principais achados
 Bactérias isoladas de brânquias e intestino de P.argenteus e R.aspera em
ambiente natural são tolerantes a elevadas concentrações de chumbo que
chegam a 1.400 mg/L.
 A espécie R. aspera reuniu maior número de isolados bacterianos tolerantes aos
metais Ni, Cu, Cd e Cr quando comparada a P.argenteus em ambiente natural, o
que pode ter relação com o estilo de vida do peixe.
 A microbiota isolada de peixes confinados em tanque suspenso, apresentaram
tolerância aos metais similar e/ou superior à microbiota isolada dos peixes
selvagens recrutados no rio São Francisco.
 Táxons identificados pelo sequenciamento do gene 16S dos isolados bacterianos,
como Aeromonas sp., Bacillus sp. Plesiomonas sp, foram identificados também
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na caracterização metagenômica da microbiota associada a brânquias e intestino
de P.argenteus e R.aspera realizada por nosso grupo de estudo.

6.2. Introdução
O rio São Francisco (RSF) e seus afluentes constituem a maior bacia
hidrográfica inserida exclusivamente em território brasileiro com importância
reconhecida no fomento de atividades agrícolas em regiões semi-áridas e pelo potencial
hidrelétrico. Nas últimas décadas, a crescente demanda pelo uso da água e a descarga de
efluentes domésticos, industriais e agrícolas tem elevado os níveis de contaminação do
rio São Francisco. Os metais pesados, em condições naturais aparecem como elementos
traços agregados à água e sedimentos, contudo fontes antropogênicas de poluição têm
elevado à biodisponibilidade de metais e os efeitos adversos sobre os sistemas
biológicos, devido à toxicidade, capacidade de bioacumulação e mobilidade na cadeia
trófica (MOISEENKO; KUDRYAVTSEVA, 2001; ATLI; CANLI, 2010; MAURYA et
al., 2019; CHEAIB et al., 2021), o que poderia justificar a diminuição massiva dos
estoques de peixes no RSF..
Os ecossistemas aquáticos abrigam bactérias importantes à ciclagem de
nutrientes, degradação de xenobióticos e potenciais patógenos (TARNECKI et al.,
2019; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020). Por esta razão, indicadores microbianos já
são utilizados na avaliação de parâmetros microbiológicos e auxiliam diagnósticos
sobre o índice de qualidade da água (IQA). Neste contexto, indica a contaminação
aquática a presença e abundância de Escherichia coli e Enterococos, marcadores da
contaminação fecal. Outro indicador biológico utilizado para o biomonitoramento da
poluição dos rios é a densidade de Cianobactérias, pois o acúmulo de material orgânica
na água, pode favorecer a floração de espécies de algas produtoras de toxinas
prejudiciais a biota aquática e ainda podem acarretar depleção de oxigênio no ambiente
aquático (CHEUNG; LIANG; LEE, 2013; PAERL, 2018).
Os peixes também são considerados bioindicadores sensíveis para avaliação dos
efeitos da exposição a agentes tóxicos à biota aquática, as respostas biológicas desta
interação tem sido mensurada por biomarcadores bioquímicos, histopatológicos e
genotóxicos (OBIAKOR; OKONKWO; EZEONYEJIAKU, 2014; JABEEN et al.,
2018; PASCHOALINI et al., 2019; SACHI et al., 2021). Além disso, peixes abrigam
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uma complexa microbiota simbiótica essencial à sua nutrição, digestão e imunidade
(WU et al., 2012; LEGRAND et al., 2018; KROTMAN et al., 2020).
Os estudos indicam que diferentes níveis de contaminação ambiental podem
modular e alterar a estrutura e a composição taxonômica da microbiota dos peixes
(VENTORINO et al., 2018; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020). Tais alterações são
percebidas pelo aumento da abundância de táxons bacterianos tolerantes ao estresse,
associados à degradação de metais, antimicrobianos, hidrocarbonetos e herbicidas,
metabolizadores de metano, enxofre, amônia e nitrogênio (TARNECKI et al., 2019;
EVARISTE et al., 2019; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020; UREN WEBSTER et
al., 2020; TARNECKI et al., 2021). Outro efeito mais severo inclui a redução da
diversidade bacteriana, que pode favorecer o enriquecimento dos patógenos
oportunistas e elevar o risco do surgimento de doenças nos hospedeiros (ROSENFELD,
2017; UREN WEBSTER et al., 2018; NOLORBE-PAYAHUA et al., 2020; LIU et al.,
2021). A microbiota que sobrevive e multiplica frente a concentrações elevadas de
metais podem exibir mecanismos que lhe confere resistência, entre os quais
bioacumulação, biotransformação, biossorção e bombas de efluxo (JI; KIM, 2016; DE
ALENCAR; NAVONI; DO AMARAL, 2017; NANDA; KUMAR; SHARMA, 2019).
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi conhecer os efeitos dos metais
pesados sobre microbiota cultivável associada a duas espécies de peixes bentônicos.
Foram selecionadas para este estudo duas espécies da ictiofauna do rio São Francisco,
R. aspera, nativa desta bacia, encontra-se no status de vulnerável a extinção
(BARBOSA et al., 2017), e P. argenteus, uma espécie endêmica, relatada como o peixe
mais capturado pela pesca profissional. Ambas as espécies são iliófagas detritívoras,
caracterizadas por consumirem grandes quantidades de sedimento agregado a matéria
orgânica. Os sedimentos têm sido reconhecidos como os maiores repositórios de
poluentes no ambiente aquático. O entendimento dos efeitos dos poluentes em peixes
auxiliará na avaliação do estado de degradação do ambiente aquático e poderá subsidiar
estratégias de conservação do rio São Francisco e da sua biodiversidade.

6.3. Materiais e métodos
6.3.1. Locais da coleta e delineamento experimental
O estudo foi realizado na região do médio rio São Francisco, a montante e a
jusante da cidade de Januária (S 15º29.576’ W 044º21.069’), que margeia o Rio São
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Francisco ao norte do estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1). O município apresenta
infraestrutura urbana precária com apenas 37,2% dos domicílios atendidos com o
esgotamento sanitário. O setor da agricultura, pecuária, produção florestal de eucalipto e
aquicultura são as principais atividades econômicas na região (BETTENCOURT et al.,
2016).

Figura 1. (A) Localização do Estado de Minas Gerais e da região de Januária (ponto vermelho) no
continente sul americano. (B) Destaque para o RSF em todo seu comprimento. (C) Espécimes de R.
aspera e P. argentus coletados para os ensaios.

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas em Minas Gerais (IGAM, 2018),
classifica a água da área de estudo como sendo da classe 2, com diagnóstico de
parâmetros químicos acima dos valores estabelecidos pela legislação ambiental no
Brasil (CONAMA, Nº 357, 2005) para alumínio dissolvido, manganês total, cobre
dissolvido, sólidos totais, turbidez, fósforo total e Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO).
Foram coletados 3 indivíduos das espécies R. aspera (37 ± 44 cm) e P.
argenteus (24 ± 32 cm) no curso do RSF, a montante e a jusante da cidade de Januária
(Figura 1A-C), e em um tanque de criação (S 15º28’48.94752” W 044º21’42.50952”)
localizado na região urbana da mesma cidade. Tal tanque é do tipo suspenso e de
alvenaria, em formato retangular, revestido por ladrilhos, sendo abastecido com água do
RSFpreviamente tratado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).
Todos os peixes capturados foram transportados para o Laboratório do Instituto Federal
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de Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Os procedimentos de utilização de
peixes e eutanásia foram aprovados pelo Comitê de Ética e Uso de Animais (CEUAUFOP nº. 2017/54) e pelo Sistema de Autorização e Informações sobre Biodiversidade
no Brasil (SISBIO nº45371-2) e inscrito no SISGEN A68C86F.

Tabela 1: Parâmetros biométricos dos animais coletados

Biometria dos espécimes
Espécie

Ambiente Espécimes coletados
R.aspera
RSF
1
2
3
P.argenteus
RSF
1
2
3
R.aspera
Tanque
1
2
3
P.argenteus Tanque
1
2
3

comprimento(cm)
44.0

Peso(g) Gênero
1.110
M

42.0

870

44.0
31.5
28.0
24.0
46.0
38.0
37.0
28.0
28.0
27.0

870
390
410
180
1.190
620
640
280
260
320

M
F
M
F
M
F
M
M
M
F
F

6.3.2. Coleta e análise da água
As coletas foram realizadas segundo procedimentos recomendados pelo guia
nacional de coleta e preservação de amostras (ANA, 2011). As amostras de água para
análise química foram coletadas em recipientes de vidro âmbar de 500 ml, devidamente
identificados e esterilizados em autoclave. Após a coleta, as amostras foram
acondicionadas em recipiente térmico e transportadas ao Laboratório de Análise de água
e solo do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais, campus Januária, para posterior análise dos parâmetros químicos, como sódio,
potássio, fósforo, nitrogênio, ferro, manganês, cobre, zinco, além de demanda
bioquímica de oxigênio (DBO), pH e condutividade elétrica.

6.3.3. Coleta dos tecidos e isolamento da microbiota cultivável
A eutanásia dos animais foi realizada por comoção cerebral para remoção de
secções do intestino médio e brânquias de ambas as espécies. Fragmentos de brânquias
e do intestino com massa em torno de 5 mg por amostra foram processadas em fluxo
86

laminar mediante uso de instrumentos estéreis. Estes fragmentos foram transferidos para
tubos tipo ependorffs contendo 1 mL de solução de Phosphate Buffered Saline (PBS).
Cada amostra foi agitada em vortex por 20s. A partir dessa primeira amostra foi feito
diluições seriadas nas razões de 1:10 e 1:100, e 100µL destas soluções foram
transferidos para placas de Petri (90 x 15mm) contendo meio sólido Luria-Bertani (LB)
com adição de 0,03 mg/l antifúngico tiofanato metílico (FELESTRINO et al., 2017). As
placas foram incubadas a temperatura de 28ºC por 72h para obtenção das colônias
bacterianas. Após este período, colônias com diferentes morfotipos (cor, brilho,
tamanho e espessura) foram isoladas por exaustão. Para isso, amostras destas colônias
foram transferidas para outras placas de Petri (90 x 15mm) contendo meio LB sólido
divididas em quadrantes mediante uso de palito de dente estéril. As placas foram
incubadas a 28ºC por 72h para verificação do isolamento.

6.3.4. Preservação dos isolados e constituição das placas matrizes
Cada isolado foi em seguida transferido para um tubo tipo eppendorf de 1,5ml
previamente identificado contendo 700 µL meio LB líquido, mediante auxílio de um
palito de dente autoclavado. Os tubos foram então incubados por 48hs a 28°C. Como
controle negativo de crescimento, um microtubo nas mesmas condições das anteriores
foi incubado contendo somente meio LB líquido. Após o crescimento dos isolados foi
adicionado a cada tubo um volume de 300 µL de glicerol 50%. As soluções foram
homogeneizadas e acondicionadas em freezer a -20ºC.
Para os ensaios de desafio na presença de sais ou variação de pH, estes isolados
bacterianos foram replaqueados em placas de 96 poços, devidamente identificados,
constituindo assim as denominadas placas matrizes (3 no total). Para isso, em cada poço
da placa foi adicionado 160 µL de meio LB líquido e uma alíquota de 40 µL do
microrganismo (com OD600 variando de 0,6 a 1,0). As placas foram incubadas a 28ºC
por 24hs seguida da adição de glicerol e acondicionamento a -20ºC.

6.3.5. Ensaios de tolerância a metais pesados
Para o ensaio com metais pesados foram preparadas soluções estoque 1M
contendo Cd2+, Ni2+, Cu2+ e Pb2+ usando respectivamente os sais de CdCl2•H2O (cloreto
de cádmio monohidratado), K2CrO2O7 (dicromato de potássio heptahidratado),
NiCl2•6H2O (cloreto de níquel hexahidratado), CuSO4 (sulfato de cobre anidro) e
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Pb(NO3)2 (nitrato de chumbo II). Para o ensaio de tolerância Cr3+ foi preparada uma
solução estoque 0,1M, devido à baixa solubilidade do dicromato de potássio (dicromato
de potássio heptahidratado) em água. A partir das soluções estoques alíquotas foram
adicionadas a 50mL de meio LB líquido em falcons estéreis para as concentrações finais
de 0,5mM, 1mM, 2mM e 3mM para cobre, níquel, cádmio e cromo. Para o chumbo as
concentrações finais estabelecidas foram de 0,75mM, 1,5mM, 2mM, 3mM e 4mM.
Após homogeneização, o meio contendo metal nas respectivas concentrações
estabelecidas foi vertido em placas de Petri de 150x15mm contendo meio LB.
Finalmente, os isolados cultivados nas placas matrizes de 96 poços foram transferidos
por meio de um multi-inoculador para o meio sólido contendo as respectivas
concentrações de metais estabelecidas e incubado a 28ºC. Todos os ensaios foram
realizados em duplicata e o registro do perfil de crescimento foi observado após 24h de
incubação.

6.3.6. Determinação do halo de crescimento e análise qualitativa
Todos os isolados bacterianos, após o período de crescimento estabelecido e nas
condições determinadas de presença ou ausência de metais ou variação de faixa de pH e
NaCl tiveram o diâmetro de suas colônias aferido com um paquímetro digital. Quatro
escalas de crescimento foram estabelecidas com base no trabalho de Neder (1992), (0)
ausência de crescimento, (1) colônias que cresceram até 2 mm de diâmetro, (2) colônias
que cresceram entre 2mm e 5 mm de diâmetro, e (3) colônias maiores que 5mm de
diâmetro. Todos estes valores foram tabulados. As análises de heatmap foram
estabelecidas usando o programa Best Bioinformatics Software Heatmapper (BABICKI
et al., 2016) a partir das tabulações realizadas. Os dendogramas de similaridade foram
estabelecidos pelo método hierárquico de linkage completo, tendo a distância
Euclidiana como medida de similaridade. O agrupamento foi obtido por linhas onde as
linhas representam cada isolado investigado e seu perfil de crescimento e as colunas
indicam os tipos de metais pesados e as concentrações molares a que foram desafiados.

6.3.7. Ensaios de crescimento em diferentes faixas de pH e concentrações de NaCl
Os isolados foram desafiados em diferentes faixas de pH (4, 5, 8, 9 e 12) e na presença
de crescentes concentrações de NaCl (85,5; 171; 256,6; 342 e 599 mM). Para isso, os
isolados das placas matrizes foram transferidos para placas de Petri (150 x 15mm)
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contendo meio LB sólido adaptado a cada condição estabelecida acima mediante uso de
um multi-inoculador de 96 poços. Para o ajuste de pH soluções 1M de ácido clorídrico
(HCl) e hidróxido de sódio (NaOH) foram utilizadas. Para o ensaio de tolerância NaCl,
variações de 85,5 mM a 599 mM de NaCl foram adicionadas por litro de solução.

6.3.8. Ensaios de Biofilme
Os 277 isolados foram cultivados em 500μl do meio líquido Luria-Bertani (LB)
a 28ºC por 24 horas. Em seguida, foram transferidos 100μl de cada amostra para
microplacas estéreis de 96 poços, em triplicatas independentes, incluindo um controle
negativo formado pelo meio líquido (LB) sem inóculo bacteriano e, como controle
positivo, a bactéria S2M cedida pelo Laboratório de Genômica e Interação Bactérias
Ambiente, previamente caracterizada por formar biofilme. O experimento foi realizado
conforme descrito por O'Toole (2011 ), com adaptações. Após incubação foi aferida a
densidade óptica (OD) em 600 nm em leitor de placas Perkin Elmer - Victor x3. As
suspensões bacterianas foram removidas, as placas foram lavadas com água destilada e
coradas com 125 µl da solução de cristal violeta por 45 min. Após, as placas foram
lavadas em água corrente e deixadas secar a temperatura ambiente por 1h.
Posteriormente, ás células aderidas foram adicionados 125 µl de etanol 95% em cada
poço da placa por 45 min. A OD foi determinada em espectrofotômetro de microplacas
Spectramax 340pc384 de número de série: LNR 06345 no comprimento de onda de 550
nm. O valor das ODs foi obtido pela razão da média aritmética da absorbância das
triplicatas (OD550nm/OD600nm) comparada ao valor da densidade ótica do controle
negativo (DOc). A média da DO controle negativo foi utilizada como ponto de corte A
produção de biofilme foi arbirtariamente classificada como não aderente (OD < 0,1),
fracamente aderente (0,1 < OD ≤ 0,3), moderadamente aderente (0,3 < OD ≤ 0,6) e
fortemente aderente (OD > 0,6).

6.3.9. Extração de DNA microbiano e identificação molecular dos isolados
Foram selecionados 22 isolados bacterianos multirresistentes para identificação.
O DNA bacteriano foi extraído conforme protocolo descrito por Queipo-Ortuño et al.,
(2008) e Diana et al. (2012). Os isolados foram cultivados em 1,5 mL de meio LB
líquido a 28ºC por 24h. Os microtubos contendo a suspensão de células bacterianas
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foram submetidos à centrifugação a 15.000 xg, por 15 min. Em seguida, o sobrenadante
foi descartado e o pellet ressuspendido em 1 mL de água ultra pura e novamente
centrifugado a 15.000 xg, por 10 min. O sobrenadante foi descartado e o pellet
ressupendido em 40 µL de água ultra pura. Os microtubos contendo as amostras foram
levados ao banho-maria a 100°C por 10 min, acondicionados a -20°C por 10 min e
novamente centrifugadas a 15.000 xg por 20s para a coleta do sobrenadante contendo o
DNA genômico. A concentração e a pureza do DNA das amostras foi verificada através
do NanoDrop™ (Thermo Fisher Scientific, USA) e em gel de agarose 0,8% Todas as
amostras de DNA foram armazenadas a -20 ° C até sua utilização nas reações de PCR.

6.3.10. Sequenciamento da região: V4/V5 do gene 16S rRNA
O DNA genômico obtido de cada amostra foi amplificado por reações de PCR,
com um volume total de 25 μL, contendo 3 µL do Buffer +MgCl² (10 x), 1,13 µL de
dNTP (10 mM), 4,5 µL dos primers foward (10 pM) e reverse (10 pM), 0,48 µL de Taq
(5U/µl), 1 µL do DNA genômico em uma concentração de 20 ng/µL e 15,36 µL de água
ultrapura. Foram utilizados oligonucleotídeos complexos compostos por sequência
forward

5’

GTGCCAGCMGCCGCGGTAA

3’

e

reverse

5’

CCGTCAATTYYTTTRAGTTT 3’ para amplificar a região V4 – V5 (FOUHY et al.,
2016). Foi utilizado o termocilador Biocycler®, para a etapa da desnaturação foi
realizada à um ciclo inicial de 5 min por 94 ºC, seguido de 35 ciclos de 30 s a 94 ºC, 1
min a 57 ºC, 1 min a 72ºC, e um ciclo final de 5 min a 72ºC. As regiões de DNA
amplificadas foram verificadas em gel de agarose 0,8%, utilizando 5 µl do produto de
PCR. A concentração e a pureza do DNA das amostras foi verificada através do
NanoDrop™ (Thermo Fisher Scientific, USA) e em seguidas purificadas com kit
NucleoSpin

®

Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel, Alemanha), seguindo o

protocolo recomendado pelo fabricante.
A reação de sequenciamento foi realizada com o sequenciador automático de
primeira geração (Método de Sanger) com 96 capilares, ABI 3730 XL DNA Analyzer
(Applied Biosystems, Foster City, California (CA), no Centro de Recursos Biológicos e
Biologia Genômica, UNESP Jaboticabal.
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6.3.11. Análise das sequências obtidas
As sequências de DNA foram analisadas utilizando-se o programa BLASTn
(Basic Local Alignment Serch Tool) (Altschul, 1990). As sequências geradas foram
submetidas à consulta de similaridade de nucleotídeos, com sequências depositadas no
banco de dados GenBank acessado pelo NCBI (“National Center for Biotecnology
Information”). A identidade taxonômica foi determinada de acordo o maior percentual
de identidade, menor e-value e maior valor de score.

6.4. Resultados
6.4.1. Características gerais da água
Todos os parâmetros investigados neste estudo, quanto à qualidade das águas
nos locais de coleta estão presentes na tabela 1. Apenas o valor de DBO, não estava em
conformidade com a legislação para ambos os ambientes investigados. Os valores de pH
e de nitrogênio atenderam aos limites legais estabelecidos (CONAMA, 2005). Não foi
detectado em nenhum dos ambientes, ferro, zinco, manganês e cobre, dentro do limite
de detcção do equipamento utilizado. Para os demais parâmetros pesquisados (sódio,
potássio, cálcio e magnésio) os valores máximos permitidos não estão estabelecidos
pela legislação brasileira. As concentrações dos íons cálcio, magnésio e potássio foram
mais elevados na água do tanque, em relação à água do RSF. Quanto ao potássio, isso se
justifica possivelmente, pelo uso de permanganato de potássio como oxidante no
tratamento da água (CETESB, 2016).
Adicionalmente, foi consultado o relatório de domínio público do terceiro
trimestre/2018 (Tabela 3), divulgado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas
(IGAM (2018) para área em estudo, os parâmetros que estiveram em desacordo com a
Deliberação Normativa (COPAM/CERH 01/08) inclui o chumbo total (0,012), fósforo
total (0,14 mg/L),) oxigênio dissolvido (4,4 mg/L), e densidade de cianobactérias
(56.209,14 cel/mL). Para estes parâmetros, o máximo admitido para chumbo (0,01
mg/L), fósforo total (0,1mg/L), oxigênio dissolvido (>5 mg/L) e de cianobactérias
(50.000 cel/mL). As cianobactérias foram identificadas como pertencentes às espécies
Pseudoanabaena mucicolae e Microcystis sp. (IGAM, 2018). O valor obtido para a
concentração de microcistina foi superior a 1 μg/L e violou o padrão legal para o
parâmetro estabelecido pela Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, cujo limite
permitido para presença de microcistinas é de 1 μg/L e de saxitoxinas 3 μg/L.
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Tabela 2. Parâmetros físico-químicos da água coletada na região do médio RSF e no tanque de cultivo no
ato da coleta dos espécimes. *Valores Máximos Permitidos (VMP) não previstos na Legislação
COPAM/CERH-MG/2008 e pela resolução CONAMA. Nº 357/ 2005

Parâmetros avaliados

RSF

Tanque

COPAM/CERH-MG/2008

pH 25Cº

7,53

7,18

pH: 6,0 a 9,0

ond. l trica dS.m ¹

72,6

228,0

*

S dio(Na ) mg.L ¹

4,7

3,7

*

Potássio(

) mg.L ¹

2,4

13,7

*

álcio( a ) mg.L ¹

22,3

128,3

*

F sforo Total mg.L ¹

0,023

6,965

0,1 mg/L ( ambiente lótico)

8,4

15,7

*

0,0

0,0

0,3 mg/L

obre mg.L ¹

0,000

0,000

0,009 mg/L

Zinco mg.L ¹

0,000

0,000

0, 18 mg/L

angan s mg.L ¹

0,000

0,000

0,1 mg/L

Nitrog nio mg.L ¹

1,39

2,8

3,7 p/ pH ≤ 7,5
2,0 p/ 7,5< pH ≤ 8,0
1,0 p/ 8,0< pH ≤ 8,5 e 0,5 p/ pH>8,5

D O mg.L ¹

8,74

8,47

DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2

agn sio ( g ) mg.L ¹
Ferro mg.L ¹

Tabela 3 - Parâmetros em descoformidade com a legislação indicados pelo Instituto Mineiro de Gestão
da Água (IGAM) no terceiro trimestre/2018 na UPGRH SF9 que inclui a estação de amostragem SF029
(RSF a jusante de Januária/MG).

Parâmetros (IGAM/2018)

RSF

COPAM/CERH-MG/2008

Chumbo

0,012 mg/L

0,01mg/L

Fósforo Total

0,14 mg/L

0,1 mg/L

Oxigênio Dissolvido (OD)

4,4 mg/L

>5 mg/L

Cianobactéria

56.209,14 cel/mL

50.000 cel/mL

Microcistina

1,29μg/L

< 1μg/L

Fonte: IGAM/2018

6.4.2. Microbiota cultivável
Um total de 277 isolados bacterianos foi obtido a partir das amostras analisadas
(Figure 2). Deste total 151 associados à brânquia (B) e intestino (I) das espécies P.
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argenteus (Pa) e R. aspera (Ra) do RSF (31PaGiRSF, 43RaGiRSF, 42PaGuRSF,
35RaGuRSF), 126 associados a brânquia e intestino das respectivas espécie em tanque
de cultivo (TC) (29PaGiTC, 35RaGiTC, 30PaGuTC, 32RaGuTC).

6.4.3. Tolerância e susceptibilidade a metais
Os ensaios de tolerância dos isolados bacterianos aos metais indicaram maior
toxicidade do Cd e do Cr. A dose de 3mM de Cd e Cr foi letal a 100% dos
microrganismos isolados obtidos de ambos hospedeiros do RSF e do tanque de cultivo.

Figura 2. Total de isolados bacterianos cultiváveis obtidos a partir dos diferentes tecidos (brânquias e
intestino) dos peixes coletados nos dois ambientes (RSF e Tanque de cultivo). N total de 277 isolados.

Os

referidos

metais

limitaram

diferencialmente

o

crescimento

dos

microrganismos isolados de ambas as espécies e ambientes nas concentrações de 1mM
e 2mM respectivamente (Figura 3 e 4 ).
Os isolados bacterianos menos tolerantes ao Cr e Cd foram obtidos de brânquia
e intestino de R. aspera do tanque e P. argenteus do RSF. A dose máxima tolerada
pelas bactérias ao Cd foi de 2mM (equivalente a 367mg/L), observada nos isolados
bacterianos da brânquia (11,60%) e intestino (23%) de R. aspera do RSF e dos isolados
obtidos da brânquia (24%) e do intestino (33,3%) de P. argenteus do tanque de cultivo.
A dose de 2mM inibiu o crescimento de 100% dos isolados bacterianos obtidos de P.
argenteus do RSF e de R. aspera do tanque de cultivo. A concentração de 3mM de Cd e
Cr foi letal a 100% dos microrganismos isolados obtidos de ambos hospedeiros do RSF
e do tanque de cultivo. A maior toxicidade foi observada frente ao Cr. Apenas bactérias
isoladas de brânquias (11,60%) e do intestino (34,3%) de R. aspera do RSF e de
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brânquia (44,82%) e intestino (10%) de P. argenteus do tanque foram resistentes à dose
de 1mM (equivalente a 294 mg/L).

Figura 3. Tolerância dos isolados bacterianos aos metais pesados Pb, Ni, Cu, Cd e Cr. Os números no
centro da figura denotam as concentrações molares dos respectivos metais avaliados nos ensaios. O painel
superior destaca os resultados de R.aspera e o inferior de P. argentus.

O Cu e o Ni exibiu maior efeito inibitório sobre o crescimento da microbiota
isolada da brânquia e intestino do peixe P. argenteus do RSF (Figura 3 e 4). A
exposição à dose de 3 mM dos referidos metais foi letal a 100% dos isolados
bacterianos obtidos dos tecidos de P. argenteus. A microbiota isolada deste hospedeiro
foi tolerante ao Cu e Ni até a concentração de 2mM, totalizando para ambos os tecidos
26% tolerantes ao Cu e 24,65% ao Ni. A microbiota isolada de R. aspera do RSF e do
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tanque e de P. argenteus do tanque de cultivo apresentaram tolerância diferencial ao Cu
e Ni.
As bactérias isoladas de R. aspera apresentaram maior tolerância ao cobre do
que a níquel (Figura 4). Na dose de 2 mM e 3 mM, isolados da brânquia foram mais
tolerantes ao cobre, comparado os microrganismos isolados do intestino. Mostraram
resistência a dose de 3mM de Cu (748,8 mg/L) 46,5% das bactérias isoladas da
brânquia e 28% do intestino. Quando expostos a dose de 3 mM de Ni (713 mg/L),
25,58% das bactérias isoladas das brânquias e 20% do intestino foram resistentes.
O Pb foi o metal que menos inibiu o crescimento da microbiota cultivável
isolada dos peixes procedentes do RSF e do tanque. Expostos à dose de 4 mM (1.400
mg/L), o índice de tolerância média ao PB observado para a microbiota de ambos os
tecidos e hospedeiros no RSF (80,82% e 98,71%) e no tanque (100% e 80,59) em P.
argenteus e R. aspera respectivamente (Figura 3).

6.4.4. Tolerância a variações de pH
Com relação ao pH, percebe-se que os microrganismos isolados da brânquia do
peixe R. aspera são mais ácido tolerantes e alcalino tolerantes em relação aos isolados
do intestino deste hospedeiro e dos isolados obtidos do intestino e brânquia de P.
argenteus. Ainda foi possível observar no dendograma de similaridade (figura 5), que
os microrganismos isolados do intestino do peixe P. argenteus do RSF mostraram-se os
mais sensíveis em meio ácido, apenas 35,71% dos isolados cresceram em pH4. A
microbiota isolada do intestino de P. argenteus do tanque apresentaram tolerância em
pH e 100% dos isolados bacterianos cresceram entre o pH5 e pH12.
De um modo geral, o crescimento mais expressivo dos microrganismos isolados
do intestino das duas espécies hospedeiras ocorreu em pH8, pH9 e pH12. Entretanto,
considerando que o pH do lúmen do intestino dos vertebrados é alcalino, foi notável o
crescimento dos microrganismos isolados do intestino das duas espécies de peixes
frente a ampla faixa de pH.

6.4.5. Tolerância a variação da concentração de NaCl
Quanto a capacidade de osmorregulação em diferentes concentrações de
salinidade (NaCl), nota-se que os microrganismos isolados da brânquia de R. aspera
(Figura 5), foram mais tolerantes a variações de NaCl em relação aos microrganismos
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isolados do intestino deste hospedeiro. Contudo, os isolados bacterianos do intestino de
P. argenteus do RSF e do tanque de cultivo mostraram-se mais tolerantes a variação de
NaCl comparado as bactérias isoladas de R. aspera em ambos os ambientes. Ambos
foram resistentes a variações de salinidade entre 85,5 mM e 342 mM de NaCl e mais
sensíveis ao meio acrescido de 599 mM de NaCl.

Fish Pond

Figura 4. Heatmap da resposta diferencial de crescimento dos isolados bacterianos a diferentes gradientes
de Cu, Ni, Cr e Cd (0,5 mM - 3mM) e Pb (0,75 mM - 4 mM). O dendograma de similaridade foi obtido
pelo método hierárquico de agrupamento linkage completo com distância Euclidiana como medida de
similaridade.
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Fish Pond

Figura 5. (A) Heatmap da resposta diferencial de crescimento dos isolados bacterianos expostos a
diferentes variações de pH (4 -12) e gradientes de NaCl [0,5 (85,5mM), 1.0 (171,1mM); 1,5(256,6mM);
2.0 (342,2mM) e 3,5% (599mM)]. O dendograma de similaridade foi obtido pelo método hierárquico de
agrupamento linkage completo com distância Euclidiana como medida de similaridade. (B) Resultados de
formação de biofilme dos isolados bacterianos. Em vermelho destacam-se os números de isolados para
cada respecivo tecido, ambiente e espécie investigada. A escala 1 – 3 foi estabelecida com base na
quantificação de biofilme, sendo 3 os isolados fortemente produtores, 2 moderadamente produtores e 1
fracamente produtores de biofilme.
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6.4.6. Capacidade de formação de Biofilme
A capacidade de formação de biofilme pelos isolados bacterianos foi avaliada
pela capacidade de adesão das bactérias cultivadas em meio LB líquido em placas de
microtitulação. A detecção do biofilme foi realizada pela coloração violeta de genciana.
Todos os isolados bacterianos (277) formaram biofilme ( Figura 5). O índice de isolados
bacterianos classificados como moderados a fortes produtores de biofilme nos tecidos
dos hospedeiros do tanque foi 65,71% (RaGiTC), 90,62% (RaGuTC), 62,08%
(PaGiTC), 80% (PaGuTC) e no rio São Francisco, 76,74% (RaGiRSF), 77,14%
(RaGuRSF), 84,77% (PaGiRSF) e 87,80% (PaGuRSF).

6.4.7. Identificação dos isolados pelo sequenciamento
A tabela 4 indica os resultados do sequenciamento parcial do gene 16S rRNA e
apresenta a espécie íctica, o tecido e ambiente de onde foram isolados os gêneros
identificados. Os dados foram depositados pelo no NCBI bioproject Cultured
Prokaryotic 16S rRNA Fish.
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Tabela 4 - Resultados do sequenciamento parcial do gene ribossomal 16s isolados obtidos de brânquias de peixes R.aspera (Ra) e P. argenteus
(Pa) do RSF e do Tanque de cultivo (TC).
Isolate Id
1RaGiRSF9
3RaGuTC57
1PaGiTC5
1PaGuSF15
3RaGuTC60
2RaGuTC44
1RaGiSF2
1PaGuRSF17
1RaGiTC4
1RaGiTC11
1RaGiTC13
1RaGiTC14
3RaGiRSF30
1PaGuTC19
1PaGuTC20
3RaGiRSF52
1RaGuRSF17
3RaGiRSF57
1RaGiRSF1
3RaGuTC59
3RaGiTC56

Genus

Family

Firmicutes

Bacillaceae
Aeromonadaceae

Enterobacterales
incertae sedis

Proteobacteria
Enterobacteriaceae

Erwinaceae

Yercinaceae

Genus
Bacillus sp.
Bacillus sp.
Anoxybacillus sp.
Aeromonas sp.
Plesiomonas sp.
Plesiomonas sp.
Klebsiella sp.
Enterobacter sp.

Enterobacter sp.
Enterobacter sp.
Klebsiella sp.

Enterobacter sp.
Pantoea sp.
Erwinia sp.
Serratia sp.
Serratia sp
Serratia sp

Accession
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021
03/2021

Coverage
99%
94%
92%
99%
91%
99%
99%
96%
96%
100%
80%
97%
48%
99%
99%
96%
91%
94%
98%
96%
95%

identity
96%
94%
86%
98%
96%
99%
98%
100%
100%
96%
99%
99%
83%
100%
97%
96%
83%

E-Value
6,00E-172
4,00E-100
2,00E-105
3,00E-167
6,00E-154
0.0
0.0
0.0
0.0
6,00E-169
0.0
0.0
3,00E-32
0.0
1,00E-171

82%
94%
97%
98%

5,00E-80
6,00E-164
2,00E-174
7,00E-179

8,00E-173
2,00E-80

NCBI Accession
NR_118439-1
NR_148248-1
NR_108265-1
NR_136831-1
NR_119048-1
NR_119048-1
NR_118335-1
KI852562-1
NR_144737-1
NR_114737-1
NR_126208-1
MI577363-1
MN29031
NR_114737-1
NR_114737-1
NR_042154-1
NR_118857-1
NR_118858-1
NR_036886-1
NR_036886-1
NR_036886-1
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6.5. Discussão
O RSF é um dos mais importantes cursos d’água do Brasil. Suas águas mantém
uma importante parcela do desenvolvimento agrícola do nordeste, além de atuar como
um importante recurso para geração de matriz energética, e na própria dessedentação
animal e humana. Na última década, no entanto, o RSF tem sofrido os impactos dos
barramentos, das alterações hidrológicas, com o aumento da demanda pelo uso da água,
e com o incremento da contaminação pela recepção de rejeitos da mineração e outras
fontes antropogênicas (OTTO et al., 2015; CASTRO; PEREIRA, 2019). Confluente à
degradação ambiental, o diagnóstico do declínio nos estoques de peixes elevou o status
de vulnerabilidade de várias espécies nativas e endêmicas da sua ictiofauna ao risco de
extinção (BARBOSA et al., 2017; HOLANDA et al., 2009). Resultado este, que tem
impactado diretamente na atividade pesqueira e na manutenção da sobrevivência de
espécies ribeirinhas que do RSF dependem para obter o sustento.
Os peixes são bioindicadores sensíveis para análise do risco ecológico dos
efeitos

da

contaminação

sobre

os

sistemas

biológicos

(MOISEENKO;

KUDRYAVTSEVA, 2001; ELBESHTI et al., 2018; PASCHOALINI et al., 2019). As
respostas biológicas exibidas pelos peixes frente à agentes tóxicos tem sido avaliada por
meio de biomarcadores bioquímicos, histopatológicos e genotóxicos (HAMILTON et
al., 2016; PASCHOALINI et al., 2019; SAVASSI et al., 2020). Mais recentemente,
estudos tem demonstrado que uma mudança do perfil da microbiota induzidas por
contaminações tem influenciado fortemente no declínio de populações ícticas
(HAMILTON et al., 2016; UREN WEBSTER et al., 2018). Dentre os contaminantes
que induzem estas alterações, destacam-se os metais pesados (MENG et al., 2018;
EVARISTE et al., 2019).
A tolerância das bactérias aos metais não é restrita às populações microbianas
ambientais. A microbiota associada aos peixes revela a presença e abundância de alguns
táxons bacterianos envolvidos diretamente na imobilização ou biotransformação destes
metais, sugerindo que possam atuar na proteção dos peixes ou como potenciais
biomarcadores de contaminação ambiental (TARNECKI et al., 2019; NOLORBEPAYAHUA et al., 2020). Em um recente estudo desenvolvido por nossa equipe (dados
não publicados), a análise em larga escala da comunidade microbiana associada a
brânquia e intestino de R. aspera e P. argenteus recrutados no RSFe tanque de cultivo,
nem comparação a microbiota destas espécies recrutadas da aquicultura, revelou que os
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espécies mantidos confinados diminuem em até 80% a diversidade de sua microbiota.
Resultado este, que sugere que tais modificações poderiam influenciar negativamente na
adaptabilidade dos espécimes em possíveis eventos de repovoamento. Dando
continuidade a este estudo, nosso objetivo agora foi o de isolar a microbiota cultivável
do intestino e das brânquias de R. aspera e P. argenteus na região do médio RSF e do
tanque de cultivo, abastecido com água potável, para tentar entender se o ambiente
modula a tolerância bacteriana à presença de metais pesados.
Ambas as espécies investigadas tem hábito ilíofágo/dedritívoro (MELO et al.,
2013) e se expõem diretamente aos metais pelas brânquias e pela alimentação de
resíduos incorporados ao sedimento do rio, que pode acumular altas concentrações de
metais pesados (PASCHOALINI et al., 2019). Com potencial para a aquicultura, o
bagre preto R. aspera é uma espécie bentônica e de comportamento sedentário ao passo
que P. argenteus é um peixe de piracema (SATO; FENERICH-VERANI; GODINHO,
2003), relatado como sendo o mais capturado pelas redes de pesca pela população
ribeirinha.
Os metais são contaminantes ambientais estáveis e persistentes, portanto podem
permanecer como agentes de pressão seletiva nos ecossistemas aquáticos por longos
períodos e afetar diversos níveis da cadeia trófica (AKINBOWALE et al., 2007;
AFSHAN et al., 2014). O monitoramento da qualidade das águas no estado de Minas
Gerais é regido pela Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/08, com base na
Resolução CONAMA n.º 237/2005 que dispõe sobre o enquadramento dos corpos de
água superficiais e estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A
Normativa COPAM/CERH-MG nº 01/08 dispõe sobre a concentração máxima
permitida para cobre (0,009 mg/L), níquel (0,025 mg/L), chumbo (0,01 mg/L), cádmio
(0,001 mg/L), cromo total (0,05 mg/L) Neste estudo, para avaliar a tolerância da
microbiota aos metais, foi estabelecida uma dose inicial de 0,5mM, ou seja, uma
concentração inicial muito maior do que a permitida pela legislação ambiental
(CONAMA, 2005).
O RSF, sofre os impactos da lixiviação, assoreamento e deposição de rejeitos,
pesca predatória com reflexos visíveis sobre a dinâmica populacional da sua ictiofauna.
Os possíveis efeitos da contaminação por metais à biota aquática podem ser avaliados a
partir de ensaios in vitro da tolerância da microbiota isolada e cultivável destes
organismos. Um total de 277 isolados bacterianos cultiváveis foi obtido de brânquia e
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intestino de R. aspera e P. argenteus do RSF e do tanque de cultivo (Figura 2). Apesar
da notória diversidade bacteriana identificada por metagenômica integrando a
microbiota dos peixes do RSF neste estudo, o número de bactérias isoladas foi muito
parecido entre os tecidos dos hospedeiros no ambiente. Em R. aspera e P. argenteus do
RSF, foram obtidos respectivamente 43,31 e 35, 42 isolados de brânquia e intestino,
enquanto nas espécies obtidas no tanque foram obtidos 35, 29 e 32,35 isolados
respectivamente de brânquia e do intestino (Figura 2)
Os dados obtidos dos ensaios de tolerância da microbiota isolada dos peixes a
diferentes concentrações dos metais (Cd, Cr, Cu, Ni e Pb) está representada
quantitativamente (figura 3) e qualitativamente (Figura 4). A microbiota isolada foi
tolerante a concentrações diferenciais dos metais Pb (1.400 mg/L), Cu (750 mg/L), Ni
(714mg/L), Cd (367 mg/L) e Cr (294 mg/L). Em comum, a microbiota isolada de
ambos os hospedeiros do RSF e do tanque foi mais sensível ao Cr e Cd e mais
tolerantes ao Pb (Figura 3). A maior dose tolerada de Cr pelas bactérias foi de 1 mM
(294 mg/L), observada em bactérias isoladas de RaGiRSF (11,60%), RaGuRSF
(34,3%), PaGiTC (44,62%) e de PaGuTC (10%). Coincidentemente, os isolados
bacterianos mais tolerantes ao Cd cresceram expostos a dose de 2 mM (3367 mg/L) e
também foram obtidos de ambos os tecidos da espécie R. aspera do RSF e P. argenteus
do tanque. Segundo (LEE; GLICKMANN; COOKSEY, 2001), o cádmio pode causar
danos irreversíveis às células bacterianas ao se ligar as proteínas respiratórias, podendo
reduzir a taxa de crescimento e ocasionar morte dos microrganismos.
O Pb, se mostrou o menos tóxico à microbiota entre os metais investigados. O
índice de microrganismos tolerante a 4 mM de Pb (1.400 mg/L) foi de 76,2% a 100%,
considerando todas as bactérias isoladas de ambos os tecidos dos hospedeiros, do RSF e
do tanque de cultivo. O monitoramento da qualidade da água na região do presente
estudo no RSF, indicou o Pb acima do limite estabelecido pela Normativa Conjunta
COPAM/CERH-MG nº 01/08 (IGAM, 2018). Embora a mobilidade do chumbo no
ambiente seja considerada baixa, há evidências que esteja mais biodisponível associado
a sedimentos para espécies que se alimentam de depósitos (BRYAN; LANGSTON,
1992).
Postula-se que concentrações mais elevadas de um metal no compartimento
aquático possa exercer pressão para selecionar bactérias resistentes a este elemento (DE
ALENCAR; NAVONI; DO AMARAL, 2017; EVARISTE et al., 2019; NANDA;
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KUMAR; SHARMA, 2019; TURE; KILIC; ALTINOK, 2021). Correlação positiva foi
encontrada na resistência aos metais Cu e Cd de bactérias coliformes isoladas dos
peixes Merlangius merlangus e Mullus barbatus relacionada aos níveis de Cu e Cd
detectado no músculo dos respectivos peixes. Os níveis mais elevados dos referidos
metais no músculo, indicou maior ocorrência dos genes de resistência a metais (MRGs)
das bactérias (TURE; KILIC; ALTINOK, 2021).Os metais Pb e Cd não tem efeito
benéfico conhecido para os sistemas biológicos, portanto são altamente tóxicos e
mutagênicos mesmo em concentrações muito baixas (EVARISTE et al., 2019). Embora
a mobilidade do chumbo no ambiente seja considerada baixa, há evidências que esteja
mais biodisponível associado a sedimentos para espécies que se alimentam de depósitos
(BRYAN; LANGSTON, 1992).
Hahn e colaboradores (2015) avaliou a resistência de bactérias aos metais Cr, Cu
e Ni, isoladas do Rio dos Sinos (RS, Brasil), impactado por rejeitos domésticos e
industriais e observaram que 40,97% foram tolerantes a 509,24 mg/L de Cu, 12,92% a
707,04 mg/L de Cr, 44,39% acima de 802,27 mg/L de níquel. Yahaghi et al., (2018),
isolaram e caracterizaram 171 bactérias obtidas de solo de minas no Irã para verificar a
capacidade de solubilizarem chumbo e o perfil de tolerância a variações no pH,
salinidade e aos metais cobre e cádmio. A concentração máxima tolerada de chumbo foi
de 414,40 mg/L, 12,71 mg/L de cobre e 224 mg/L de cádmio. Nota-se também uma
tolerância diferencial intraespecífica a outros metais da microbiota isolada dos
diferentes hospedeiros do RSF e do tanque de cultivo (Figuras 3 e 4).
Considerando o ambiente do RSF, a microbiota isolada de R. aspera foi mais
tolerante aos metais Cr, Cd, Cu, Ni e ao Pb, comparada a microbiota isolada de P.
argenteus neste ambiente, que mostrou-se a mais sensível deste estudo. Os isolados
bacterianos obtidos de P. argenteus do RSF mostraram-se os mais sensíveis ao Cu e Ni,
para os quais a dose máxima tolerada foi de 2 mM. O Cu, Cr e o Ni são micronutrientes
essenciais ao metabolismo de animais e plantas, contudo podem apresentar efeito tóxico
em concentrações elevadas (SEILER C; BERENDONK T, 2012; BUTT; VOLKOFF,
2019). Concentrações acima de 1,0 mg/L podem ser letais para microrganismos
(EVARISTE et al., 2019).
A resposta diferencial no perfil de tolerância aos metais entre a microbiota
associada às espécies selvagens pode estar relacionada com o comportamento
sedentário de R. aspera, que resulta em exposição contínua a mesma natureza de
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contaminantes e consequente seleção de uma microbiota mais resistente (CALLISTO et
al., 2004), diferente de P. argenteus, um migrador de longas distâncias, que se desloca
no curso d’água.
A resposta diferencial qualitativa da tolerância aos metais está representada por
heatmaps (Figura 4), em formato de dendograma de similaridade com a distância
euclidiana como medida de similaridade e agrupados pelo método hierárquico de
linkage completo. Nota-se que no RSF a espécie R. aspera reúne maior número de
bactérias tolerantes aos metais. Diferença intraespecífica mais notável na tolerância aos
metais foi observada em P. argenteus, do RSF e tanque, onde a microbiota do tanque
mostrou-se mais resistente ao Cr, Cd, Cu, Ni e Pb em relação a microbiota do mesmo
hospedeiro do RSF. Observa-se toxicidade elevada de Cr e Cd sobre a microbiota
isolada dos peixes de ambos os ambientes. Além disso, que a tolerância da microbiota
dos peixes do tanque é similar a microbiota de R. aspera do RSF. Contudo, em
concentrações mais altas dos metais o índice de bactérias resistentes foi maior na
microbiota isolada dos peixes do tanque. O número de bactérias tolerantes ao Cu e Ni
foi mais elevado em ambos os tecidos de R. aspera do tanque.
Contrariando a nossa hipótese inicial, a microbiota isolada dos peixes do tanque,
abastecido com água potável apresentou tolerância similar ou mais elevada aos metais,
comparada a microbiota isolada do RSF, impactado por diversas fontes antropogênicas
de contaminação e traz a discussão os efeitos negativos do manejo zootécnico dos
sistemas aquícolas. Resultado semelhante ao observado neste estudo foi obsservado por
Resende et al., (2012) ao avaliar o padrão de suscetibilidade a metais de bactérias
isoladas em um sistema de aquicultura, constatou que todas as bactérias foram
tolerantes ao níquel, zinco, cromo e cobre em níveis elevados (≥1.024 μg mL−1) e ao
cádmio (2 - 1.024 μg mL−1).
Estudos indicam que os sistemas de cultivo aquícolas podem incorporar metais
tóxicos pelos uso de algicidas, praguicidas e antimicrobianos, para o controle do
crescimento de algas, ectoparasitas e de patógenos (SANTOS, 2007; TARNECKI et al.,
2021).

Existem evidências que

antimicrobianos

podem

está

os genes de resistência das bactérias a metais e
co-localizados

na

mesma

célula

(SEILER

C;

BERENDONK T, 2012), e podem ser selecionados simultaneamente pela exposição aos
antibióticos e metais (BAKER-AUSTIN et al., 2006; DI CESARE et al., 2016). Além
disso, a qualidade da água dos tanques de cultivo pode ser deteriorada pelos resíduos
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metabólicos dos peixes (amônia e fezes) e não detêm a mesma capacidade de depuração
dos compartimentos aquáticos naturais. Os impactos da deterioração da água nos
sistemas de cultivos de peixes tem despertado preocupações e respostas similares às
encontradas no presente estudo têm sido reportadas (MENG et al., 2018; VERGILIO et
al., 2020; TARNECKI et al., 2021). O sulfato de cobre, por exemplo, é frequentemente
usado como algicida e praguicida em tanques de cultivo de peixes e na prevenção ou
remoção de ectoparasitas (TOM-PETERSEN et al., 2011). A avaliação do efeito do
sulfato de cobre, sobre a microbiota do robalo, Centropomus undecimalis indicou a
presença de táxons bacterianos com mecanismos de resistência ao cobre e indicativos de
contaminação por metais (TARNECKI et al., 2021). O permaganato de potássio tem
sido usado pela aquicultura para tratar infecções por lesões externas dos peixes
cultivados. Mohammed; Arias, (2015), avaliou o efeito do permaganato de pótássio
sobre a microbiota branquial e da pele do peixe-gato, Ictalurus puntactus e indicaram
que a exposição ao químico induziu desequilíbrio na estrutura da microbiota da pele do
hospedeiro.
A capacidade das bactérias de formarem biofilme também foi avaliada no
presente estudo, pois constituem fatores de proteção, resistência e virulência de
bactérias (CRESS et al., 2014; ZHANG et al., 2014; JI; KIM, 2016; VUOTTO et al.,
2017). O ensaio da capacidade de formação de biofilme pela microbiota isolada de
ambas as espécies do RSF e do tanque indicou que 100% da microbiota isolada de
ambos os hospedeiros do RSF e do tanque foram produtores de biofilme (Figura 4b). O
índice de isolados bacterianos fortemente produtores de biofilme foi maior no intestino
de R. aspera do RSF (39%) e do tanque (40,62%), seguido de P. argenteus do tanque
(33,33%). Os biofilmes são constituídos por uma ou mais bactérias que aderem à
superfícies inertes ou vivas e secretam uma matriz extracelular polimérica, protegendo
as bactérias do estresse osmótico, alterações do pH, de antimicrobianos, da toxicidade
dos metais (CRESS et al., 2014).
Foi avaliado também a plasticidade da microbiota cultivada frente a variações de
pH e salinidade por considerar que estes parâmetros sofrem frequentes oscilações no
RSF e no tanque. A microbiota cultívavel foi desafiada a crescer à variações da faixa de
pH (4, 5, 8, 9 e 12) e na concentração de NaCl (85,5; 171, 256,6; 342 e 599 mM). De
acordo com Khaleque et al., (2019) os extremos de pH, salinidade, temperatura, pressão
e altos níveis de radiação são desafios para a vida. Contudo, existem poucos ambientes
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naturais onde coexiste tanto o estresse ácido quanto o salino, consequentemente, tem
havido pouca pressão evolutiva para os microrganismos desenvolverem sistemas que
lhes permitam lidar simultaneamente com estes fatores de estressores.
Neste estudo, um número significativo de microrganismos isolados do intestino
e da brânquia de R. aspera e P. argenteus cresceram em ampla faixa de pH e diferentes
concentrações de NaCl (Figura 4a). De acordo com Kushner e Kamekura (1988), a
maioria dos microrganismos isolados de brânquias e intestino dos peixes do RSF e do
tanque de cultivo no presente estudo são halofílicos débeis, tolerantes a concentrações
entre 0,5-2M de NaCl (85,5-342Mm) e halofílicos moderados ( >342mM) (Figura 4a).
Um número elevado da microbiota isolada dos peixes do RSF e do tanque
mostrou-se capaz de crescer em todas as faixas de pH as quais foram desafiados.
Segundo Barbosa, Torres (2010), poucos microrganismos são capazes de crescerem em
ampla faixa de pH. Os microrganismos acidófilos crescem em pH entre 1,8 e 5,0, sendo
que, a maioria deles são neutrófilos e crescem em pH entre 5,0 e 9,0 (MADIGAN;
MARTINKO; PARKER, 2004).
Nos últimos anos tem havido preocupação com o efeito da diminuição do pH
nos corpos d’ águas. Sylvain et al., (2016), estudou o efeito da exposição ao estresse
ácido (pH4), sobre a microbiota da pele e intestino do peixe amazônico Colossoma
macropomum, o conhecido tambaqui. Os autores mostraram que o estresse ácido afetou
a microbiota comensal dos hospedeiros, com substituição por bactérias oportunistas da
água e prevalência de estirpes endógenas raras, mais resistentes às condições ácidas.No
presente estudo um índice expressivo da microbiota cultivável isolada dos peixes
(Figura 3, 4, 5) foram tolerantes a ampla faixa de pH (54,87%), variações na salinidade
(57,03%), concentrações de chumbo (81,94%) e fortes produtores de biofilme (28,14%).
Alguns dos microrganismos multirresistentes da microbiota isolada de R. aspera
e P. argenteus do RSF e do tanque de cultivo, foram identificados com base no gene
16S. A comparação das sequências FASTAS obtidas do sequenciamento destes isolados
com outros genomas depositados no NCBI permitiu a identificação dos microrganismos
com percentual de cobertura e identidade considerado confiáveL (>90%) e E-value (≤
0), a exceção do isolado 3RaGuSF30 (48%) e 1RaGiTC13 (80%), que apresentaram
menor percentual de cobertura (Tabela 4).
Foram identificados 9 gêneros, 2 afiliados a família Bacillaceae (Bacillus sp.,
Anoxybacillus sp.) e ao Filo Firmicutes e 7 gêneros do filo Proteobacteria (Aeromonas
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sp., Plesiomonas sp., Serratia sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp., Pantoea sp., Erwinia
sp.), distribuídos pelas famílias (Aeromonadaceae, Enterobacteriaceae, Erwinaceae e
Yercinaceae). Dois isolados foram classificados até família (Enterobacteriaceae)
(Tabela 4).
A família Bacillaceae reúne muitos táxons com potencial biotecnológico e
industrial que inclui os Bacillus e Anoxybacillus. Muitas espécies de Bacillus tem sido
indicado para o controle da qualidade da água na aquicultura, na remoção da carga de
matéria orgânica (HLORDZI et al., 2020) e como probióticos (SOLTANI et al., 2019),
mostraram-se imunoprotetores ao inibirem o crescimento de patógenos oportunistas
(TARNECKI et al., 2019). O gênero Anoxybacillus afilia espécies gram positivas
esporulantes, aeróbios e anaeróbios facultativos que exibem a vantagem de serem
termoestáveis e alcalifílicas (GOH et al., 2014; REIS et al., 2020). Anoxybacillus sp. foi
relatado como probiótico em Cyprinus carpio, reduzindo a mortalidade dos peixes
infectados pela Aeromonas hydrophila (LIU et al., 2011). Além disso, Anoxybacillus
podem reduzir íons metálicos como mercúrio, cromo e alumínio e tem sido apontado
como potenciais biorremediadores (CHEN et al., 2019).
A família Enterobacteriaceae afilia várias espécies de bactérias patogênicas
pertencentes aos gêneros identificados neste estudo (Enterobacter sp., Kebsiella sp. e
Plesiomonas sp.). Enterobacter sp. é frequentemente encontrada no trato intestinal dos
animais, o que resulta em sua ampla distribuição pelos ambientes, inclui patógenos
altamente resistentes (DAVIN-REGLI; LAVIGNE; PAGÈS, 2019). São reportados em
simbiose na rizosfera de arroz onde fixam nitrogênio e na bioprodução de hidrogênio
(MAINTINGUER et al., 2017), como fitopatógenos (GARCÍA-GONZÁLEZ et al.,
2018; THANH et al., 2020) e patógenos oportunistas humano, descrito como os
principais responsáveis pelas infecções hospitalares (DAVIN-REGLI; LAVIGNE;
PAGÈS, 2019). O gênero Kebsiella integra o grupo coliforme, são bactérias gram
negativas imóveis e encapsuladas sendo amplamente distribuído no ambiente
(FALLON, 1973; HENRIOT et al., 2019; WANG, Guoying et al., 2020) e reportado
como importante patógeno. Plesiomonas e Aeromonas são comumente encontrados na
água e associados à microbiota de peixes cultivados em sistema aquícolas (DUARTE et
al., 2014; MOHAMMED; ARIAS, 2014), sendo Aeromonas sp. o mais patogênico
(PĘKALA-SAFIŃSKA, 2018) e causador de prejuízos na aquicultura.
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Erwinia sp. e Pantoea sp são bactérias gram negativas reportadas mais
frequentemente como fitopatógenos e patógenos humanos oportunistas (SMITS et al.,
2013; ZHANG; QIU, 2015; AZIZI et al., 2020), epífitas ou saprófitas (WALTERSON;
STAVRINIDES, 2015). A biossíntese de exopolissacarídeo por Erwinia sp., é um
importante fator de virulência que contribui para a formação de biofilme (KOCZAN et
al., 2009; ORDAX et al., 2010).
De maneira conjunta podemos observar o perfil de tolerância dos microganismos
isolados de diferentes tecidos dos peixes R. aspera e P.argenteus (Figura 6),
procedentes de ambientes ( RSF e Tanque de cultivo), nos quais estão sujeitos a
diferentes estressores ambientais.

Figura 6. Relação entre os resultados obtidos e o comportamenos das espécies investigadas. As setas
verdes e vermelhas indicam respectivamente maior e menor tolerância aos desafios apresentados. As setas
em amarelo destacam o comprimento dos intestinos, sempre longo nas espécies iliófagas detritívoras
bentônicas.

Estudos realizados em ambientes impactados pela poluição e outros estressores
ambientais indicam que as interações da microbiota/hospedeiro podem ser afetadas,
refletindo em alterações na comunidade microbiana comensal e sua atividade
metabólica, podendo acarretar distúrbios fisiológicos ao hospedeiro (MILAN et al.,
2016; SYLVAIN et al., 2016). Além do interesse em conhecer as relações ecológicas
estabelecidas entre a microbiota e hospedeiros animais, pesquisas com esta abordagem
têm sido conduzidas em ambientes poluídos, visando também, avaliar os efeitos dos
xenobióticos sobre a microbiota da água, solos e biota, com o intuito de isolar e
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identificar microrganismos com potencial biotecnológico e biorremediador (NAYAK,
2010; TOM-PETERSEN et al., 2011; PIRELA; SUÁREZ; VARGAS, 2014; OUYANG
et al., 2016; TARNECKI et al., 2019; TURE; KILIC; ALTINOK, 2021).
Parte-se do pressuposto que a exposição prolongada à poluentes como metais
pesados, pesticidas e outras variações físico químicas no ambiente favoreça a seleção e
proliferação de microrganismos tolerantes ao estresse causado por eles (EVARISTE et
al., 2019; NANDA; KUMAR; SHARMA, 2019). Desta forma, o manejo adequado dos
recursos microbianos requer uma caracterização abrangente de seu banco genético, para
avaliar o potencial para degradarem compostos tóxicos e aumentar a eficiência dos
processos de biorremediação (BOUHAJJA; AGATHOS; GEORGE, 2016).
A elevada tolerância observada da microbiota isolada de R. aspera e P.
argenteus frente aos metais pode ser indicador de contaminação ambiental, auxiliando
no entendimento da relação funcional da microbiota com os peixes do presente estudo.
Além disso, os microrganismos associados a hospedeiros que vivem submetidos à
pressão de seleção imposta por metais pesados, pesticidas, variações de temperatura,
salinidade e pH poderá viabilizar a seleção de bactérias capazes de atuarem na
biotransformação de metais, com plasticidade à variação de pH, podendo ser uteis em
estratégias de biorremediação ou apresentarem outros potenciais biotecnológicos.

6.6. Conclusão
Os microbiomas animais são responsivos a estressores ambientais e já são
reconhecidos como potenciais biomarcadores devido à intrínseca relação com seus
hospedeiros. A ictiofauna dos limnociclos brasileiros incluindo o rio São Francisco, está
exposta a níveis prejudiciais de poluentes que adiciona pressões de seleção sobre os
microbiomas associados aos peixes. Nossos dados, de maneira conjunta, indicam que
em relação às espécies testadas, podemos destacar que, a microbiota isolada do
sedentário peixe bentônico R. aspera no RSF mostrou-se mais tolerante aos metais,
quando comparada a microbiota cultivável de P. argenteus neste ambiente. Os isolados
bacterianos obtidos dos peixes confinados também apresentaram elevada tolerância aos
metais, evidenciando que as condições estressantes derivadas do manejo zootécnico
também corroboram para a seleção de populações microbianas naturalmente resistentes.
Dentre as bactérias identificadas com base no gene 16S rRNA destacam-se táxons
bacterianos potencialmente patogênicos, isolados de ambos os hospedeiros no RSF e
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tanque, mas também foi identificado o gênero Bacillus sp. e Anoxybacillus sp.
apontados como potenciais probióticos, agentes de biocontrole e de biorremediação.
Acreditamos que a microbiota cultivável isolada de R. aspera e P. argenteus resguarda
um perfil funcional e ecológico diverso a ser investigado, através de ensaios adicionais
de tolerância à antibióticos, pesticidas e antagonismo frente a patógenos.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na presente tese, descrevemos simultaneamente e pela primeira vez a
metataxonomia dos consórcios bacterianos associados ao intestino e brânquias de P.
argenteus e R. aspera, espécies iliófagas detrítivoras da ictifauna nativa e endêmica do
rio São Francisco, cujas populações estão em acentuado declínio. Além do valor sócioeconômico, estas espécies são ecologicamente importantes, pois atuam na ciclagem de
nutrientes e no fluxo de energia nos rios neotropicais, podendo refletir simultaneamente
a contaminação da água e dos sedimentos.
A estrutura e diversidade dos microbiomas associados a P. argenteus e R. aspera
recrutados do seu habitat natural e de sistema de cultivo diferiram significativamente,
indicando a natureza responsiva dos microbiomas animais aos estressores ambientais. A
riqueza e diversidade bacteriana associada aos peixes foi inteiramente determinada pelo
ambiente. Nosso estudo revelou que as espécies ícticas selvagens guardam comunidades
microbianas altamente diversas, dotadas de enorme versatilidade metabólica, simbiontes
de funções biológicas essenciais à saude dos hospedeiros, bem como, inúmeros táxons
bacterianos, reportados em outros estudos associados a ambientes impactados,
resistentes a metais, atuantes em vias de biotransformação de xenóbióticos e patógenos
potenciais. Em contraste, reportamos uma drástica redução da diversidade microbiana
em ambas as espécies confinadas em tanque de cultivo. A filogenia dos hospedeiros não
inferiu diferença significativa na diversidade microbiana associada aos tecidos entre os
peixes selvagens, sugerindo que a similaridade interespecífica observada neste estudo,
esteja relacionada à convergência ilíofaga e geográfica das espécies.
Os microbiomas drasticamente reduzidos dos peixes confinados indica a
vulnerabilidades na criação destas espécies em sistemas de cultivo. Microbiomas tão
reduzidos como observados neste estudo em peixes confinados, podem repercutir
negativamente na saúde dos hospedeiros, implicando em prejuízos econômicos e
possível redução da aptidão de peixes cultivados de serem reintroduzidos na natureza,
para recomposição de populações selvagens.
Nossos estudos revelou microbiomas de peixes selvagens até então
desconhecidos, que certamente co-evoluíram com seus hospedeiros em seu habitat,
relacionados a uma diversidade de funções metabólicas, essenciais à saúde, adaptação e
conservação destas espécies. Destacamos portanto, a importância da investigação de
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outros microbiomas de espécies ícticas selvagens, tendo em vista o entendimento das
interações bioecológicas microbiota-hospedeiro e os diversos agentes estressores de
origem antropogênica que atingem o rio São Francisco. Para os microbiomas
caracterizados no presente estudo, sugerimos que seja feito no futuro, o sequenciamento
do genoma completo de espécimes animais que procedam de um ambiente preservado e
de ambiente impactado por pressões antrópicas. A microbiota cultivável isolada dos
peixes indica microrganismos multitolerantes a metais pesados e fortes produtores de
biofilme, sugerindo que as pertubações ambientais as quais estão sujeitos os animais,
atuem na seleção de microrganismos tolerantes e devem ser melhor investigados quanto
ao seu potencial biotecnológico.
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