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SINOPSE 

Este estudo teve como objetivo detectar a diversidade de peixes do rio Tarumã-

mirim, utilizando a abordagem de metabarcoding de DNA ambiental, bem 

como enriquecer o banco de dados genéticos com sequências do gene 12S 

rRNA de peixes da Amazônia. 

Palavras-chave: Ictiofauna, eDNA, Metabarcoding, Gene 12S, Banco 

genético. 
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RESUMO 

 

A abordagem metabarcoding para DNA ambiental (do inglês, environmental DNA ou eDNA) 

tem como finalidade identificar a diversidade de táxons e a composição da biodiversidade, 

utilizando, para tais fins, sequências iniciadoras (primers) universais para identificação 

taxonômica molecular. O método do eDNA cresceu consideravelmente nos últimos anos, 

contudo, a maioria dos estudos ainda se concentra em regiões temperadas, ocasionando falta 

de clareza sobre o potencial do método em regiões tropicais. Diante disso, o objetivo deste 

estudo foi iniciar a construção de um banco de dados do gene 12S rRNA dos peixes da 

Amazônia, e aplicar o uso do eDNA metabarcoding para iniciar a identificação da 

composição da ictiofauna do rio Tarumã-Mirim, um tributário do rio Negro e, para isso, 

utilizamos um par de primers universal (gene 12S rRNA) desenvolvido por Miya et al. (2015) 

para peixes teleósteos. Fragmentos do gene 12S rRNA (~178 pares de bases) foram 

sequenciados para construção do banco de dados genéticos para algumas espécies de peixes 

das bacias dos rios Negro/Solimões/Amazonas. As espécies foram coletadas com redes de 

malhadeira, tendo sido capturadas 58 espécies pertencentes a 18 famílias. As amostras de 

músculo branco foram coletadas e armazenadas em álcool absoluto para extração de DNA 

total e, para isso, utilizamos o protocolo descrito por Sambrook et al. (1989). Os produtos das 

Reações em Cadeia de Polimerase (PCR) foram sequenciados utilizando o método de Sanger 

em um sequenciador automático ABI 3130XL. As sequências foram visualizadas e editadas 

utilizando o software Geneious. Para o método do eDNA metabarcoding foram coletados 30L 

litros de água para os quinze pontos de coleta distribuídos em toda extensão do rio Tarumã-

mirim. As amostras de água foram armazenadas em caixas de isopor com gelo e levadas ao 

laboratório para filtração (filtros de fibra de vidro) das amostras, e posterior construção das 

bibliotecas metabarcoding (15 bibliotecas) e o sequenciamento foi realizado na plataforma 

Illumina – Miseq. As análises de bioinformática foram realizadas utilizando o pacote 

OBITools metabarcoding package. Das 58 espécies de peixes coletadas, 56 amplificaram com 

sucesso e foram sequenciadas e duas espécies (Mesonauta festivus e Uaru amphiacanthoides) 

não amplificaram e foram descartadas momentaneamente para construção deste banco 

genético. A seguir verificamos que, das 56 espécies, 28 ainda não possuíam sequências 

depositadas em banco genéticos públicos para o gene 12S rRNA, evidenciando uma grande 

lacuna e prevendo um longo caminho para ampliar a eficiência dos bancos de dados de 

referência. Os dados do metabarcoding para o eDNA revelaram quarenta e duas unidades 

taxonômicas operacionais (OTU), agrupadas em seis ordens, oito famílias e resultaram na 

identificação precisa de sete espécies. A limitação na identificação de espécies ou abundância 

de grupos taxonômicos para o rio Tarumã-Mirim, pelo método do eDNA, deve-se à carência 

de informações genéticas para espécies de peixes amazônicos em banco de dados públicos, 

além das próprias características abióticas da região (temperatura e pH). Porém, a abordagem 

metabarcoding para eDNA mostrou ser possível identificar as espécies de peixes que ocorrem 

no rio Tarumã-Mirim, embora ainda seja necessário aumentar nossa capacidade em depositar 

e disponibilizar sequências do gene 12S para futuros estudos. 

 Palavras-chave: gene 12S rRNA; eDNA; Amazônia; água doce; tropical; banco de dados; 

metabarcoding; tributários. 
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ABSTRACT 

 

The metabarcoding approach for environmental DNA (eDNA) aims to identify the diversity 

of taxa and the composition of biodiversity, using universal primers for molecular taxonomic 

identification for such purposes. The eDNA method has grown considerably in recent years, 

however, most studies are still concentrated in temperate regions, causing a lack of clarity 

about the potential of the method in tropical regions. Therefore, the aim of this study was to 

apply the use of metabarcoding eDNA for the ichthyofauna composition of the Tarumã-Mirim 

river, a tributary of the Negro river, and for this we used a universal primer pair (gene 12S 

rRNA) developed by Miya et al. (2015) for teleost fish. Fragments of the 12S rRNA gene (~ 

178 base pairs) were sequenced to build the genetic database, for some species of fish in the 

Amazon River basin. The species were collected using mesh nets, and 58 species were 

captured for 18 families. White muscle samples were collected and stored in absolute alcohol 

for total DNA extraction and for that we used the protocol described by Sambrook et al. 

(1989). The products of the Polymerase Chain Reactions (PCR) were sequenced using the 

method of Sanger in an automatic sequencer ABI 3130XL. The sequences were visualized 

and edited using the Geneious software. For the eDNA metabarcoding method, 30 liters of 

water were collected for the entire length of the Tarumã-mirim river, distributed in 15 

collection points. The water samples were stored in styrofoam boxes with ice and taken to the 

laboratory for filtration (glass fiber filters) of the samples, and later, construction of the 

metabarcoding libraries (15 libraries) for sequencing on the Illumina - Miseq platform. 

Bioinformatics analyzes were performed using the OBITools metabarcoding package. Of the 

58 species of fish collected, 56 amplified successfully and were sequenced, and two species 

(Mesonauta festivus and Uaru amphiacanthoides) were discarded to build the genetic bank. In 

addition, the 56 species, 28 did not have sequences deposited in public genetic banks for the 

12S rRNA gene, such result shows that there is still a long way to reduce the deficiency of the 

reference databases. The metabarcoding data for the eDNA, identified forty-two operational 

taxonomic units (OTUs), grouped into six orders, eight families and, with the precise 

identification of seven species. The limitation in the identification of species or the abundance 

of taxonomic groups for the Tarumã-Mirim river, using the eDNA method, is due to the lack 

of genetic information for Amazonian fish species in public databases, besides to the own 

abiotic characteristics of the region. However, the metabarcoding approach for eDNA proved 

to be capable of identifying the fish species that occur in the Tarumã-Mirim river, but we need 

to increase our capacity to generate a more robust genetic database for future studies. 

 

Keywords: 12S rRNA gene; eDNA; Amazon; fresh water; tropical; database; metabarcoding; 

tributaries. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região Neotropical possui cerca de 27% da ictiofauna do planeta, possuindo cerca de  

9.000 espécies descritas para os ambientes marinhos e de água doce, dentre os quais três 

grupos se destacam em relação a diversidade e riqueza, são elas: Characiformes, Siluriformes 

e Cichliformes. Porém, estima-se que entre 34 e 42% dos peixes neotropicais ainda não 

tenham sido descritos (Reis et al. 2016). A bacia Amazônica é considerada um dos principais 

hotspots de biodiversidade do mundo, com mais de 2.000 espécies de peixes descritas para os 

ambientes de água doce (Carvalho et al. 2018), sendo que cerca de 80% das espécies estão 

incluídas nas ordens - Characiformes, Siluriformes ou Gymnotiformes (Dagosta e Pinna, 

2017). Nos últimos anos, algumas hipóteses foram aventadas para justificar essa elevada 

riqueza de espécies na bacia Amazônica, como por exemplo: mudanças de paisagem causadas 

por eventos geológicos, como a captura total ou parcial de rios (Albert et al. 2018); alterações 

climáticas no passado que possam ter favorecido a diversificação de espécies; alta 

pluviosidade, temperatura, e principalmente os diferentes tipos de água (água preta, branca, e 

clara) e suas peculiaridades físico-químicas (Reis et al. 2016). 

Os distintos tipos de água bem como a heterogeneidade e sazonalidade dos corpos 

d’água na Amazônia induziram transformações nos níveis morfológico e fisiológico de sua 

fauna e flora, possibilitando sua sobrevivência, reprodução e permanência nesses ambientes 

(Junk, 1979; Val & Almeida-Val, 1995). Além das três principais classificações de tipos de 

água (branca, preta ou clara – sensu Sioli, 1984), descritas a seguir, existem afluentes 

considerados como intermediários ou mistos, em consequência da união de mais de um tipo 

de água (Ríos-Villamizar et al. 2013).  

Os rios de águas brancas têm sua origem nos Andes, apresentando alto aporte de 

sedimentos, ricos em nutrientes e altas quantidades de sólidos dissolvidos com condutividade 

de 40–140 μS cm
-1 

(Ríos-Villamizar et al. 2013), o pH é quase neutro (6,4 – 6,9). Já os rios de 

águas pretas exibem um baixo número de sólidos dissolvidos, com condutividade elétrica 

abaixo de 20 μS cm
-1

, suas águas apresentam altas quantidades de ácidos húmicos, que dão 

sua coloração mais escura a partir da decomposição da vegetação proveniente das áreas de 

floresta alagadas e o pH é ácido (4,0 – 4,8) (Junk, 1979; Ríos-Villamizar et al. 2013). As 

águas claras têm origem no planalto brasileiro, com o pH ácido (5,0 – 6,0), baixa quantidade 

de sedimentos e também de sólidos dissolvidos, com condutividade elétrica de 10-20 μS cm
-1

, 

mas a coloração de suas águas é verde clara e transparente (Sioli, 1968; Junk et al. 2007; 

Ríos-Villamizar et al. 2013).  
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Apesar das diferenças nas características físico-químicas dos tipos de águas, devemos 

destacar aqui que os rios de água preta apresentam condições fisiológicas mais desafiadoras 

para os organismos aquáticos do que as águas brancas e claras, por exemplo, o pH ácido e 

baixa quantidade de nutrientes, sendo que mais da metade das espécies de peixes que ocorrem 

em águas pretas são classificadas como de tamanho corporal pequeno (Beltrão et al. 2019). 

Uma hipótese biogeográfica sugerida por Dagosta e Pinna (2017), sugere que antigamente o 

rio Negro não era um ambiente desfavorável para os organismos aquáticos, porém, ao longo 

do tempo tais condições mudaram para as condições atuais, e isso levou algumas espécies à 

extinção e outras tornaram-se endêmicas e se adaptaram às águas da bacia do Rio Negro. 

Além disso, a baixa quantidade de espécies que compartilham os ambientes de águas brancas 

e pretas pode ser explicada por causa da origem dos rios e das características distintas de suas 

águas (Dagosta e Pinna, 2019). No entanto, também existem espécies especializadas e 

adaptadas que habitam os três diferentes tipos de água, como é o caso de Triportheus albus 

(Araújo et al. 2017). 

Os rios da bacia amazônica passam anualmente por períodos de enchente, cheia, 

vazante e seca. Com a enchente e cheia, as florestas amazônicas permanecem alagadas por 

mais de seis meses e, nos demais meses, que correspondem aos períodos de vazante e seca, 

ocorre a diminuição nos níveis das águas (Junk, 1980). Nesses ambientes inundados são 

encontradas grande quantidade e diversidade de peixes e uma abundante comunidade de 

outros animais que é direta ou indiretamente dependente da ictiofauna para sua sobrevivência 

(Resende, 2008). Os diferentes níveis da água influenciam o comportamento, alimentação, 

reprodução e a distribuição dos organismos aquáticos (Junk, 1980; Junk et al. 2007). 

Dados atuais de Dagosta e Pinna (2019) estimam que 63% das espécies de peixes são 

endêmicas da bacia Amazônica, e isso se deve pelo isolamento geográfico causado por 

barreiras ambientais que tendem a diminuir o fluxo gênico entre populações sexualmente 

maduras da mesma espécie (Reis et al. 2016). Beltrão et al. (2019) relataram que existem 

aproximadamente 1.100 espécies de peixes somente para o rio Negro, porém, a estimativa de 

riqueza é da ordem de 1.759 espécies, em decorrência da adaptação às águas ácidas, como a 

espécie de sardinha Triportheus albus, que quando habita locais com água ácida possuí genes 

expressos de forma distinta de quando está em locais com água clara ou branca (Araújo et al. 

2017). Porém, devido à grande extensão da bacia amazônica, a diversidade de peixes 

identificados ainda pode estar subestimada, pois vários ambientes ainda não foram explorados 

e estudados (Junk et al. 2007; Frederico et al. 2018). De fato, grande parte das pesquisas tem 
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focado em poucas espécies ou em espécies-alvo de elevado valor comercial. Ainda, grande 

parte dos animais já está em risco ou ameaçada de extinção (Reis et al. 2016).  

Uma vez que não existe um monitoramento contínuo ao longo dos anos, existem dados 

sobre ameaça ou extinção apenas para algumas espécies e ambientes. Dessa forma, torna-se 

dificultoso o entendimento do impacto que as alterações ambientais causam nos organismos 

aquáticos, sendo elas causadas pelos homens como desmatamento ou represamento dos rios, 

bem como as alterações naturais, como a mudança do fluxo do rio por episódios geológicos 

(Albert et al., 2018; Junk et al., 2007). As falhas geológicas foram primordiais na 

transformação da paisagem Amazônica provocando o deslocamento de superfícies 

topográficas (Silva e Rossetti, 2009), além de colaborar para uma elevada taxa de especiação 

na região (Reis et al. 2016). A região geográfica entre os rios Cuieiras e Tarumã-Mirim 

(ambos tributários do Rio Negro) é um modelo recente de alteração na paisagem ocasionado 

pela drenagem da bacia, por atividade tectônica que culminou com a formação de um 

paleovale entre os dois rios (Val et al. 2014). É nesta região que está localizada a Falha de 

Baependi que foi a responsável pela mudança no fluxo do rio Cuieiras a sudoeste (em direção 

ao Rio Negro), formando dois novos rios na região, o rio Cachoeira (Igarapé Cachoeira) e o 

rio Tarumã-Mirim, que é o reflexo do fluxo capturado do rio Cuieiras (Val et al. 2014). 

A bacia do rio Tarumã-Mirim é um rio de água preta e está localizado a 20 km de 

Manaus, sendo intensamente alterada com a ocupação humana, causando mudanças em seus 

habitats e no entorno pelo intenso desmatamento da cobertura vegetal ao longo do rio e 

encostas. Parte dessas áreas são modificadas com fins agrícolas, além da produção de carvão, 

que é uma das fontes de renda da população local, as quais utilizam como base a floresta 

primária (Costa et al., 2009).  

Portanto, conhecendo a diversidade e distribuição dos organismos é possível mensurar 

o real efeito das alterações temporais e antropogênicas no ambiente. Esses tipos de estudos 

demandam uma elevada carga horária de trabalho em campo, principalmente na captura de 

organismos aquáticos (Cilleros et al. 2019; Minamoto et al. 2016; Olds et al. 2016; Ushio et 

al. 2018), bem como requerem a presença de profissionais qualificados para a identificação 

taxonômica das espécies (Taberlet et al. 2012). Nesse sentido, a criação e o aperfeiçoamento 

de métodos que consigam identificar a biodiversidade local mais rapidamente e com o 

mínimo de danos ao meio ambiente são cruciais e se fazem necessárias para estudos de 

biologia da conservação (Cilleros et al. 2019). Além disso, cada apetrecho de coleta, utilizado 

pelo método convencional, possui sua especificidade com relação ao tamanho corporal dos 
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organismos, ocasionando a coleta de determinadas espécies e a falta de captura de outras 

espécies. 

Atualmente, uma nova metodologia vem sendo empregada para identificação de várias 

espécies pela taxonomia molecular, bem como na verificação da presença ou ausência de 

espécies-alvo (espécies em risco de extinção, exóticas, endêmicas, etc.). Assim, a partir de 

amostras de DNA intracelular ou extracelular (Nicholson et al. 2020) presente no ambiente 

(solo, água, ar, gelo) foi desenvolvida a técnica de DNA ambiental (do inglês, Environmental 

DNA - eDNA) (Sheridan et al. 2003; Miteva et al. 2004; Ficetola et al. 2008; Haile et al. 2009; 

Lodge et al. 2012; Herder et al. 2014; Barnes e Turner, 2016; Ma et al. 2016). Alguns 

pesquisadores consideram como eDNA qualquer forma de material genético que advém dos 

organismos e é transportado para o ambiente via pele, mucosa, saliva, esperma, secreção, 

ovos, fezes, urina, sangue, raiz, folhas, frutas, pólen, organelas e corpos em decomposição 

(Taberlet et al. 2012; Bohmann et al. 2014; Deiner e Altermatt, 2014; Turner et al. 2014). O 

objetivo principal do eDNA é que os questionamentos nas pesquisas ecológicas, biológicas, 

ambientais e de conservação sejam respondidos rapidamente e com o mínimo de invasão aos 

ambientes naturais, diminuindo o impacto da mortalidade das espécies coletadas (Kelly, 

2016).  

O eDNA é considerado um método sensível e não-invasivo, conseguindo detectar 

baixos níveis de DNA em amostras ambientais (Rees et al. 2014; Thomsen e Willerslev, 

2015; Balasingham et al. 2017). Além disso, o eDNA exibe vantagens consideráveis em 

relação aos métodos tradicionais, como curto tempo de campo, mostrando ser uma solução 

confiável como meio de detecção de espécies vivas (Rees et al. 2014). A técnica também tem 

sido utilizada de forma eficiente no monitoramento de espécies invasoras (Ficetola et al. 

2008), raras ou ameaçadas de extinção (Thomsen e Willerslev, 2015; Eva et al. 2016), além 

de auxiliar na determinação da biodiversidade local (ao nível de espécie, gênero, família, 

ordem), estimar o tamanho populacional, e desenvolver análises populacionais e genômicas 

(Barnes e Turner, 2016).  

Para a identificação da presença ou ausência das espécies com o eDNA, é necessário 

coletar moléculas de DNA presentes no ambiente, sem a necessidade de capturar os 

organismos (Cristescu e Hebert, 2018). Por isso, algumas informações como o estágio de vida 

e espécies híbridas não podem ser identificados utilizando exclusivamente o eDNA (Thomsen 

e Willerslev, 2015) em razão da falta de entendimento total sobre como as características 

comportamentais e fisiológicas, entre outras, afetam a quantidade e permanência do eDNA no 
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meio ambiente (Buxton et al. 2017). Apesar disso, é um método vantajoso para descoberta de 

espécies invasoras e para o acompanhamento contínuo das espécies nos diferentes habitats, 

especialmente espécies em extinção (Ruppert et al. 2019).  

Alguns estudos apontam que a liberação e permanência do eDNA no ambiente varia 

com a estação do ano, períodos de migração e a reprodução dos organismos (Strickler et al. 

2015; Adrian-Kalchhauser e Burkhardt-Holm, 2016). Por exemplo, Buxton et al. (2017), 

utilizando o anfíbio Triturus cristatus, verificou dois picos de concentração de eDNA em seu 

sistema experimental, um no estágio final da reprodução e o outro no estágio larval dos 

indivíduos. Quando disponível no ambiente, as moléculas de eDNA apresentam taxas de 

degradação elevadas ou baixas, conforme as características da localidade, por exemplo: pH, 

intensidade solar, a temperatura local (Pilliod et al. 2014), bem como a alta temperatura da 

água (Jo et al. 2019), microrganismos (Strickler et al. 2015), salinidade (Barnes et al. 2014), 

etc. Já se sabe que condições anóxicas favorecem a permanência do eDNA, enquanto 

condições com oxigênio diminuem sua permanência (Seymour et al. 2018). Há, também 

transporte de eDNA de um local a outro, por meio do fluxo da água (Strickler et al. 2015; 

Ushio et al. 2018) e de embarcações (Merkes et al. 2014).  

Duas abordagens são bastante utilizadas com o eDNA; (1) uma abordagem que 

envolve o emprego  do método com foco na presença/ausência de espécies-alvo e, para isso, 

utilizam-se primers espécie-específicos pela técnica da PCR quantitativa (qPCR) (Harper et 

al. 2019), correlacionando a quantidade de moléculas de DNA nas amostras ambientais com o 

número de indivíduos (Lacoursière-Roussel et al. 2016); e (2) a abordagem conhecida como 

eDNA metabarcoding, que tem como intuito verificar a diversidade de um grupo taxonômico, 

utilizando para tanto, um par de primer universal (Civade et al. 2016) em amostras de eDNA 

de qualquer origem e ambiente, e subsequente sequenciamento em plataformas de nova 

geração. Para a identificação dos níveis taxonômicos como ordem, família, gênero e, 

principalmente, espécies, as amostras de eDNA exigem a comparação das sequências de 

eDNA com as sequências de um banco de dados. Dessa forma, Doble et al. (2020) ressaltaram 

o quão crucial é a construção de um banco de dados de referência das espécies locais para 

melhores resultados do metabarcoding de eDNA.  

Em suma, estimativas sobre a localização e ocorrência da diversidade de espécies de 

peixes têm sido dificultadas pela complexidade dos ambientes aquáticos, principalmente nos 

habitats da região amazônica e, portanto, novas abordagens como o eDNA vêm sendo 

aplicadas para simplificar as buscas por informações sobre a biodiversidade local nos 
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diferentes ambientes ao redor do mundo (Minamoto et al. 2016). Portanto, é indispensável 

identificar métodos que facilitem a busca por detecção das espécies com a intenção de 

conhecer a distribuição das mesmas e, consequentemente, reconhecer os habitats principais 

para conservação (Eva et al. 2016), tal problemática faz com que o método do eDNA seja 

descrito como o instrumento mais viável para essa categoria de estudo. 

Ao longo dos anos, o eDNA tem se mostrado cada vez mais popular nos estudos com 

distintas aplicações, como por exemplo, Peters et al. (2018), que constataram que o eDNA 

dispõe de alto potencial para o emprego nas pisciculturas, detectando patógenos e algas 

nocivas por meio da abordagem de metabarcoding. Pfleger et al. (2016), usando a abordagem 

de espécies-alvo, conseguiram identificar duas espécies de esturjão presentes na lista 

vermelha da IUCN, assim como Sales et al. (2020) identificaram espécies de mamíferos 

aquáticos e terrestres ameaçados em amostras de eDNA na água dos biomas Amazônia e 

Mata Atlântica, mesmo que aquelas espécies não fossem aquáticas, uma vez que ao utilizar 

dos corpos d’água para suas necessidades durante a vida, deixam DNA no ambiente aquático, 

possibilitando que a técnica eDNA consiga identificar diferentes táxons em um único evento 

de amostragem (Ruppert et al. 2019). De fato, a técnica de eDNA tem revelado ser uma ótima 

colaboradora em estudos de gerenciamento ambiental e de uma infinidade de outros estudos.  

A aplicabilidade e eficiência de medidas de eDNA é menos aplicada em estudos da 

conservação da biodiversidade nos trópicos se comparadas a ambientes de clima temperado, o 

qual favorece a persistência do eDNA por períodos mais longos de tempo (Eva et al. 2016). A 

maior quantidade de pesquisas com eDNA é empregada para ambientes de águas de doce para 

estudar primordialmente peixes, seguido de outros animais aquáticos (Ruppert et al. 2019).  

Assim, coletas e análises de amostras de água podem mostrar a eficiência da técnica nos rios 

da Amazônia, tendo em vista que a quantidade de eDNA está diretamente relacionada à fase 

de desenvolvimento, comportamento, biomassa da espécie, e ao clima local (Harper et al. 

2019). A abordagem de metabarcoding de eDNA em sistemas tropicais ainda está em seu 

início, para tanto, é crucial testar esse tipo de abordagem na Amazônia como forma de 

compreender o seu potencial e suas limitações (Doble et al. 2020).  

Portanto, o rio Tarumã-Mirim encontra-se numa Área de Proteção Ambiental (APA), a 

qual necessita estudos contínuos sobre a biodiversidade local, com foco na conservação das 

espécies de peixes. Uma vez que os dados sobre monitoramento das espécies pelo método 

convencional não são realizados de forma continua, o método do eDNA metabarcoding pode 

ser um facilitador do monitoramento ambiental. Assim, a realização deste estudo tem como 
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foco compreender como a aplicabilidade deste método molecular moderno pode nos auxiliar 

na descrição, distribuição e composição da ictiofauna atual do rio Tarumã-Mirim, um 

tributário do Rio Negro da Amazônia brasileira, que servirá como avaliação do método para 

futuras aplicações na região. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Identificar a composição da ictiofauna do rio Tarumã-mirim, utilizando o método do 

DNA ambiental metabarcoding.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Contribuir com a composição de um banco de dados genéticos para as espécies de 

peixes das bacias de rios da Amazônia; 

 

 Detectar a composição dos principais grupos taxonômicos de peixes no rio Tarumã-

Mirim utilizando a abordagem de metabarcoding. 
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  Capítulo 1 - SHORT COMMUNICATION 

___________________________________________________________________________ 

CONSTRUÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE PEIXES DA AMAZÔNIA PARA 

ESTUDOS DE eDNA 
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Resumo 

 

O gene 12S do rRNA é relatado como o mais adequado para a aplicação do método eDNA 

metabarcoding, por possibilitar a identificação de ordens, famílias, gêneros e espécies de 

peixes a partir de um par de primers universais, o qual foi desenhado a partir de uma região 

com alta variação do gene. Contudo, existe um baixo número de sequências de peixes do gene 

12S, sobretudo da Amazônia, depositadas nos bancos de dados públicos, o que dificulta a 

identificação específica da espécie de peixe encontrada em uma amostra de água. Desta 

forma, para melhores resultados da técnica do DNA ambiental, principalmente para uma 

abordagem metabarcoding, é fundamental a elaboração e o depósito contínuo de sequências 

de genes mitocondriais. O presente estudo teve como principal objetivo construir um banco de 

dados genéticos e oferecer um inventário dos diversos grupos taxonômicos para espécies de 

peixes da bacia amazônica. A construção do banco de dados genéticos foi realizada após as 

coletas de espécies de peixes utilizando malhadeiras em três tributários da Amazônia 

brasileira. Um total de 79 indivíduos foi coletado sendo que estes foram identificados por 

taxonomia clássica em 58 espécies de peixes. Amostras de músculo branco foram coletadas 

para extração do DNA total e o material genético foi amplificado utilizando um par de 

primers universal para o gene 12S rRNA e sequenciado em um ABI 3130 XL. Das 58 

espécies de peixes analisadas, obtivemos 56 amplificações e sequenciamentos bem sucedidos, 

sendo que as duas espécies que não apresentaram amplificação foram descartadas para a 

construção do presente banco de dados genéticos. Foi verificado que, das 56 espécies, 28 não 

possuíam sequências depositadas para o gene mitocondrial 12S rRNA nos banco de dados 

públicos. Para análises com maior número de identificações taxonômicas de espécies em 

detrimento de unidades taxonômicas operacionais (OTUs) é imprescindível que os estudos de 

eDNA metabarcoding sejam cada vez mais numerosos e tenham continuidade, sequenciando e 

depositando sequências de genes do maior número possível de espécies.   

 

 

Palavras-chave: Gene 12S rRNA; eDNA; Amazônia; rios de água doce; ambiente tropical; 

banco genético 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A Amazônia brasileira possui uma área de drenagem de aproximadamente 7 milhões 

de km
2 

(Ardura et al. 2010) e seu clima equatorial tem proporcionado elevadas taxas de 

pluviosidade, com a ocorrência de cheias e secas bem estabelecidas pelos pulsos de 

inundações. Além disso, encontramos nessa região a maior riqueza de espécies de peixes de 

água doce do mundo (Dagosta e Pinna, 2019) e uma das hipóteses para essa elevada 

biodiversidade ictiológica é que a região não sofreu com as extinções em massa durante o 

período glacial (Junk et al. 2007).  

Dentre os métodos de identificar e monitorar os organismos em seu ambiente existe, 

atualmente, a possibilidade de identificar os organismos a partir de seu material genético, 

provenientes de células disponíveis, o qual é chamado de DNA ambiental (eDNA). Assim, 

organismos aquáticos ou mesmo os organismos terrestres que em algum momento ocupam os 

corpos d’água podem ser identificados e monitorados a partir de uma pequena amostra de 

água, sem a necessidade de captura-los (Rees et al. 2014).   

Dessa forma, a alta diversidade de espécies de peixes torna a bacia amazônica o local 

de estudo ideal para aplicação do DNA ambiental. Porém, para isso é necessário testar a 

capacidade de amplificação de primers universais em peixes teleósteos da região, para isso 

temos como exemplo; um par de primers universal conhecido como MiFish e que foi 

desenvolvido por Miya et al. (2015). As sequências dos primers MiFish geram um fragmento 

correspondente a ~176 pares de bases (pb) para o gene mitocondrial 12S rRNA. Esse par de 

primers tem sido bastante utilizado em estudos de eDNA metabarcoding ao redor do mundo. 

Contudo, pouco se conhece sobre a sua capacidade de amplificação em espécies de peixes 

amazônicos. Além disso, a maioria dos estudos barcoding para peixes neotropicais tem 

utilizado primers universais para o gene citocromo C oxidase subunidade I (COI), mas alguns 

estudos tem questionado a sua eficiência como um gene marcador taxonômico, 

principalmente em estudos com eDNA metabarcoding, pois a região do primer universal do 

COI é pouco conservada, assim sua cobertura taxonômica não é adequada para a identificação 

de diversas espécies (Deagle et al. 2014; Miya et al. 2015; Schroeter et al. 2019).   

Além da necessidade de utilizar um primer universal que tenha a capacidade de 

amplificação para diversas espécies de um mesmo táxon, esses primers também devem 

apresentar uma boa resolução nos estudos com uma abordagem voltada para o eDNA 

metabarcoding. Para isso, se faz necessária a construção de um banco de dados genéticos 
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como referência para o gene-alvo. Atualmente, o gene marcador taxonômico mais utilizado 

em tal abordagem é o gene mitocondrial 12S rRNA, pois o mesmo foi desenhado em uma 

região variável e flanqueada por regiões conservadas, possibilitando assim a identificação em 

todos os níveis taxonômicos para uma infinidade de espécies de peixes (Miya et al. 2015). No 

entanto, seu alto desempenho em amplificar um grande número de fragmentos de eDNA de 

peixes não é suficiente para a identificação taxonômica, pois a quantidade de sequências 

nucleotídicas depositadas em bancos de dados públicos do gene 12S ainda é limitada em 

comparação ao gene COI. Dessa forma, para uma identificação em nível taxonômico mais 

específico, como espécie, é primordial que as sequências nucleotídicas das diferentes espécies 

estejam depositadas nos bancos de dados públicos. Pois, a principal etapa da aplicação de 

metabarcoding de eDNA é a comparação entre a sequência de eDNA obtida de uma amostra 

ambiental, com a sequência de DNA advinda diretamente de uma amostra do organismo.        

Assim, este estudo tem como objetivo contribuir com a criação de um banco de dados 

genético local, para o gene mitocondrial 12S rRNA. Visto que, para execução do eDNA 

metabarcoding, é necessário que o material genético dos peixes, ou seja, o eDNA seja 

recuperado, sequenciado em plataforma de nova geração e tais sequências identificadas a 

partir de sequências previamente conhecidas. Portanto, a aplicação e o sucesso do 

metabarcoding é dependente de um banco de dados de referência para as espécies locais. 

Dessa forma, o banco de dados de espécies de peixes amazônicas desenvolvido será de suma 

importância na identificação mais refinada de espécie de peixes, podendo auxiliar futuros 

estudos com eDNA para identificação taxonômica das comunidades de peixes e até mesmo 

possibilitar a criação de um primer universal de peixes amazônicos.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 Coleta das amostras biológicas e identificação taxonômica 

 

As capturas das espécies de peixes da bacia do rio Amazonas foram realizadas em três 

locais, sendo eles: rio Tarumã-mirim (2º59’33.38’’ S, 60º11’53,23’’ W); Arquipélago de 

Anavilhanas (2°40’25.68’’ S, 60º46’31.69’’ W); e Lago Janauacá (3º23’20.46’’ S, 

60º18’30.67’’ W) (Figura 1). A licença para captura dos espécimes foi aprovada pelo SISBIO 

com o nº de protocolo 65838-1/2018. Os espécimes de peixes foram eutanasiados de acordo 

com as diretrizes básicas do CONCEA, e aprovação pelo CEUA do INPA nº 004/2018 para o 

presente projeto. As amostras de músculo branco foram coletadas e acondicionadas em 

microtubos de 2 mL contendo álcool etílico absoluto (99,9%). Em seguida, as amostras foram 
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armazenadas em nitrogênio líquido para serem transportadas ao Laboratório de Ecofisiologia 

e Evolução Molecular (LEEM/COBio/INPA). Todos os peixes coletados foram identificados 

morfologicamente por um taxonomista da Coleção de Peixes do INPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Identificação dos pontos de coleta de amostras biológicas. (A) Rio Tarumã-Mirim; (B) Lago Janauacá; 

(C) Arquipélago de Anavilhanas. 
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2.2 Extração do DNA total, Amplificações e sequenciamento 

 

A extração do DNA genômico total foi realizada utilizando o protocolo descrito por 

Sambrook et al. (1989) com algumas modificações. O primer universal MiFish (Miya et al. 

2015) foi utilizado nas reações de PCR e seu produto foi purificado para a realização de uma 

reação de sequenciamento. A primeira PCR foi realizada para 35 ciclos e um volume final de 

reação de 10 μL; com 1 μL H2O destilada estéril, 5 μL de PCR Master Mix, 1 μL de primer 

forward e reverso (5 μM), e 2,0 μL do DNA template. O ciclo térmico utilizado foi realizado 

com as seguintes programações: 1
o
 ciclo: três minutos de desnaturação inicial a 94 

o
C,  35

o
 

ciclos: desnaturação a 94 
o
C por 1 min; hibridação a 55 

o
C por 1 min; e extensão a 72 

o
C por 1 

min e extensão final a 72 
o
C por 8 min. Todas as reações de PCRs foram realizadas em um  

termociclador Veriti
TM

 (Applied Biosystem). Os produtos da primeira PCR foram purificados 

utilizando Exo SAP-TI, e o seu produto utilizado na reação de sequenciamento utilizando os 

terminadores marcados com Big Dye Terminator v1.1 (Applied Biosystems), seguindo as 

recomendações do fabricante. Os produtos da reação de sequenciamento foram sequenciados 

em um sequenciador automático ABI 3130XL Genetic Analyzer utilizando o método de 

SANGER. As sequências nucleotídicas obtidas foram editadas utilizando o software 

GENEIOUS v7.1.8, e as sequência de alta qualidade foram depositadas no banco de dados 

públicos GenBank.  

 

3 RESULTADOS 

 

Foram coletados para os três tributários 79 indivíduos, a taxonomia clássica 

identificou seis ordens, 18 famílias (Figura 2a) e 58 espécies (Tabela 1 - Anexo). A ordem 

Characiformes (60%) foi o grupo taxonômico mais representativo dentro das amostras, 

seguido pelos Cichliformes (31%) e Siluriformes (6%) (Figura 2b), respectivamente. Na 

categoria família, as mais abundantes foram Cichlidae, Characidae, Serrasalmidae, 

Curimatidae, Prochilodontidae e Hemiodontidae (Figura 2a).  
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Figura 2: Todos os 79 indivíduos foram agrupados em 6 ordens (Gráfico de pizza ou Diagrama Circular) e em 

18 famílias (Gráfico de barras), onde é possível saber a abundância numérica dos indivíduos em cada família.  

 

O primer universal MiFish (gene 12S rRNA) amplificou com sucesso em 56 espécies 

de peixes, enquanto apenas duas espécies (Mesonauta festivus e Uaru amphiacanthoides) não 

amplificaram. Os produtos das PCRs foram sequenciados e os dados gerados foram 

depositados e estão disponíveis no NCBI/EMBL/DDBJ por meio da Colaboração 

Internacional de banco de dados de sequências de nucleotídeos (INSDC). Além disso, uma 

busca foi realizada para identificarmos espécies de peixes da bacia Amazônica que continham 

sequências para o gene mitocondrial 12S rRNA depositadas no GenBank. Foram encontradas, 

até o momento 88 espécies de peixes da Amazônia que também foram incluídas no banco de 

dados de referência (ver Tabela 2 - Anexo).  

 

4 DISCUSSÃO 

 

Nossos resultados mostraram uma elevada amplificação do primer MiFish para as 

espécies de peixes utilizadas neste estudo, o que possibilitou aumentar o número de 
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sequências do gene-alvo no banco de dados público do GenBank. Das ordens com maior 

abundância destacamos os Characiformes, Siluriformes e Perciformes, como observado por  

Dagosta e Pinna (2019) para os peixes Neotropicais.  

Segundo Dagosta e Pinna (2019), cinco famílias possuem maior representatividade 

para as espécies de peixes Amazônicos, são elas: Characidae, Loricariidae, Cichlidae, 

Cynolebiidae e Callichthyidae, respectivamente. Em nosso estudo, as famílias mais 

representativas foram Characidae, Serrasalmidae e Cichlidae. Em nossas coletas não 

capturamos espécimes das demais famílias descritas por Dagosta e Pinna (2019). Por outro 

lado, o conhecimento das espécies de peixes na Amazônia brasileira tem sido desafiador em 

decorrência da logística necessária para as capturas de exemplares em campo, bem como na 

escolha dos apetrechos de pesca mais adequados para captura do maior número de espécimes 

que possam representar a real biodiversidade local. Devemos salientar que a riqueza de 

espécies varia com o habitat e alterações naturais nas paisagens e aquelas ocasionadas pelo 

homem.  Além disso, a distribuição das espécies sofre grande influência dos ciclos 

hidrológicos (Saint-Paul et al. 2000; Siqueira-Souza e Freitas, 2004). Outros fatores também 

interferem na riqueza local de espécies, como a correlação entre a drenagem e a distribuição 

das espécies (Oberdorff et al. 2019). 

Verificarmos que, no momento, existem poucas espécies de peixes com sequências 

para o gene 12S rRNA no banco de dados do GenBank, porém, esse número é considerado 

insignificante quando consideramos a biodiversidade ictiológica da região amazônica. 

Pawlowski et al. (2018) e Doble et al. (2020) relatam que a principal dificuldade na aplicação 

do eDNA metabarcoding na região Neotropical é a carência de informações disponíveis para 

sequências de genes-alvo, considerados marcadores taxonômicos. Essa falta de informações 

nos bancos de dados tem gerado uma imensa lacuna em novos estudos com eDNA em corpos 

d’água na Amazônica brasileira. Alguns estudos apontam que o uso de primers universais são 

ideais para realização de estudos com eDNA metabarcoding (Deagle et al. 2014). 

O gene 12S rRNA tem se mostrado promissor na identificação de uma gama de 

espécies de peixes (Miya et al. 2015; Stoeckle et al. 2017; Sales et al. 2019). Em 

contrapartida, o gene COI tem se mostrado inadequado em amplificar um número grande de 

sequências, pois o mesmo possui a tendência em amplificar determinadas sequências em 

detrimento de outras (Deagle et al. 2014). No entanto, quando observamos a quantidade de 

sequências depositadas no GenBank para os dois genes é possível ver a discrepância nos 

números, o gene 12S rRNA, que possui pouco mais de 33 mil sequências de peixes, enquanto 
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o gene COI possui pouco mais de 195 mil sequências, ou seja, a diferença é enorme. Dessa 

forma, grande parte das sequências amplificadas pelo 12S podem não ser identificadas pela 

falta das mesmas nos bancos de dados públicos.  

O método do eDNA metabarcoding está sujeito à pré-existência de um banco de dados 

genéticos de referência (Elbrecht e Leese, 2015; Thomsen e Willerslev, 2015; Cristescu e 

Hebert, 2018; Doble et al. 2020). Para isso, a construção de um banco de dados de peixes 

amazônicos mostra-se eficiente e necessária para um maior sucesso e robustez da aplicação do 

eDNA em futuros estudos e aplicações. Como acima mencionado, existe um baixo número de 

sequências do gene 12S rRNA depositadas no GenBank quando comparamos com o gene 

mitocondrial COI (DNA barcoding; ver Clarke et al. 2014). Assim, é essencial que 

mantenhamos esforços para depositar sequências nos bancos de dados públicos (Schroeter et 

al. 2019; Yoccoz, 2012), e ajudar a ampliar a rede de sequências disponíveis para futuras 

pesquisas com eDNA. 

 

CONCLUSÃO 

 

A abordagem de metabarcoding para DNA ambiental é extremamente dependente de 

um banco de dados de referência, principalmente quando se deseja maior robustez e 

refinamento para biodiversidade local contemporânea. Assim, a ausência de um banco de 

dados adequado torna impossível a identificação precisa dos organismos ao nível de espécies 

nas comunidades que ocupam um determinado ambiente aquático. Diante disso, expandir os 

esforços e aumentar a quantidade de sequências depositadas e disponíveis nos bancos de 

dados públicos dos genes mitocondriais, principalmente para o gene 12S rRNA, se faz 

necessário para as espécies que ainda não foram geneticamente identificadas, e isso será 

importante para o sucesso de aplicação do eDNA na Amazônia brasileira, em decorrência da 

alta biodiversidade local.  

 

Tabela 1 - Espécies de peixes coletadas no presente trabalho e utilizadas no banco de dados  

Espécies   Localidade Nº de acesso GenBank 

1 Acestrorhynchus cf. falcatus Janauacá MT080725 

2 Ageneiosus inermis  Anavilhanas MT080721 

3 Agoniates halecinus Tarumã-mirim MT080703 
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4 Anodus sp. Tarumã-mirim MT080747 

5 Astronotus crassipinnis Anavilhanas MT080744 

6 Boulengerella cuvieri Tarumã-mirim MT080697 

7 Bryconops giacoponii Tarumã-mirim MT080700 

8 Calophysus macropterus  Anavilhanas MT080728 

9 Caquetaia spectabilis Anavilhanas MT080729 

10 Chaetobranchopsis orbicularis  Janauacá MT080706 

11 Chaetobranchopsis sp. Janauacá MT080726 

12 Chalceus erytrinus  Janauacá MT080733 

13 Cichla ocellaris  Janauacá MT080716 

14 Cichla sp.  Anavilhanas MT080745 

15 Cichla temensis   Anavilhanas MT080727 

16 Crenicichla cyanonotus Janauacá MT080722 

17 Cyphocharax cf. abromoide Anavilhanas MT080704 

18 Geophagus proximus  Anavilhanas MT080695 

19 Geophagus sp.  Tarumã-mirim MT080749 

20 Hemiodus immaculatus Tarumã-mirim MT080699 

21 Hemiodus sp. Tarumã-mirim MT080748 

22 Hemiodus sp. Janauacá MT080750 

23 Hemiodus unimaculatus Anavilhanas MT080711 

24 Heros efasciatus  Anavilhanas MT080702 

25 Heros severus   Anavilhanas MT080736 

26 Heros sp. Janauacá MT080730 

27 Hoplias gr. malabaricus  Anavilhanas MT080731 

28 Hypoclinemus mentalis  Anavilhanas MT080740 

29 Mesonauta festivus* Anavilhanas - 

30 Metynnis lippincottianus Anavilhanas MT080719 

31 Metynnis melanogrammus Anavilhanas MT080714 

32 Myloplus asterias  Anavilhanas MT080718 
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33 Myloplus schomburgkii Anavilhanas MT080723 

34 Osteoglossum bicirrhosum  Anavilhanas MT080738 

35 Plagioscion squamosissimus  Anavilhanas MT080739 

36 Potamorhina latior Anavilhanas MT080743 

37 Pristobrycon striolatus  Anavilhanas MT080710 

38 Prochilodus nigricans  Janauacá MT080712 

39 Psectrogaster amazônica Janauacá MT080708 

40 Psectrogaster sp. Anavilhanas MT080724 

41 Pterophyllum scalare  Janauacá MT080732 

42 Pterygoplichthys pardalis  Janauacá MT080709 

43 Pygocentrus nattereri Janauacá MT080713 

44 Roeboides affinis  Janauacá MT080701 

45 Satanoperca acuticpes Anavilhanas MT080734 

46 Schizodon fasciatus  Janauacá MT080696 

47 Semaprochilodus insignis  Janauacá MT080717 

48 Semaprochilodus taeniurus Tarumã-mirim MT080707 

49 Serrasalmus elongatus Anavilhanas MT080735 

50 Serrasalmus rhombeus  Anavilhanas MT080737 

51 Serrasalmus serrulatus Anavilhanas MT080742 

52 Serrasalmus sp.  Anavilhanas MT080741 

53 Serrasalmus sp. Janauacá MT080746 

54 Serrasalmus spilopleura Janauacá MT080715 

55 Triportheus angulatus  Janauacá MT080698 

56 Triportheus auritus Anavilhanas MT080705 

57 Tympanopleura sp.  Janauacá MT080720 

58 Uaru amphiacanthoides*  Anavilhanas - 

* Espécies que não amplificaram e foram retiradas da construção do banco de dados. 
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Tabela 2 - Sequências das demais espécies de peixes para o gene 12S retiradas do GenBank 

para serem utilizadas no presente estudo. 

                   Nº de acesso                 Espécie 

1 MN195460.1 Electrophorus voltai 

2 MN195418.1  Electrophorus electricus 

3 MN195399.1  Electrophorus varii 

4 MN195352.1  Gymnotus choco 

5 AP011994.1 Leporinus affinis 

6 MN195350.1  Gymnotus carapo 

7 MN195349.1  Hypopomus artedi 

8 MN195348.1  Sternopygus macrurus 

9 AF072149.1  Archolaemus blax 

10 AF072147.1  Eigenmannia humboldtii 

11 AF072146.1  Eigenmannia cf. virescens 

12 KJ774892.1 Poecilia reticulata 

13 AF072140.1  Apteronotus hasemani 

14 AF072138.1  Brachyhypopomus pinnicaudatus 

15 AF072136.1  Helogenes sp. 

16 EU307864.1  Peckoltia sp. 

17 U15275.1  Apteronotus albifrons 

18 U15274.1  Adontosternarchus sp. 

19 U15273.1  Apteronotus leptorhynchus 

20 U15271.1  Corydoras sp. 

21 U15270.1  Distocyclus sp. 

22 U15267.1  Gymnorhamphichthys sp. 

23 U15266.1  Gymnotus sp. 

24 U15265.1  Hemicetopsis sp. 

25 U15264.1  Hypopygus lepturus 
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26 U15263.1  Hypostomus sp. 

27 U15262.1  Brachyhypopomus sp. 

28 U15260.1  Microsternarchus bilineatus 

29 U15259.1  Orthosternarchus tamandua 

30 U15258.1  Rhabdolichops sp. 

31 U15256.1  Sternarchorhamphus muelleri 

32 EF095575.1 Astronotus ocellatus 

33 U15254.1  Sternarchella sp. 

34 U15253.1  Steatogenys elegans 

35 GU376809.1  Tahuantinsuyoa macantzatza 

36 EF543684.1  Piaractus brachypomus 

37 LC104486.1  Chalceus erythrurus 

38 GU376819.1  Andinoacara biseriatus 

39 GU376818.1  Andinoacara latifrons 

40 GU376816.1  Andinoacara stalsbergi 

41 GU376813.1  Andinoacara cf. pulcher 

42 GU376810.1  Andinoacara rivulatus 

43 EF601843.1  Acnodon oligacanthus 

44 FJ549358.1  Ageneiosus brevifilis 

45 DQ990529.1  Ageneiosus atronasus 

46 AP011986.1 Crenuchus spilurus 

47 AF449403.1  Anableps anableps 

48 U41793.1  Rivulus stagnatus 

49 U41797.1  Rivulus immaculatus 

50 EU179829.1  Batrochoglanis raninus 

51 FJ549360.1  Brachyplatystoma rousseauxii 

52 KF209537.1  Bryconops caudomaculatus 

53 HM114379.1  Callichthys callichthys 

54 LC036733.1  Copella arnoldi 
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55 GU210156.1  Corydoras aeneus 

56 GU210165.1  Corydoras amapaensis 

57 GU210259.1  Corydoras oiapoquensis 

58 GU210226.1  Corydoras geoffroy 

59 GU210252.1  Corydoras solox 

60 GU210367.1  Corydoras spilurus 

61 KF209492.1  Creagrutus melanzonus 

62 AY264119.1 Acanthodoras spinosissimus 

63 AY264090.1  Doras micropoeus 

64 LC069580.1  Geophagus steindachneri 

65 GQ258750.1  Geophagus proximus 

66 LC069596.1  Guianacara geayi 

67 LC146054.1  Hemigrammus ocellifer 

68 LC104402.1  Hoplerythrinus unitaeniatus 

69 MF434101.1  Ituglanis amazonicus 

70 KR150874.1 Apistogramma cacatuoides 

71 AF283910.1  Myleus rhomboidalis 

72 EF601840.1  Myloplus rubripinnis 

73 AF283902.1  Myleus ternetzi 

74 MH286807.1  Pimelodella cristata 

75 FJ998287.1  Pimelodus blochii 

76 FJ549367.1  Pseudoplatystoma fasciatum 

77 EU179824.1  Rhamdia quelen 

78 DQ990569.1  Sciades couma 

79 AB972265.1  Synbranchus marmoratus 

80 AY264125.1  Tatia intermedia 

81 KF209569.1  Tetragonopterus chalceus 

82 AY504824.1 Arapaima gigas 

83 U15255.1  Sternarchogiton sp. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/HM637762.1
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Resumo 
 

O DNA ambiental (eDNA) é considerado um método inovador com aplicação na 

identificação de espécies presentes nos ambientes, sem a necessidade de capturar os 

organismos. Dentre as duas abordagens possíveis com o eDNA, a abordagem metabarcoding 

tem como finalidade identificar a composição da diversidade de um táxon específico, para isto 

utilizamos primers universais. Tal abordagem cresceu consideravelmente nos últimos anos. 

Contudo, a maioria dos estudos ainda se concentra em regiões temperadas, ocasionando falta 

de clareza sobre o potencial do método em regiões tropicais, as quais possuem características 

abióticas totalmente distintas das regiões temperadas e polares. Ainda,  a alta diversidade de 

fauna e flora impõem um esforço maior e mais urgente com essa abordagem. Portanto, como 

forma de verificar o potencial de utilização do metabarcoding de eDNA, o presente trabalho 

se concentrou na região neotropical, particularmente na região da bacia amazônica, local com 

a maior biodiversidade da ictiofauna de água doce do mundo. Diante disso, o objetivo deste 

estudo foi estimar a composição da ictiofauna do rio Tarumã-Mirim, um rio de água preta e 

ácida, localizado em uma área de proteção ambiental (APA) próxima à cidade de Manaus. 

Para tanto, utilizou, como uma primeira abordagem, o método do metabarcoding de eDNA, 

tendo sido utilizado o primer universal MiFish desenvolvido por Miya et al. (2015). As 

coletas das amostras de água (2 litros) foram realizadas em todo o percurso do rio, totalizando 

15 pontos. As amostras de água foram armazenadas em gelo e levadas ao laboratório para 

filtração (filtros de fibra de vidro), seguida de extração do eDNA, amplificação por PCRs, 

construção das bibliotecas de eDNA, sequenciamento na plataforma Illumina – Miseq, e 

análises de bioinformáticas, respectivamente. Para a identificação taxonômica das sequências 

de eDNA, foi utilizado o banco de dados de referência do GenBank e as sequências do nosso 

banco de dados de peixes amazônicos. A aplicação do eDNA metabarcoding para os pontos 

de coletas identificou 42 unidades taxonômicas operacionais (OTUs), agrupadas em seis 

ordens, oito famílias e a identificação refinada identificou sete espécies e um gênero. Além 

disso, como as amostras de eDNA foram realizadas ao longo de todo o rio, foi possível 

construir um mapa de distribuição das espécies de peixes. Apesar da limitação em identificar 

a riqueza de todos os grupos taxonômicos presente no rio Tarumã-Mirim, a abordagem de 

metabarcoding para o eDNA mostra ter potencial para identificar as espécies e sua 

distribuição atual nos rios amazônicos, bem como unidades taxonômicas operacionais, as 

quais mostram os três principais grupos de peixes neotropicais. Quanto melhor amplificarmos 

o banco de dados para as espécies amazônicas, melhor esse método poderá servir como um 

complemento para estudos ecológicos de identificação e monitoramento da ictiofauna 

Amazônica. 

 

Palavras-chave: Gene 12S rRNA; eDNA; Amazônia; água doce; região tropical; banco de 

dados 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A bacia amazônica possui a maior diversidade de espécies de peixes quando se 

compara com qualquer outra bacia hidrográfica do mundo (Carvalho et al. 2018), e tal 

diversidade vem sendo cada vez mais estudada, embora ainda haja dificuldades para 

dimensioná-la como um todo (Jézéquel et al. 2020). Diversos fatores têm impossibilitado o 

conhecimento dessa informação, dentre os quais destacamos dois: (1) o uso da técnica 

utilizada na captura e identificação dos peixes; e (2) o período do ciclo hidrológico na bacia 

amazônica. Assim, ambos os fatores estão diretamente associados e influenciam na 

quantidade de espécies encontradas nos estudos realizados (Siqueira-Souza e Freitas, 2004).  

No entanto, para um efetivo estudo ecológico é necessário o conhecimento e o 

monitoramento da biodiversidade nos diferentes ecossistemas, pois, conhecendo os 

organismos que habitam os ecossistemas, torna-se possível compreender como tais espécies 

ou comunidades reagem/sofrem com as perturbações de origem natural, e principalmente, as 

perturbações causadas pelo homem (Cilleros et al. 2019). Todavia, estimar a distribuição dos 

organismos é extremamente desafiador, uma vez que grande parte deles não fica em evidência 

e o próprio ambiente dificulta o acesso (Sato et al. 2017). Além do mais, os métodos de 

amostragens utilizados favorecem apenas a captura de determinados grupos taxonômicos em 

detrimento de outros (Cilleros et al. 2019; Bleijswijk et al. 2020).  

Atualmente, o método que vem ganhando destaque é o DNA ambiental (eDNA), que 

são moléculas de DNA encontradas no ambiente aquático e terrestre, constantemente 

liberados pelos organismos através da pele, muco, saliva, gametas, fezes, urina, sangue e até 

de organismos em decomposição (Bohmann et al. 2014). Assim, as espécies podem ser 

identificadas, a partir de amostras ambientais dos ambientes onde ocorrem (Geerts et al. 

2018), como por exemplos ambientes aquáticos (água doce ou marinha), solo, ar e gelo 

(Bleijswijk et al. 2020), sem a necessidade de capturar os organismos-alvo (Cristescu e 

Hebert, 2018).  

Estudos têm mostrado que o eDNA tem o potencial de refletir a diversidade biológica 

melhor do que os métodos convencionais nos ambientes aquáticos, bem como a distribuição e 

a permanência dos organismos. Porém, vários são os fatores que podem diminuir a taxa de 

persistência do eDNA no ambiente, comprometendo assim a identificação dos organismos, 

como por exemplo, a taxa de degradação ou decaimento do eDNA, a qual está relacionada às 

características climáticas e ambientais de cada habitat (Deiner et al. 2016). A quantidade do 

eDNA tende a diminuir quando os organismos não estão presentes no ambiente, muitas vezes 
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devido à migração ou predação, por exemplo. Assim, a detecção do eDNA para espécies-alvo 

depende da quantidade de eDNA presente no ambiente (Balasingham et al. 2017). 

A principal vantagem do eDNA sobre o método convencional é o fato de não ser um 

método invasivo (Adams et al. 2019), e mesmo assim conseguir indicar a presença ou 

ausência dos organismos no ambiente, sem perturbar as populações seus habitats. Esse 

método de análise é extremamente vantajoso para projetos de conservação (Evans e Lamberti, 

2018), possibilitando a identificação das espécies animais e vegetais, sejam elas invasoras ou 

ameadas de extinção (Cristescu e Hebert, 2018). Assim, o eDNA é mais um método de 

análise e monitoramento da biodiversidade biológica, que auxiliará nos procedimentos de 

conservação, identificação e distribuição das espécies nos ambientes aquáticos, podendo 

também ser utilizado na determinação da biomassa dos recursos pesqueiros (Thomsen e 

Willerslev, 2015), permitindo, assim, novas abordagens em projetos futuros (Harper et al. 

2019). 

Além dos resultados promissores com a detecção de espécies-alvo, os avanços do 

eDNA agora permitem detectar simultaneamente várias espécies e estimar a riqueza total em 

um ambiente pelo método do eDNA metabarcoding (Evans et al. 2017; Evans e Lamberti, 

2018; Cristescu e Hebert, 2018). Amostras ambientais são coletadas, e o DNA presente nas 

amostras são extraídos e sequenciados em plataforma de nova geração, proporcionando assim 

uma análise multidisciplinar dos dados (Geerts et al. 2018).  A abordagem metabarcoding 

para eDNA ainda é considerada recente, e, por consequência, ainda é indispensável testar sua 

potencial aplicação em sistemas tropicais mega-diversos. No entanto, um dos fatores 

preocupantes, quando se utiliza tal abordagem é a escassez de informações sobre sequências 

de genes mitocondriais para peixes tropicais em bancos de dados públicos (Doble et al. 2020).    

A maioria dos estudos com eDNA metabarcoding é realizada em regiões temperadas 

(Doble et al. 2020), as quais favorecem a persistência por mais tempo do eDNA no ambiente. 

Já em ambientes tropicais o eDNA precisa ainda ser melhor investigado (Harper et al. 2019). 

Um dos primeiros passos para isso será verificar a capacidade de detecção do eDNA nos 

sistemas aquáticos Amazônicos, os quais possuem características climáticas e ambientais 

diferentes dos sistemas temperados (Robson et al. 2016). 

Por isso, o presente estudo testou a abordagem do DNA ambiental metabarcoding, 

com o intuito de verificar se o método identificaria a diversidade de peixes no rio Tarumã-

Mirim, um tributário do Rio Negro na Amazônia brasileira. Este estudo possibilitou a 
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aplicação de uma nova abordagem em rios de águas pretas da Amazônia, verificando assim a 

eficiência do método na identificação dos grupos taxonômicos para as espécies de peixes.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 Coleta e filtração das amostras de água no Rio Tarumã-Mirim 

 

Amostras de água (dois litros) foram coletadas em um único evento de amostragem na 

cheia dos rios Amazônicos, em uma profundidade de dois metros em 15 pontos (Tabela 1) 

localizados ao longo do rio Tarumã-Mirim (Figura 1). Após as coletas as amostras foram 

transportadas ao Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular e filtradas utilizando 

filtros de fibra de vidro (Whatman glass microfiber filters) com auxílio de uma bomba a 

vácuo (TECNAL TE – 058) com pressão constante. Os filtros foram preservados em etanol a 

70% e estocados em freezer -20 
o
C até o procedimento da extração do eDNA. Amostras de 

água Milli-Q foram filtradas como controle negativo (sem presença de DNA) e preservadas e 

estocadas semelhantemente às amostras do campo. As garrafas utilizadas nas coletas de águas 

foram imersas em solução bleach (10%) durante 30 min., enxaguadas com água destilada 

antes do seu uso no campo. Os tubos falcons e pinças também foram lavados na mesma 

solução e autoclavados para esterilização. Tais materiais, bem como os equipamentos de 

filtração foram deixados por 30 min. na luz UV antes da filtração da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: (A) Rio Tarumã-Mirim com os 15 pontos de coleta identificados; (B) Estado do Amazonas onde o rio 

é localizado; (C) Identificação da localização do rio próximo a cidade de Manaus/Amazonas.  
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Tabela 1: Coordenadas geográficas dos pontos de coleta de água  

PONTO LATITUDE LONGITUDE 

1 -2° 56' 0,64032"S -60° 13' 11,57448"W 

2 -2° 56' 17,81052"S -60° 13' 2,39196"W 

3 -2° 56' 42,74304"S -60° 12' 58,07808"W 

4 -2° 57' 8,84484"S -60° 13' 1,78932"W 

5 -2° 57' 27,39708"S -60° 12' 46,03824"W 

6 -2° 57' 54,51984"S -60° 12' 33,49836"W 

7 -2° 58' 22,47132"S -60° 12' 22,75488"W 

8 -2° 58' 37,51248"S -60° 12' 7,7094"W 

9 -2° 59' 9,11904"S -60° 12' 3,4614"W 

10 -2° 59' 36,51108"S -60° 11' 47,445"W 

11 -3° 0' 2,8656"S -60° 11' 31,9326"W 

12 -3° 0' 25,51968"S -60° 11' 12,90624"W 

13 -3° 0' 51,04404"S -60° 10' 52,00932"W 

14 -3° 1' 12,88056"S -60° 10' 32,12796"W 

15 -3° 1' 35,9706"S -60° 10' 9,5088"W 

 

2.2 Extração do eDNA  

 

A extração do eDNA foi realizada utilizando o protocolo descrito por Sambrook et al. 

(1989) com algumas modificações. As etapas de extração seguiram os seguintes 

procedimentos: os papéis filtros foram cortados em pedaços pequenos e digeridos em solução 

contendo 330 μL de tampão de lise (10 mM Tris–HCl, pH 8.2; 10 mM EDTA; 200 mM 

NaCl), 80 μL de SDS (10 %), 20 μL de proteinase K (10 mg/mL), 10 μL de RNAse A (10 

mg/mL) e 10 μL de DTT (10 mM) em tubos eppendorf de 1,5 mL, e em seguida incubados 

em banho maria seco (Eppendorf) a uma temperatura de 60 °C por três hora. Após a digestão 

foram adicionados 700 μL de fenol:clorofórmio:álcool isoamílico (FCA, 25:24:1) nas 

amostras e centrifugadas por cinco minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para 

um novo tubo eppendorf de 1,5mL onde foram adicionados 50 μL de Acetato de Sódio (1 M), 

com as amostras sendo gentilmente invertidas por 50 vezes para homogeneização. Em seguida 

os tubos foram centrifugados por cinco minutos a 14.000 rpm. Após essa etapa o 

sobrenadante foi descartado e adicionados no microtubo 420 μL de isopropanol gelado,  

agitando-se a amostra para homogeneização e centrifugado por cinco minutos a 14.000 rpm. 
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Na etapa seguinte o sobrenadante foi descartado e adicionados 250 μL de etanol 70% gelado e 

centrifugado por cinco minutos a 14.000 rpm. Como etapa final o sobrenadante foi descartado 

e os tubos contendo o pellet de eDNA foram secos em temperatura ambiente em uma capela. 

Ao final foram adicionados em todos os tubos 30 μL de água Milli-Q autoclavada livre de 

DNAse e RNAse, e acondicionados em freezer a -20°C. 

 

2.3 Preparação das bibliotecas e sequenciamento na plataforma MiSeq 

 

 As amostras de eDNA foram amplificadas usando o primer universal MiFish (Miya et 

al. 2015). As PCRs foram realizadas para 25 ciclos e um volume final de 25 μL contendo os 

seguintes químicos; 12,5 μL 2x KAPA HiFi HotStart READYMIX (polimerase de DNA, 

tampão de reação, dNTP e MgCl2 (2,5 mM)) (KAPA Biosystems), 5 μL de cada iniciador (1 

μM), e 2,5 μL de amostras do eDNA. O perfil do ciclo térmico, foi de 3 minutos de 

desnaturação inicial a 95 
o
C, seguidos de 25 ciclos de desnaturação a 95 

o
C por 30 segundos 

(s); hibridação a 55 
o
C por 30 s; extensão a 72 

o
C por 30 s; extensão final à 72 

o
C por 5 min e, 

um hold a 4 
o
C, respectivamente. 

 Em seguida os produtos de PCR foram purificados utilizando o AMPure XP beads 

para retirada de dímeros e restos de primers. Após a purificação, 30 μL das amostras com os 

amplicons foram transferidos para uma nova placa de PCR. Uma PCR com os index foi 

realizada utilizando o Nextera XT Index Kit. Para isso, foram transferidos 5 μL do produto de 

PCR do eDNA para cada poço em uma nova placa. Em seguida, as reações de PCR foram 

configuradas para os primers index 1 (5 μL) e 2 (5 μL), 2x KAPA HiFi HotStart ReadyMix 

(25 μL) e, PCR grade water (10 μL) para um volume final de 50 μL. Após a PCR, as amostras 

foram cobertas com Microseal A e centrifugadas a 1.000 x g a 20 
o
C por 1 minuto. A PCR foi 

realizada em 8 ciclos para um volume final de 50 μL. O perfil do ciclo térmico, utilizado foi 

de 3 min de desnaturação inicial a 95 
o
C, seguidos de desnaturação a 95 

o
C por 30 s; 

hibridação a 55 
o
C por 30 s; extensão a 72 

o
C por 30 s; extensão a 72 

o
C por 5 min e, um hold 

a 4 
o
C, respectivamente. Os produtos da PCR foram purificados utilizando AMPure XP beads 

para purificação e 25 μL do produto da PCR Index foram transferidos para uma nova placa.  

 As bibliotecas foram validadas utilizado 1 μL do produto de cada biblioteca e diluído a 

1:50 da biblioteca final no chip Bioanalyzer DNA 1000 para verificação do tamanho do 

fragmento esperado (aproximadamente 300 pb). Para o procedimento de quantificação das 

bibliotecas foi utilizado o que recomenda o protocolo da Illumina. A biblioteca final 
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concentrada foi diluída utilizando o tampão Tris (10 mM, pH 8,5 a 4 nM) e, uma alíquota de 5 

μL do DNA diluído de cada biblioteca junto com o mix de alíquotas foram agrupadas como 

índices únicos.  

 Na preparação dos clusters para o sequenciamento, as bibliotecas foram reunidas para 

desnaturação com NaOH 0,2 N, e diluídas com tampão de hibridação para desnaturadas por 

calor antes do sequenciamento na plataforma do MiSeq. Para o sequenciamento foi utilizado o 

kit MiSeq v3 para melhorar as métricas de execução. Após esse procedimento, foram 

adicionados 990 μL de HT1 pré-refrigerado nos tubos contendo DNA desnaturado, resultando 

numa biblioteca desnaturada de 20 pM em NaOH 1mM. Em seguida, o DNA desnaturado foi 

colocado em gelo até a diluição final. Finalizado esse procedimento, as amostras foram 

carregadas no cartucho de reagente MiSeq v3 para o sequenciamento. 

  

2.4 Análise dos dados 

 

A qualidade das reads geradas pelo sequenciamento no MiSeq foram avaliados no 

software FASTQC (http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). As análises 

foram realizadas utilizando o pacote metabarcoding OBITools (Boyer et al. 2016), e as reads 

paired-end foram alinhadas usando o illumina paired-end, e a desmultiplexagem do conjunto 

de dados e remoção dos iniciadores foram realizadas usando a linha de comando ngsfilter. Um 

filtro das reads foi realizado usando obigrep para selecionar fragmentos entre 140-190 pb, as 

reads com bases ambíguas e os fragmentos curtos foram removidos como artefatos gerados 

pela preparação das bibliotecas (dímeros de primer, amplificações não específicas). O 

agrupamento das sequências idênticas foi realizado usando obiu-niq e uma etapa de remoção 

de quimera foi aplicado usando vsearch (Rognes et al. 2016) por meio de algoritmos uchime-

de-novo (Edgar et al. 2011). A delimitação da Unidade Taxonômica Operacional (OTU) foi 

realizada utilizando o algoritmo SWARM v2.0 (Mahé et al. 2014) com um valor de d = 3 (isto 

é, limiar de clustering local baseado no número de incompatibilidades incluindo inserção, 

exclusão ou substituição entre produtos de amplificação. O ecotag (Boyer et al. 2016) foi 

usado para designar a taxonomia das reads comparando-os com o banco de dados referência 

criado no presente projeto e do Genbank para todas as sequências de peixes conhecidos para o 

gene ribossomal 12S rRNA. Uma abordagem conservadora foi aplicada em nossas análises 

para evitar a presença de falsos positivos e excluir OTUs / reads putativamente relacionados a 

erros de sequenciamento ou contaminação.  

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/


 

49 
 

 

3 RESULTADOS  
  

Os dados do sequenciamento geraram 15 milhões de reads antes de qualquer 

processamento dos dados. Foram excluídas das análises taxonômicas todas as reads de baixa 

qualidade, bem como as reads que possuíam um tamanho menor do que o esperado 

(aproximadamente 60 pb), mesmo sendo consideradas com boa qualidade, tal fato diminuiu a 

quantidade de reads e consequentemente a quantidade de unidades taxonômicas operacionais 

(OTUs) identificadas. Após as análises de bioinformática, foram detectadas 42 (OTUs) que 

foram incluídas e identificadas para seis ordens, oito famílias (Figura 2). As 42 OTUs foram 

agrupadas conforme suas semelhanças e diferenças em sete espécies, e apenas uma OTU 

identificou ao nível de família e outra em gênero. No gráfico das ordens, a maior 

predominância de OTUs foi para os Characiformes, seguida por Cichliformes e 

Osteoglossiformes. Para as famílias, a maioria das OTUs foi para os Characidae, seguidos por 

Cichlidae e Arapaimidae, respectivamente.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Abundância de OTUs identificadas a partir do metabarcoding de eDNA. Divididas em ordem e 

família.  

 

A distribuição das OTUs por pontos mostra que apenas em cincos pontos de coleta 

(33,3%) não foram encontrados reads para identificação das OTUs, após um corte das 

sequências de baixa qualidade ou sequências extremamente curtas (Figure 3). Foi verificado 

que nenhuma das espécies foi identificada para todos os pontos, mas algumas delas ocorreram 

em mais de dois pontos, como, por exemplo, Arapaima gigas, Astronotus ocellatus e 

Crenuchus spilurus. Também a OTU representada pela família Characidae ocorreu em mais 
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de dois pontos. Foi verificado que os pontos com maior número de espécies foram os pontos 

3, 4, 7 e 13, sendo que nos pontos 9, 10, 11, 14 e 15 não conseguimos recuperar sequências de 

boa qualidade para análise dos dados (Figura 3). Além disso, no mapa de distribuição das 

espécies estão identificadas as habitações humanas características da região, como 

comunidades, flutuantes e o Museu do seringal. Observa-se que pode existir uma correlação 

entre os pontos sem detecção de espécies de peixes (em branco no mapa) e uma ocupação 

humana maior ao entorno deles, diferente do que é visto nos pontos de 1 a 8, onde a baixa 

ocupação humana correspondeu à identificação constante de espécies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição da presença ou ausência ao longo do rio Tarumã-mirim da família, gênero e espécies 

identificadas com o metabarcoding de eDNA.  

 

Neste estudo, as três principais ordens de peixes de água doce para a região 

neotropical foram identificadas pelo método do eDNA metabarcoding, que correspondem às 

espécies Crenuchus spilurus (Characiformes), Acanthodoras spinosissimus (Siluriformes) e as 

espécies Apistogramma cacatuoides e Astronotus ocellatus (Cichliformes). Com os dados 

sequenciados foi possível construir um gráfico de proporções de sequências (Figura 4) a partir 

das espécies identificadas. A espécie A. gigas foi detectada na maioria das amostras, sendo 
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representante pela maioria das sequências. Tal proporção para a espécie variou de 100% das 

amostras nos pontos 1 e 5, e 14,2% na amostra do ponto 13, respectivamente. Além disso, a 

família Characidae foi altamente representada pelas proporções de sua sequência nas 

amostras, chegando até 100% (ponto 8). No entanto, as sequências das espécies Acanthodoras 

spinosissimus, Pellona flavipinnis, Poecilia reticulata e do gênero Leporinus sp. foram 

encontradas apenas em um dos 15 pontos estudados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Proporção de sequências para espécies identificadas em amostras de metabarcoding de eDNA. Os 

números indicam as 15 bibliotecas sequenciadas e a abundância de sequências de cada espécie para cada uma 

das bibliotecas.  

 

Em alinhamento na ferramenta BLASTn foi possível visualizar a porcentagem de 

similaridade entre as sequências obtidas a partir do eDNA e a sequência correspondente de 

maior similaridade encontrada no BLASTn. Dessa forma, uma das OTUs (Characidae) 

apresentou semelhança de 94,22% com duas espécies de peixes amazônicos (Piaractus 

brachypomus e Colossoma macropomum). Por esta razão não foi possível identificar 

taxonomicamente a espécie correspondente a tal sequência de eDNA. Além disso, essa 

sequência corresponde provavelmente a uma espécie que ainda não contém sequências do 

gene 12S rRNA depositada no banco de dados do GenBank. Da mesma forma, isso ocorreu 

com a sequência identificada como o gênero Leporinus sp., o qual apresentou o maior nível de 

similaridade de 94,04 % com a espécie Leporinus affinis, ou seja, abaixo do nível de 

similaridade adequado que é igual ou acima de 97%; contudo, ainda apresentou uma 
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similaridade alta, indicando que pode ser esta espécie ou alguma espécie próxima da mesma, 

sendo do mesmo gênero, com certeza.   

4 DISCUSSÃO 

 

A maioria dos estudos com eDNA  metabarcoding é realizada em regiões de clima 

temperado, onde as características ambientais propiciam a conservação do eDNA nas 

amostras de água (Evans et al. 2017; O’Donnell et al. 2017; Stoeckle et al. 2017). Aqui 

apresentamos o primeiro estudo de eDNA metabarcoding, focado na identificação de peixes, 

para um rio de água preta da Amazônia brasileira. Por ser um dos primeiros estudos, os 

resultados foram animadores para o eDNA metabarcoding, porém, identificamos que para 

futuros estudos o método precisa ser melhor explorado com o intuito de melhorar a 

padronização da técnica para uma região megadiversa em termos biológicos.  

O ponto 13, que está entre os pontos sem detecção de espécies e com alta ocupação 

humana (Figura 3), foi o ponto com a maior diversidade de espécies encontradas, que pode ser 

explicada pela maior quantidade de matéria orgânica, advindo dos rejeitos humanos, que 

podem servir de alimentos aos peixes. Contudo, pode-se observar que a proporção de 

sequências (Figura 4), para todas as espécies detectadas nesse ponto, foram poucas se 

comparado aos demais pontos, podendo indicar que com a maior presença humana, também 

existe maior quantidade de microrganismos ao redor, os quais são considerados como um dos 

fatores que degradam o eDNA, bem como a alteração da qualidade de água (Barnes et al. 

2014; Strickler et al. 2015).  

Além disso, para a região estudada a espécie Poecilia reticulata é considerada uma 

espécie exótica encontrada em locais poluídos da cidade (Beltrão et al. 2019). Portanto, é 

descrita como uma espécie bioindicadora de ambientes degradados, pois é constantemente 

encontrada em áreas urbanas com algum nível de poluição (Cunico et al. 2012). Na figura 3, 

exatamente no ponto 13, o qual fica entre os pontos sem detecção no mapa, foi detectado a 

presença da espécie exótica e invasora, Poecilia reticulata, tal dado pode corroborar com as 

inferências sobre como a ocupação humana interfere na diversidade de espécies de peixes 

detectadas.   

Existem poucos dados sobre identificação e monitoramento de espécies de peixes para 

o rio Tarumã-mirim, o que dificulta a comparação entre os dados obtidos no presente estudo 

com o eDNA e com os dados oficiais de captura de peixes. Apenas a espécie Crenuchus 

spilurus é descrita por habitar o Tarumã-mirim (Stefanelli-Silva et al. 2019). As espécies do 



 

53 
 

gênero Apistogramma (ciclídeos anões), A. gephyra e A. pertensis, também são espécies 

encontradas no rio em questão (Leitão et al. 2017), mas não foram identificadas por meio do 

eDNA, uma vez que não possuem sequências depositadas nos bancos de dados públicos para 

o gene 12S. A espécie A. cacatuoides foi identificada pelo eDNA, porém não possui, até o 

momento, dados de captura para a espécie no determinado rio. Dessa forma Cilleros et al. 

(2019), Doble et al. (2020), Sales et al. (2020a), Sales et al. (2020b) explicam que a 

incompletude do banco de dados de referência, particularmente para os trópicos, pode 

ocasionar a identificação errada das OTUs para espécies relacionadas geneticamente, como é 

o caso das espécies do gênero Apistogramma. 

Quando se trata de eDNA metabarcoding, existem, por enquanto, alguns estudos 

comparando os resultados de tal método com as estimativas de diversidade por meio de 

métodos convencionais, exatamente para verificar a eficiência da metodologia do eDNA 

(Civade et al. 2016; Yamamoto et al. 2017; Cilleros et al. 2019; Doble et al. 2020). Os estudos 

que têm utilizado a abordagem com eDNA mostram que é possível identificar um grande 

número de espécies de uma única vez em comparação aos métodos convencionais, e em 

vários períodos do ano. Por outro lado, um fator que pode comprometer a identificação de 

espécies é a permanência de eDNA nos ambientes naturais em decorrência dos fatores 

bióticos e abióticos (Adrian-Kalchhauser e Burkhardt-Holm, 2016), estação do ano (Adrian-

Kalchhauser e Burkhardt-Holm, 2016; Strickler et al. 2015), quantidade de indivíduos numa 

área (Strickler et al. 2015), pH (Barnes et al. 2014; Pilliod et al. 2014), temperatura (Pilliod et 

al. 2014), incidência maior de radiação UV-B (Barnes et al. 2014; Strickler et al. 2015), 

salinidade (Barnes et al. 2014), fluxo de água (Strickler et al. 2015; Ushio et al. 2018) e 

presença de embarcações (Merkes et al. 2014). 

Além disso, durante a etapa de amplificação do eDNA com o primer MiFish foi 

detectado que o material extraído possuía inibidores de PCR, como por exemplo, ácidos 

húmicos, os quais são característicos de rios de água preta da Amazônia, como é o caso do rio 

Tarumã-mirim. Para solucionar tal problema, buscou-se na literatura qual o meio utilizado 

pelos demais pesquisadores para solucionar tal limitação, por isso foi acrescentada na PCR 

0,1 µg/µL de albumina de soro bovino (BSA), reagente também utilizado por muitos autores 

(Deiner et al. 2015; Civade et al. 2016; Shaw et al. 2016; Valentini et al. 2016; Cilleros et al. 

2019; Sales et al. 2019). Apesar dos ácidos húmicos trazerem dificuldades na amplificação do 

DNA, os mesmos podem se ligar ao eDNA, fazendo com que a permanência da molécula se 

prolongue no ambiente (Pedersen et al. 2014). Tal fato pode ser a explicação do sucesso na 
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identificação de espécies de peixes no presente trabalho, pois, mesmo o local de estudo sendo 

um rio de água preta, com baixo pH (em torno de 4), o mesmo possui alta concentração de 

ácidos húmicos que podem compensar a alta temperatura local e pH ácido, permitindo, assim, 

que o método de eDNA possa ser aplicado na região.  

A média de temperatura na água durante a coleta no Tarumã-mirim foi de 33.9 ºC. 

Segundo alguns autores a alta temperatura, bem como a intensidade solar UV-B
 
são as 

principais características ambientais que degradam o eDNA (Pilliod et al. 2014; Jo et al. 

2019), diminuindo assim as possibilidades de conseguir identificar espécies por meio do 

eDNA. Todavia, existe uma vantagem na rápida degradação do eDNA, que é a maior 

confiabilidade dos dados; o que significa que, quando se consegue detectar um indivíduo por 

meio do eDNA nos trópicos, tal espécie está ou esteve presente recentemente naquele local, 

pois os sinais antigos de eDNA não são detectados nessas condições (Thomsen e Willerslev, 

2015).  

Existem diversos estudos que mostram dados promissores quando utilizamos o eDNA, 

com um número alto de identificação de espécies, como é exemplo de Doble et al. (2020) que 

conseguiram detectar, apenas com o eDNA, 40 espécies de ciclídeos e não ciclídeos no 

segundo maior lago da África, o lago Tanganica. Contudo, a sensibilidade do método, ou seja, 

a taxa de identificação das espécies por meio do eDNA, pode variar entre os mais diversos 

estudos ao redor do mundo, em função das características bióticas a abióticas de cada 

localidade (Sigsgaard et al. 2015), além do uso de protocolos não padronizados para eDNA 

para áreas pouco exploradas, acarretando em diferenças metodológicas no campo, no 

laboratório e análises de bioinformática (Furlan et al. 2016; Deiner et al. 2015). Porém, esses 

problemas precisam ser solucionados para que haja uma padronização do método do eDNA, 

proporcionando a reprodução dos resultados para verificar a sazonalidade das comunidades 

dos organismos aquáticos nos ambientes (Harper et al. 2019). Em recente revisão Marques et 

al. (2020) mostrou que a abordagem do eDNA metabarcoding pode ser muito eficiente e um 

mecanismo a mais para estudos de ecologia de comunidades e biogeografia de peixes no 

mundo inteiro, apesar dos grandes vazios de informação nos bancos de dados. Ainda, mais 

importante, Marques et al. (2020) mostram que quanto mais baixo o nível taxonômico, maior 

a chance de não ter precisão nos levantamentos em função da falta de sequências em bancos 

de dados, como ocorreu no presente trabalho, onde pudemos identificar todas as ordens, 

decrescendo o sucesso na revelação das famílias, gêneros e espécies. 
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Quando se utiliza a abordagem do eDNA metabarcoding, o uso do primer universal 

para eficiência na identificação da biodiversidade é mais efetivo do que o uso de outros vários 

primers espécie-específicos (Deagle et al. 2014; Marques et al. 2020). Porém, apesar de ser 

apoiado por vários grupos de pesquisa o uso de primers universais, devemos relatar que para 

alguns genes mitocondriais (12S rRNA, 16S rRNA, e Cyt-b) não há a mesma quantidade de 

sequências depositadas nos banco de dados públicos como o gene COI (Clarke et al. 2014), 

por isso, existe um grande esforço em depositar o maior número possível de sequências novas 

para os demais genes nos banco de dados públicos.  Marques et al. (2020) confirmam que a 

utilização do gene 12S rRNA é mais precisa na identificação dos diferentes táxons e registram 

a falta de sequências para esse gene em espécies de peixes de quase toda a América do Sul e 

quase todo o continente africano, tanto para peixes de água doce como para peixes marinhos. 

O primeiro estudo realizado no Brasil com metabarcoding de eDNA de peixes foi 

realizado por Sales et al. (2019). O estudo conseguiu mostrar um alto número de OTUs, o 

máximo de 239 de um dos dois eventos de coleta de água, mas não identificaram o nível 

taxonômico de espécies, apenas ordens e famílias (isso em decorrência da ausência de 

informações das espécies em banco de dados públicos como já comentado no parágrafo 

anterior). Concordamos com esses autores quando os mesmos sugerem que a identificação da 

biodiversidade exigirá a construção de um banco de dados de referência para as áreas 

estudadas e pouco exploradas. Após o sequenciamento de algumas espécies que não 

continham sequências, Sales et al. (2020b) conseguiram identificar 34 espécies de peixes na 

bacia do rio Jequitinhonha. Cilleros et al. (2019) explicam que a identificação precisa dos 

espécimes de peixes em gênero ou espécie, por meio do eDNA metabarcoding, dependerá de 

um banco de dados robusto, envolvendo as demais espécies que ainda não tiveram esse gene 

sequenciado e, para isso, novos esforços de captura com os métodos tradicionais são 

necessários. 

No presente estudo, a OTU classificada apenas em família (Characidae) não 

apresentou semelhança genética igual ou acima de 97% com nenhuma espécie, eventualmente 

pela incompletude dos bancos de dados internacionais, uma vez que os Characídeos compõem 

25% de todos os peixes amazônicos (Dagosta e Pinna, 2019), dificultando que todas as 

espécies contenham sequências depositadas atualmente, reforçando os dados apresentados por 

Marques et al. (2020).  

Devido à grande diversidade ictiofaunística na região amazônica, é de extrema 

importância a realização de estudos com foco em conhecer e monitorar a biodiversidade local 
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contemporânea. Diante disso, o eDNA tem sido descrito como um método confiável em 

comparação aos métodos convencionais que são fundamentados na morfologia e que 

necessitam um profissional na área da taxonomia. Mais uma vantagem do eDNA é que se 

trata de um método não invasivo, não perturba o ambiente natural, não sacrifica animais e não 

demanda muito tempo para coleta como os métodos que necessitam identificar em campo a 

taxonomia das espécies capturadas (Shaw et al. 2016; Evans e Lamberti, 2018). 

Apesar do baixo número de sequências obtidas no presente trabalho, as quais estão 

correlacionadas com a baixa diversidade identificada por meio do eDNA, todas as OTUs 

descritas são de espécies de peixes amazônicos. Assim, nossos dados se assemelham aos 

resultados obtidos por Shaw et al. (2016), os quais obtiveram para um único rio na Austrália a 

identificação de oito espécies utilizando o primer universal para o gene 12S rRNA. A 

justificativa para o baixo número de espécies, assim como ocorreu em nosso estudo, foi por 

dois motivos: não haver um banco de dados robusto para peixes da Amazônia bem como não 

conseguirmos obter o eDNA em algumas das amostras coletadas, requerendo novas coletas, 

as quais não puderam ser realizadas até o presente por condições logísticas e por termos 

dividido nosso tempo em obter o metabarcoding e sequenciar novas espécies amazônicas para 

melhorar o banco de dados. Evans et al. (2017), utilizaram uma abordagem com eDNA 

metabarcoding utilizando três genes, o gene 16S identificou 16 espécies, o gene CytB 

identificou 15 espécies e com o gene 12S foram identificadas apenas 10 espécies de peixes 

para um lago no Michigan, USA. A diferença na identificação de algumas espécies aconteceu, 

pois determinadas espécies de peixes só foram identificadas a partir de um dos três 

marcadores. Tanto em nosso trabalho como no trabalho de Evans et al. (2017) repetiu-se a 

insucesso à falta de um banco de dados mais robusto. 

Sales et al. (2020b) realizaram coletas no período da seca (239 OTUs) e chuva (142 

OTUs) no rio Jequitinhonha (MG) e verificaram que a quantidade de OTUs e, 

consequentemente, a quantidade de espécies de peixes identificadas, variou entre os dois 

períodos de coleta, o que os autores explicaram como uma menor abundância de peixes no 

período chuvoso, podendo o eDNA pode estar diluído, reduzindo a identificação de algumas 

espécies. Nossos dados podem estar sugerindo exatamente isso, pois as coletas foram 

realizadas durante o período da cheia dos rios amazônicos, ou seja, estação do ano com alta 

pluviosidade local, o que pode explicar por outra perspectiva o baixo número de espécies 

identificadas.   
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Porém, o baixo número de espécies identificados com o método do eDNA não está 

necessariamente relacionado à baixa diversidade de espécies de peixes, mas sim à não 

presença de eDNA das espécies naquele ambiente no momento. Além disso, temos as 

características ambientais não favoráveis à maior persistência do eDNA no ambiente, 

resultando numa menor chance de identificação das espécies  (Piggott, 2016; Kelly et al. 

2019). Em estudo realizado com mamíferos aquáticos e terrestres na Amazônia e Mata 

Atlântica Sales et al. (2020a) obtiveram 28 OTUs, das quais apenas 13 foram identificadas 

por espécie, 7 espécies da Mata Atlântica e 6 espécies da Amazônia. Os autores esperavam 

encontrar maior número de espécies no bioma amazônico, já que o mesmo é possuidor da 

maior biodiversidade do mundo, contudo, as características como pH ácido de suas águas e 

alta temperatura não contribuem para a duração do eDNA e consequente identificação das 

espécies pelo eDNA. Devemos também notar que a amplificação do primer universal em 

amostras de DNA para tecidos frescos nem sempre resulta em amplificação, e isso pode 

ocorrer também em amostras de eDNA.  

Todas as sequências obtidas neste estudo foram identificadas como peixes que 

ocorrem na bacia do rio Negro na Amazônia brasileira (ver Beltrão et al. 2019; Dagosta e 

Pinna, 2019). A abordagem do eDNA metabarcoding é um método promissor para entender 

como as alterações ambientais causadas por fatores naturais ou antrópicos podem afetar a 

biodiversidade local contemporânea (Lacoursière-Roussel et al. 2018). Porém, a 

aplicabilidade do eDNA para a identificação da biodiversidade ainda é incipiente, 

principalmente em áreas de clima tropical, e para tanto, é necessário estudos contínuos para 

compreender o quão eficiente o método pode ser para um inventário dos peixes de água doce 

(Doble et al. 2020; Yamamoto et al. 2017). 

Os resultados obtidos neste estudo evidenciam a eficiência na identificação de 

espécies com o uso do método do eDNA metabarcoding, mas a porcentagem de identificação 

das espécies com o eDNA ainda não é 100% para todos os ambientes e organismos (Rees et 

al. 2015), sendo que esse fato não é exclusivo do eDNA, pois acontece com outros métodos 

convencionais (Piggott, 2016). Dessa forma, alguns estudos sugerem que aplicabilidade do 

eDNA só pode ser complementada com estudos convencionais de monitoramento das 

espécies para obter um panorama contemporâneo da biodiversidade local (Cantera et al. 

2019). Uma das vantagens do eDNA é que ele pode representar uma diminuição nos custos 

das pesquisas em campo com o aumento progressivo da aplicabilidade do método, o que 
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transformará o eDNA em uma das primeiras opções em estudos de conservação e 

monitoramento (Evans e Lamberti, 2018). 

CONCLUSÃO 

 

Apesar da limitação em conhecer a abundância dos grupos taxonômicos para um rio 

da Amazônia brasileira, a abordagem do eDNA metabarcoding se mostrou capaz de 

identificar espécies de peixes que possuem distribuição nos rios amazônicos não sendo 

detectadas espécies que habitam outras bacias. Além disso, este estudo é o primeiro realizado 

para um rio de água preta da Amazônia que apresentam uma peculiaridade para sua ictiofauna 

local.  No futuro, uma otimização nos protocolos deverá ser realizada e testada, para dar 

maior confiabilidade aos resultados obtidos com o eDNA metabarcoding, como por exemplo 

a construção de um banco de dados robusto para espécies de peixes amazônicos. Dessa forma, 

acreditamos que a aplicação e o sucesso de futuros estudos com eDNA na região tropical 

dependerão dos esforços para tornar o método uma rotina nessa região a qual detém a maior  

biodiversidade de peixes de água doce do mundo.  
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