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RESUMO
Diversidade e estrutura de comunidades de Bacteria e Archaea em solo de mangue
contaminado com hidrocarbonetos de petróleo
Os impactos da poluição por hidrocarboneto de petróleo sobre a diversidade e
funcionalidade das comunidades microbianas em manguezais não são totalmente conhecidos,
principalmente devido às limitações metodológicas para acessar os microrganismos nãocultiváveis. No entanto, vários métodos moleculares independentes de cultivo têm sido utilizados
para investigar a diversidade e a estrutura das comunidades microbianas em ecossistemas
naturais. O objetivo deste trabalho foi avaliar as variações da estrutura das comunidades de
Bacteria e Archaea e a diversidade de Bacteria em uma transeção de solo de mangue do rio Iriri
(Bertioga, SP) com um gradiente de contaminação por hidrocarbonetos de petróleo. As análises
por eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) mostraram que as comunidades de
Bacteria e Archaea nas diferentes posições geográficas foram mais similares entre si do que entre
diferentes profundidades ao longo do perfil em uma mesma posição geográfica. A análise das
seqüências de clones de rDNA 16S de Bacteria dos diferentes pontos amostrados em abril de
2000, mostrou que a diversidade genética, avaliada pelo índice de Shannon, das comunidades
microbianas diferem estatisticamente somente entre ponto o P1 (ponto menos contaminado) e P3
(ponto mais contaminado). As estimativas não-paramétricas da riqueza de espécies mostraram
que P1, P2 e P3 possuem mais de 3539, 2524 e 1421 espécies bacterianas, respectivamente. Já,
para as amostras do ponto P2 coletadas nos anos 2000 e 2004, muito embora os valores dos
índices de Shannon tenham sido semelhantes, houve uma provável dominância de grupos
específicos nas amostras coletadas em 2004, verificada pelos altos valores da recíproca do índice
de Simpson. Os dados mostraram também que o número estimado de espécies bacterianas no
ponto P2 diminuiu com o tempo, sendo menor em amostras de 2004, se comparado com amostras
de 2000. No geral, a afiliação filogenética dos clones de rDNA 16S mostrou a grande diversidade
de espécies, a maioria não conhecidas. Os dados sugerem que a contaminação do solo de mangue
do rio Iriri está selecionando microrganismos mais adaptados às fontes de carbono introduzidas
no solo.

Palavras-chave: Mangue; Solo; Diversidade microbiana; Microrganismos; Bacteria; Archaea;
rDNA 16S; DGGE
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ABSTRACT
Diversity and community structure of Bacteria and Archaea in mangrove soil contaminated
with petroleum hydrocarbon
The impacts of petroleum hydrocarbon pollution on the diversity and functionality of the
microbial communities in mangrove soils are not totally understood, mainly due to the
methodological limitations to access unculturable microorganisms. However, several cultureindependent molecular methods have been used to investigate the diversity and structure of
microbial communities in natural ecosystems. The aim of this work was to evaluate shifts in
Bacteria and Archaea community structures and the diversity of Bacteria in a soil transection of
the Iriri river mangrove (Bertioga, SP) showing a petroleum hydrocarbon contamination gradient.
The analyses by denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) showed that the communities of
Bacteria and Archaea in different geographical positions were more similar among them than the
communities in different depths along the soil profile at the same geographical position.
Sequence analyses of bacterial 16S rDNA clones from different points sampled in April 2000
showed that the genetic diversity of the bacterial communities, based on the Shannon index,
differ statistically only between P1 (less polluted) and P3 (more polluted) locations. Nonparametric estimates of species richness showed that P1, P2 and P3 may have more than 3539,
2524 and 1421 bacterial species, respectively. For P2 sampled in years 2000 and 2004, even
though the Shannon indices were similar, there was a probable dominance of specific bacterial
groups in year 2004, based on the high values of the reciprocal of Simpson's index. The data also
showed that the estimated number of bacterial species in P2 decreased with the time, being lower
in samples collected in 2004, as compared to samples collected in 2000. In the general, the
phylogenetic affiliation of the 16S rDNA clones showed high bacterial species diversity, and
most of the bacteria were of unknown species. The data suggest that the contamination of Iriri
river mangrove soil with petroleum hydrocarbon is selecting microorganisms more adapted to the
introduced carbon sources into the soil.

Keywords: Mangrove; Soil; Microbial diversity; Bacteria; Archaea; rDNA 16S, DGGE;
Petroleum
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1 INTRODUÇÃO
Os manguezais são considerados ambientes dinâmicos, localizados em regiões costeiras
sujeitas a inundações periódicas, por estar em associação às desembocaduras dos rios. Oferecem
condições próprias para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies de animais, sendo
um ambiente importante para manutenção do equilíbrio da vida marinha (SCHAEFFERNOVELLI, 1999). Mais de um terço da costa brasileira é coberta por manguezais, os quais
ocupam uma faixa estreita nas zonas entre marés.
A ocupação e exploração desordenada, bem como a contaminação dos manguezais por
esgotos e derramamento de petróleo tem causado sérios danos a esse ambiente extremamente
vulnerável. O petróleo e seus derivados podem persistir por mais de 20 anos nos manguezais
devido à lenta biodegradação dos seus componentes, à baixa limitação de oxigênio no meio e a
lenta ciclagem de nutrientes essenciais para atividade aeróbia (SCHERRER & MILLER, 1989).
Microrganismos capazes de degradar hidrocarbonetos do petróleo são encontrados em
abundância nos oceanos e podem ser encontrados em solo de mangues também.Várias espécies
de procariotos têm demonstrado grande potencial para degradação de hidrocarbonetos de
petróleo, sendo as populações de bactérias degradadoras desses poluentes maiores em sedimentos
contaminados do que os não contaminados.
Microrganismos

encontrados

em

manguezais

possuem

papel

fundamental

nas

transformações bioquímicas de nutrientes e são essenciais para degradação da matéria orgânica e
poluentes. Assim, impactos antrópicos que afetam a diversidade e/ou a funcionalidade da
microbiota dos solos de mangue podem influenciasr na dinâmica dessas transformações e
comprometer a qualidade dos solos (URUKAWA, 2000).
A avaliação dos impactos antrópicos sobre as comunidades microbianas apresenta uma
série de limitações, já que mais de 90-95% dos microrganismos do solo não podem ser cultivados
empregando-se os métodos convencionais de cultivo.
Um grande avanço nos estudos de ecologia microbiana foi dado com o uso de técnicas
moleculares baseando-se na análise do gene que codifica o RNA ribossômico (rDNA) extraído
diretamente de ambientes naturais. Diversidade e a estrutura das comunidades microbianas
podem ser avaliadas pela variabilidade das seqüências de rDNA 16S através de eletroforese em
gel de poliacrilamida com gradiente desnaturante (DGGE) e
SMALLA, 1998; ARMANN; LUDWIG, 2000, ØVREÅS, 2000).

seqüenciamento (MUYZER;
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Os impactos antrópicos sobre os manguezais têm sido objetos de estudo de mais diversas
áreas do conhecimento científico. Entretanto, ainda são escassos os trabalhos sobre caracterização
das comunidades microbianas de manguezais brasileiros, e como ela responde às inúmeras
alterações causadas pelas atividades antrópicas.
Os objetivos deste trabalho são comparar as alterações nas estrutura das comunidades de
Bacteria e Archaea em uma transeção de solo de mangue contaminado com petróleo, e avaliar as
alterações na diversidade

bacteriana em função da localização em relação ao ponto do

derramamento de petróleo e do tempo, através de PCR-DGGE e seqüenciamento de clones de
rDNA 16S.

12

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Revisão de literatura
2.1.1 Características dos manguezais
Os manguezais são formados em regiões de planícies costeiras ou vales alagados
limitados por baixios em estuário delta. O ecossistema de mangue forma um elo entre os
ambientes marinho, terrestre e de água doce, caracterizado por uma constante conquista de novas
áreas devido ao acúmulo de grandes massas de sedimentos e detritos trazidos pelos rios e mar.
Este ambiente é considerado de transição e de alta produtividade, apresentando altos níveis de
carbono orgânico, geralmente em condições anóxicas (ROSSI; MATOS, 1992; VANUCCI,
1999).
Os manguezais são sistemas jovens que, seguindo a dinâmica das marés das áreas onde se
localizam, produzem mudanças na topografia local resultando numa seqüência de recuos e
avanços da cobertura vegetal. São sistemas funcionalmente complexos, altamente resilientes
(FIRME, 2003). A cobertura vegetal se instala em substratos de vasa de formação recente, de
pequena declividade, sob ação diária das marés de água salgada ou salobra (SCHAEFFERNOVELLI, 1999). A salinidade das águas dos manguezais pode variar de 0,5‰ a 30‰ (ODUM,
1982; NAIDOO; TUFFERS; von WILLERT, 2002), sendo que na superfície do solo a salinidade
em geral diminui com o aumento da distância dos rios e canais em relação ao mar, exceto nos
locais desprovidos de vegetação, onde a evaporação é mais intensa. Os teores de oxigênio
dissolvido nas águas dos canais responsáveis pela inundação dos manguezais geralmente diminui
gradualmente, desde a área próxima à baía até a parte superior do manguezal (SCHAEFFERNOVELLI, 1999).
A importância ecológica dos manguezais deriva de um grande número de funções
desempenhadas por este ecossistema, tais como: amenização do impacto do mar na terra; controle
de erosão pelas raízes presentes nos manguezais; retenção de sedimentos terrestres do
escoamento superficial pelas raízes; filtro biológico de sedimentos, nutrientes e mesmo
poluentes; e abrigo de animais marinhos em período de reprodução.
Segundo Sant’Anna e Whately (1981), os manguezais apresentam grande produtividade
biológica e alto teor de matéria orgânica, e são considerados muito importantes do ponto de vista
ecológico, por sua contribuição na cadeia alimentar costeira.
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No que se refere à importância econômica, os manguezais são fontes de diversos recursos
e sua exploração direta pode ser feita de três formas: extrativismo, agricultura e silvicultura.
Diversos produtos são extraídos deste ecossistema, principalmente a madeira, utilizada como
combustível doméstico e comercial, e na construção de barcos, casas, mourões e instrumentos de
pesca. Além da madeira, as cascas, as folhas, as flores e os frutos são utilizados para diversos
fins, sendo o mais importante a obtenção de tanino para o curtumento de couro, e tingimento e
proteção de redes de pesca (LAMPARELLI, 1998). Os manguezais possuem condições que os
tornam capazes de abastecer uma população humana local gerando alimento não só para
subsistência (EL-TARABILY, 2002; FIRME, 2003) como também propiciando pequeno
comércio acessório de uma considerável quantidade de moluscos, crustáceos e principalmente
peixes (FIRME, 2003). Dentre as diferentes formas de uso dos manguezais, a mais recomendada
é a captura controlada de animais, para não haver super-exploração e degradação do ecossistema.

2.1.2 Distribuição geográfica
Segundo Lacerda. (1984), estima–se a existência de 20 milhões de hectares de
manguezais em todo mundo, sendo que, as maiores florestas encontram se na Malásia, Índia,
Brasil, Venezuela, Nigéria e Senegal. Na América Latina, os manguezais cobrem
aproximadamente 4 milhões de hectares nas costas Atlântica e Pacífica (LACERDA et al. 1993).
Os manguezais do Brasil podem ser encontrados desde o extremo norte, no Amapá (Cabo
de Orange), até o Sul de Santa Catarina, na foz do rio Araguaia (VANNUCCI, 1999; LACERDA,
1984, SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2001) ocupando uma área de aproximadamente 25.000
km2 (LACERDA, 1984). A região da Baixada Santista, formada pelos municípios de Bertioga,
Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, possui
uma área total de cobertura vegetal de 1.716,6 Km2, sendo que 6% é representado por vegetação
de mangue. A Baixada Santista e o Litoral Sul Brasileiro apresentam feições bastante distintas do
Litoral Norte Brasileiro, com condições propícias à formação de manguezais. Essas condições
decorrem do grande número de rios nessas planícies sob influência de maré, além da alta
pluviosidade, a qual favorecem o aporte de sedimentos e nutrientes, além de manter a salinidade
em níveis adequados à diferentes espécies vegetais (LAMPARELLI, 1998).
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Figura 1.1-Distribuição geográfica dos manguezais na Baixada Santista (Fonte: Instituto Geográfico e CartográficoICG e Emplasa/ DIF/CIE - Coordenadoria de Informações Estatísticas. Elaboração: Emplasa, 2002).
(http://www.emplasa.sp.gov.br/estatistica_teste/baixada/mapas/mapa_I1.jpg)

Um levantamento sobre a abrangência dos manguezais do Estado de São Paulo foi
constatado que o manguezal de Bertioga representa 8% da área total dos manguezais do Estado e
15% da Baixada Santista, sendo que esta ocupa 52% da área total de manguezais do Estado
(Figura 1.2) (LAMPARELI, 1998). A região Sul e a região Norte ocupam 47% e 1% da área total
de manguezais do Estado de São Paulo, respectivamente.

7%

3%

5%

15%

13%

26%
19%

12%

Bertioga

Santos

Guarujá

Cubatão

São Vicente

Praia Grande

Itanhaém

Peruibe

Figura 1.2-Área ocupada por manguezais nos municípios da Baixada Santista (Fonte: Mapeamento dos ecossistemas
costeiros do Estado de São Paulo - Cetesb, 1999)
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O manguezal, como ecossistema tipicamente tropical, ocorre preferencialmente associado
a determinadas características climáticas, como: temperaturas médias acima de 20 oC; médias de
temperaturas mínimas superior ou igual a 15 oC; amplitude térmica anual menor que 5 oC e
precipitação pluvial acima de 1550 mm/ano, sem períodos de seca prolongados (SCHAEFFERNOVELLI, 2001).
Apesar de o Brasil ser o país com maior extensão de manguezais, há sérias preocupações,
tanto no que diz respeito à conservação quanto à recuperação desses ecossistemas, os quais vêm
sendo destruídos devido a expansão urbana, obras de engenharia, lixões, marinas, cultivo de
camarão e aterros sanitários (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 2001).

2.1.3 Solos de mangue
Os sedimentos depositados nos manguezais são redistribuídos tão logo se depositem,
sofrendo alterações químicas e físicas típicas do ecossistema de mangue (VANNUCCI, 1999).
Segundo Cintrón e Schaeffer (1983), nos solos desses ecossistemas, por serem ambientes de
baixa energia, predominam as frações mais finas (argila e silte), elevadas quantidades de matéria
orgânica e sais solúveis, em função do contato com o mar. Devido à composição da serapilheira e
à saturação pela água, estes solos possuem baixo potencial redox, cores acinzentadas a preta, com
presença de H2S. Solos de mangue podem ter vários metros de profundidade sendo fracamente
consolidado e semi-fluídos (FERREIRA, 2002).
Os solos de mangue são formados pela deposição de partículas de origem terrestre e
marinha, orgânicas e inorgânicas que estão em suspensão na água, e se movimentam por meio do
fluxo e refluxo das marés. A deposição das frações do solo é uma ação mecânica onde as
partículas grossas se depositam primeiro, seguidas das partículas de silte e argila, as quais se
agregam e sedimentam por floculação (VANNUCI, 1999; STRALHER; STRALHER, 2000). Em
canais de marés, onde ocorre inundações diurnas e deposição de sedimentos, há predominância
da fração silte, já as frações mais finas de argila são regularmente removidas e levadas do
manguezal por marés vazantes (GAMERO, 2001).
Em função do alagamento, a taxa de difusão do oxigênio no solo é reduzida, não suprindo
a demanda microbiana para oxidação da matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica
passa então a ocorrer através de microrganismos anaeróbios receptores de elétrons alternativos ao

16

O2, seguindo a seguinte seqüência termodinâmica: NO3-, Mn4+, Fe3+, SO42-, CO2 (metanogênese),
N2 e H+ (SCHULZ, 2000).
A combinação de elevados conteúdos de matéria orgânica e enxofre em condições de
anaerobiose, as fontes de Fe reativo (via aportes de sedimentos inorgânicos) e as fontes de SO42prontamente disponíveis fazem dos solos de mangue um ambiente propício à ocorrência de
redução bacteriana do sulfato a sulfeto, e a conseqüente precipitação de Fe na forma de pirita
(FeS2) (BREEMEN; BUURMAN, 1998).
Breemen e Buurman (1998) consideram o fluxo de marés importantíssimo para formação
da pirita, por aumentar o suprimento de oxigênio necessário para a completa piritização dos
óxidos de Fe (III), e ainda facilitam a remoção do bicarbonato formado durante a redução do
sulfato, ocasionando a diminuição do pH, o que acelera a formação da pirita.
No geral, os solos de mangue apresentam variada composição mineralógica,
principalmente na fração argila, a qual é composta de um ou mais filossilicatos e óxidos de ferro
(DILLA et al., 2005).
Todas as classes de solos que ocorrem em áreas de manguezais estão associadas a
influências marcantes da água. Nessas áreas vários solos podem ocorrer: Areias Quartzosas
Marinhas, Podzóis hidromórficos (em terraços arenosos), solos hidromórficos, solos Gley, solos
orgânicos com tiomorfismo, e solos Aluviais, principalmente da era Cenozóica (LANI, 1998).
Além dos constituintes minerais do solo, existem muitos organismos que nele habitam, e
que podem contribuir para formação e funcionamento. A fauna do solo de mangue é
relativamente bem conhecida. No entanto, pouco se sabe sobre a microbiota desses solos,
dificultando a compreensão da dinâmica do ecossistema, especialmente o fluxo de energia, a
mineralização da matéria orgânica e as transformações do Fe e S.

2.1.4 Diversidade microbiana dos solos
Segundo Tótola e Chaer (2002), diversidade biológica é a variedade de espécies em um
ecossistema, assim como a variedade de genótipos dentro da mesma espécie. A diversidade
biológica dos solos pode ser explicada pela riqueza de espécies e suas ligações com os processos
bioquímicos no solo (KENNEDY; SMITH, 1995).
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A real dimensão da diversidade microbiana dos solos é ainda desconhecida. Tem sido
estimado que o número global de células procarióticas no solo é de 4.5-6.6x1030 e que
aproximadamente 2-3% dos procariotos ocorrem nas águas dos oceanos, 4.5-6.5% nos solos, e a
vasta maioria na superfície (WHITMAN et al., 1998). Estudos relacionados à diversidade
microbiana do solo auxiliam na identificação de alterações que ocorrem no ambiente (ØVREÅS,
2000; KENNEDY; SMITH, 1995, MUYZER, 1993).
Os processos bioquímicos prevalecentes nos solos são definidos em função da
organização das comunidades microbianas, as quais são chave para o funcionamento do sistema
solo-planta. No entanto, as relações entre estruturas das comunidades microbianas e as atividades
bioquímicas que ocorrem nos solos são muito pouco conhecidas, dificultando o entendimento dos
mecanismos que regulam o funcionamento dessas comunidades (LAMBAIS et al., 2005).
Segundo Lambais et al. (2005), a diversidade microbiana pode ter um papel importante na
manutenção da qualidade dos solos. Organizando–se de forma previsível em diferentes condições
edáficas ou em resposta a diferentes tipos de distúrbios, as comunidades microbianas poderiam
ser utilizadas como indicadores de qualidade dos solos.
Estudos sobre o impacto de alterações ambientais em comunidades microbianas e suas
atividades têm sido amplamente reportados, mas muitas vezes são restritos a avaliações de
parâmetros genéricos como contagem de microrganismos, biomassa microbiana, taxa respiratória
total e atividades enzimáticas envolvidas na mineralização do C e N. Esses parâmetros são muitas
vezes sensíveis o suficiente para detectar determinados impactos ambientais (ØVREÅS ET AL.,
1997; NOGUEZ et al., 2005; THERON, 2000, LAMBAIS et al., 2005; TÓTOLA; CHAER,
2002).
Um grande avanço nos estudos da ecologia microbiana foi dado com a aplicação de
técnicas moleculares, baseadas na análise do DNA total extraídos diretamente de ambientes
naturais sem a necessidade de cultivar microrganismos (MUYZER; SMALLA, 1998; ARMANN;
LUDWIG, 2000; PACE et al., 1986; ØVREÅS, 2000; ØVREÅS, 1997; MUYZER et a., 1993;
ZHOU et al., 2004, KEMP; ALLER, 2004). Os estudos moleculares tornaram-se possíveis a
partir de Pace et al. (1986), pioneiros em análises de comunidades microbianas utilizando
informações de seqüências de nucleotídeos do gene que codifica o RNA ribossômico 16S
(rDNA), um gene muito conservado encontrado em todas as células procarióticas.
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Uma das técnicas utilizadas para avaliar as estruturas das comunidades microbianas,
através da variabilidade das seqüências de rDNA 16S, é a eletroforese em gel de poliacrilamida
com gradiente desnaturante (DGGE), método desenvolvido por Muyzer, Wall e Uitterlinden em
1993 (MUYZER; WALL; UITTERLINDEN, 1993). O DGGE consiste na separação de
fragmentos de DNA de mesmo tamanho, obtidos por amplificação de uma região específica de
um gene pela reação em cadeia da polimerase (PCR), em um gel de poliacrilamida contendo um
gradiente desnaturante de uréia e formamida (MUYZER; WALL; UITTERLINDEN, 1993). O
padrão de migração desses fragmentos (amplicons) no gel é resultado da composição de
nucleotídeos dos mesmos e seu teor G+C (LAMBAIS et al., 2005). A técnica de DGGE não é
suficiente para determinar e identificar diretamente as espécies ou grupos taxonômicos em uma
amostra (JOYNT et al., 2006), para tanto é necessário fazer a excisão do amplicon do gel e
seqüenciá-lo (LAMBAIS et al., 2005).
O seqüenciamento do rDNA 16S a partir de amostras ambientais tem contribuído para o
conhecimento da diversidade e da estrutura das comunidades de procariotos nos mais diferentes
ambientes (SINGLETON, 2001; LAMBAIS et al., 2005; KEMP; ALLER, 2004), revelando que a
diversidade microbiana é muito maior do que se imaginava (LOZUPONE; KNIGHT, 2005;
PACE, 1986; ZHOU et al., 2004; KEMP; ALLER, 2004).
A análise de comunidades microbianas, é através do seqüenciamento de clones de rDNA
16S que se baseia na amplificação de um fragmento específico do rDNA 16S, a partir do DNA
metagenômico, utilizando-se iniciadores específicos, clonagem desses amplicons em vetores
apropriados e seqüenciamento dos insertos (ARMANN; LUDWIG, 1995; MCCAIG; GLOVER;
PROSSER, 1999). Umas das limitações da utilização de PCR para obtenção de clones
representativos de uma comunidade é a amplificação preferencial de algumas subpopulações
mais abundantes, em detrimento das menos abundantes (HEAD; SAUNDERS; PICKUP, 1998).
Esta técnica possibilita a estimativa da diversidade microbiana de um ambiente têm permitido a
identificação de parâmetros ambientais (poluição, manejo agrícola, etc.) que afetam essa
diversidade (MCCAIG; GLOVER; PROSSER, 1999).
As introduções geradas a partir do seqüenciamento de rDNA 16S representam uma
grande quantidade de dados que precisam ser processadas com auxílio de algoritmos específicos
(LAMBAIS et al., 2005) que podem ser utilizados para diferentes tipos de análises. A avaliação
da diversidade e a comparação de comunidades de procariotos são baseadas no grau de
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similaridade entre seqüências de rDNA 16S, as quais serão agrupadas em unidades taxonômicas
operacionais (UTO) ou filotipos (NÜBEL et al., 1999; STACH et al., 2003). Normalmente
seqüências de rDNA 16S com similaridade maiores do que 97% são consideradas como sendo da
mesma espécie, muito embora esse nível de similaridade não seja consenso na literatura
(LOZUPONE; KNIGHT, 2005; KEMP; ALLER, 2004; NÜBEL et al., 1999; STACH et al.,
2003). A estimativa da diversidade baseada em OTUs deve ser cautelosamente interpretada, já
que os níveis de similaridade entre as seqüências de rDNA 16S para definição de OTUs não são
consensuais. No entanto, o uso de UTOs é apropriado para comparar riqueza relativa quando se
avalia seqüências de rDNA 16S de uma mesma região ou de mesmo tamanho (STACH et al.
2003).
Informações geradas a partir do seqüênciamento de genes de rDNA 16S, podem ser
comparadas com seqüências depositadas em bancos de dados públicos (GeneBank do NCBI),
para determinação do organismo com seqüência mais similar e suas possíveis funções no solo
(LAMBAIS et al., 2005; CURY, 2006), e o Ribossomal Database Project II, o qual permite a
determinação das relações filogenéticas das seqüências de rDNA 16S obtidas com seqüências
depositadas. Por meio dessas seqüências, também é possível comparar comunidades microbianas
de

ambientes

diferentes.

Para

isso

foi

criado

o

programa

S-LibShuff

(http://www.plantpath.wisc.edu/fac/joh/S-LibShuff.html), o qual foi utilizado para determinar as
dissimilaridades entre duas

ou mais bibliotecas de rDNA 16S (SCHLOSS; LARGET;

HANDELSMAN, 2004).
Métodos paramétricos e não-paramétricos vêm sendo muito utilizados para estimar a
riqueza de espécies microbianas em amostras ambientais (BOHANNAN; HUGHES, 2003;
GASTON, 1996; CHAO ET AL., 2006; SHEN; CHAO; LIN, 2003). Modelos paramétricos são
muito eficientes para avaliar a abundância relativa de UTOs em amostras relativamente grandes.
Portanto, este método é recomendado para estimar diversidade de microrganismos que são
dominantes necessitando de grandes quantidade de dados para suportar os modelos de
abundância. Em contraste, métodos não-paramétricos foram desenvolvidos para estimar
diversidade a partir de pequenas amostras da comunidade considerando as espécies raras,
presentes uma ou duas vezes por amostra e não depende do conhecimento prévio do tipo de
distribuição de freqüência de ocorrência dos microrganismos (KEMP; ALLER, 2004; CHAO,
2005).
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Os estimadores não-paramétricos mais utilizados para avaliar a diversidade de espécies
microbianas são o Chao1 e ACE (Abundance-Based Coverage Estimator). O primeiro utiliza o
número de espécies raras para estimar a riqueza de UTOs (BOHANNAN; HUGHES, 2003,
CHAO, 2005), considerando os filotipos que aparecem uma ou duas vezes dentro de uma
biblioteca determinada. O segundo separa as espécies em grupos raros e abundantes e somente os
grupos raros são utilizados para estimar a diversidade não-conhecida (CHAO; LEE, 1992),
estimando o número total de filotipos em um ambiente. Este estimador é recomendado para
amostras que contenhas uma maior abundância de indivíduos da mesma espécie (KEMP;
ALLER, 2004). A riqueza de espécies é um dos componentes dos índices de diversidade que é
utilizado para compreensão do funcionamento de uma comunidade complexa. Os índices de
diversidade consistem nas relações entre o número de espécies que compõem a comunidade e o
número de indivíduos de cada população (MARGALEF, 1958).
2.1.5 Petróleo no ambiente
Na década de 60, grandes derramamentos de petróleo no mundo como o naufrágio do
tanque Torrey Canyon no English Channel e o incidente de Santa Bárbara chamaram a atenção
para a problemática do petróleo como poluente ambiental. Depois desses incidentes, vários
estudos para verificar o destino e as conseqüências do derramamento do petróleo nos
ecossistemas foram iniciados (ATLAS, 1981).
Os grandes derramamentos de petróleo são gerados devido à exploração e atividades de
produção como: acidentes com tanques marinhos, perfuração de leitos marinhos complexos,
frotas marítimas, refinarias costeiras e urbanas, e vazamentos associados (EL-TARABILY, 2002;
MILLE et al., 2006). Os derramamentos mais catastróficos ocorrem geralmente em locais
costeiros, afetando o ecossistema marinho e litorâneo, principalmente os manguezais (MELO;
AZEVEDO, 1998; MILLE et al., 2006).
Uma importante quantidade de hidrocarbonetos (3x106 t) é introduzida a cada ano em
ambientes marinhos (MILLE et al., 2006). Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) são
uma das maiores causas de poluição ambiental e podem ser encontrados em qualquer ambiente
natural sendo que as suas principais fontes são: biogênica, geoquímica (BAMFORTH, 2005;
MILLE et al., 2006), diagênicas, pirolíticas (MILLE et al., 2006) e antropogênica. PAH ocorrem
naturalmente em combustíveis fósseis como carvão e petróleo (BAMFORTH, 2005).
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O mecanismo básico de degradação microbiológica dos hidrocarbonetos de petróleo é a
oxidação dos anéis aromáticos, tendo como produto final dióxido de carbono e água (MELLO;
AZEVEDO, 1998). O petróleo é constituído por uma mistura complexa de compostos orgânicos
com alto conteúdo energético. O petróleo contém hidrocarbonetos que variam de moléculas
simples, como metano, a moléculas com alta massa molecular (ATLAS, 1981). A fração saturada
do petróleo compreende os n-alcanos que são considerados os mais facilmente degradáveis. Já a
degradação de compostos aromáticos e poliaromáticos é mais complexa. Em ambientes marinhos,
a biodegradação dos hidrocarbonetos é geralmente limitada pelas baixas concentrações de
oxigênio, fosfato e nitrogênio.
A persistência dos hidrocarbonetos de petróleo no ambiente depende de vários fatores
como: estrutura química, concentração e dispersão do contaminante no ambiente (ATLAS, 1981;
BAMFORTH, 2005; MILLE et al., 2006). Em adição, fatores ambientais como tipo e estrutura do
solo, pH, temperatura, presença de níveis adequados de oxigênio, nutrientes e água para atividade
das comunidades microbianas degradadoras e o tempo de persistência dos hidrocarbonetos de
petróleo no ambiente, são fundamentais para avaliar o impacto causado ao ambiente e remediá-lo
(BAMFORTH, 2005). A biodegradação por microrganismos naturais representa um dos
mecanismos primários pelos quais hidrocarbonetos de petróleo são eliminados do meio ambiente.
(ATLAS; AZEVEDO, 1981).
A presença de petróleo em ambientes marinhos pode inibir o crescimento de plantas,
levando ao aumento da erosão e perda de fertilidade, e deixando o lençol de água vulnerável à
contaminação pelo petróleo (EL-TARABILY, 2002). A biodegradação de petróleo em ambientes
marinhos pode ser estimulada utilizando-se bactérias nativas capazes de degradar componentes
do petróleo ou diretamente pelo bioaumento de halófilos (organismos de ambientes marinhos) ou
halotolerantes.
A capacidade de certos microrganismos utilizarem os hidrocarbonetos como fonte de
carbono foi demonstrada primeiramente por Zobell (1946), o qual verificou que esses organismos
eram amplamente distribuídos na natureza. Zobell (1946) descreveu mais de 100 espécies
bacterianas representando 30 gêneros diferentes capazes de degradar petróleo. Posteriormente,
Bartha e Atlas (1977) expandiram esta lista em 22 gêneros de bactérias, 1 de alga e 14 de fungos
isolados em ambientes aquáticos.
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Os microrganismos capazes de degradar hidrocarbonetos estão amplamente distribuídos
nos oceanos. Vários são os gêneros de bactérias presentes no mar responsáveis pela degradação
do petróleo (MORENO; BERRA; SANTOS, 2004), dentre elas Pseudomonas. Estudos recentes
indicam que microrganismos halofílicos podem ter grande potencial na degradação de poluentes.
Uma árquea halofílica (Linhagem EH4) foi identificada como sendo capaz de degradar cadeias de
n-alcanos e hidrocarbonetos aromáticos em ambientes de alta concentração salina
(NICHOLSON; FATHEPURE, 2004). Uma espécie de Gamaproteobactéria (Marinobacter
hydrocarbonoclasticus) é capaz de degradar vários hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos
(NICHOLSON; FATHEPURE, 2004). Kuznetnov et al. (1992) isolou de solos contaminados
com óleo na Rússia uma bactéria halotolerante, Streptomyces sp, com capacidade de degradar o
petróleo bruto. Estas observações são evidências de que n-alcanos, PAH e outros componentes
aromáticos simples podem ser degradados por microrganismos em ambientes diversos
(NICHOLSON; FATHEPURE, 2004).
A contaminação de ambientes marinhos por hidrocarbonetos de petróleo ocasiona
aumento na atividade e abundância de microrganismos degradadores e, conseqüentemente,
diminuição da diversidade microbiana, alterando a estrutura das comunidades microbianas, e
podendo afetar a função e a integridade do ecossistema (NYMAN, 1999; von CANSTEIN et al.,
2002; EL-TARABILY, 2002).
A influência da contaminação de petróleo sobre as comunidades microbianas de um solo
de mangue do rio Iriri (Bertioga-SP) foi avaliada por Cury (2002). O autor verificou que as
estruturas das comunidades de bactérias e árqueas em diferentes pontos de uma transeçãoeram
mais similares entre si do que entre diferentes profundidades em um mesmo ponto. O objetivo
deste trabalho foi avaliar as alterações na estrutura das comunidades de bactérias e árqueas em
solo de mangue do rio Iriri contaminado com petróleo, identificando e comparando as
comunidades bacterianas de uma mesma transeção contaminado em duas épocas diferentes.
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2.2 Material e métodos

2.2.1 Área de Estudo
A área de estudo localiza-se no manguezal do Rio Iriri, Canal de Bertioga (Bertioga, SP),
compreendida entre 46º 12’ 28’’ e 46º 12’ 29’’ de longitude Oeste e 23º 43’ 49’’ e 23º 53’ 43’’ de
latitude Sul (Anexo A e B). O rio Iriri, desemboca no Canal de Bertioga, principal corpo hídrico
da região, com uma extensão de 25Km, entre a foz do rio Diana e a cidade de Bertioga
(LAMPARELLI, 1998).
Este manguezal foi contaminado em 1983 por um derramamento de 3.500 m3 de petróleo
de um dos oleodutos da Petrobrás, durante a construção da estrada Rio-Santos nas proximidades
do Km 93. Vários trabalhos descreveram o impacto do petróleo neste ecossistema
(LAMPARELLI, 1997; RODRIGUES et al., 1989a, 1989b,1990, PONTE et al., 1987).
Aspectos mineralógicos, físico-químicos e a classificação dos solos do manguezal do Rio
Iriri foram determinados por Gamero (2001), classificando os solos nos pontos P1, P2 e P3 como
ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Hêmico térrico, ORGANOSSOLO TIOMÓRFICO Fíbrico
térrico e GLEISSOLO TIOMÓRFICOS Hístico típico, respectivamente, seguindo a classificação
brasileira descrita pela Embrapa. Este mesmo estudo mostrou que a salinidade deste manguezal é
muito elevada (variando de 5.4 a 30.6mS/cm), devido a influência do mar na margem do rio e à
tortuosidade dada pelos canais de maré. As espécies arbóreas encontradas neste local são:
Rhizophora mangle, Avicennia shaueriana e Laguncularia racemosa. A distribuição das espécies
vegetais no mangue obedece um padrão de acordo com a salinidade dos horizontes superficiais e
o microrelevo (Gamero, 2001).
Posteriormente, Cury (2002) avaliou a diversidade metabólica e genética da comunidade
microbiana deste solo, e observou que as comunidades bacterianas eram mais similares entre as
entre as profundidades avaliadas do que entre os pontos.

2.2.2 Amostragens
As amostragens deste trabalho foram feitas com base nos trabalhos de Gamero (2001) e
Cury (2002) na mesma transeção (300m), em abril de 2004. Os pontos de amostragem foram
denominados:”P1” a 30 m do início da transeção, zona inicial da área do manguezal no ponto
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mais próximo à margem do rio Iriri, chamada zona da margem; “P2”, a 160m do início da
transeção, zona intermediária localizada entre a margem e a encosta, denominada zona alagada; e
“P3”, a 300 m do início da transeção, área mais próxima do derramamento e mais distante do
leito do rio Iriri, no contato mangue-encosta (Figura 2). Os pontos P1, P2 e P3 amostrados neste
trabalho coincidem com os pontos G3, G16 e G30 de Gamero (2001) e P1, P2 e P3 de Cury
(2002). Foram realizadas 3 repetições por ponto de amostragem.
As amostras foram coletadas utilizando-se tubos de PVC com 100 cm de comprimento e 7
cm de diâmetro até 1 m de profundidade.Os perfis foram levados ao laboratório e estratificados
em subamostras representando as camadas 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60cm
(Anexo C e D). As subamostras utilizadas para análise química e microbiológica foram
armazenadas em sacos plásticos a 4ºC . As amostras para análise molecular foram acondicionadas
em tubos de polietileno esterilizados de 1,5 mL e armazenados a -80º C.
O pH foi medido durante a estratificação utilizando-se um potenciômetro portátil (Hanna
Instruments).

P1

P2

P3

Figura 2 - Esquema dos pontos de amostragem do manguezal do Rio Iriri contaminado com petróleo (Fonte:
Gamero, 2002)
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2.2.3 Análises laboratoriais

2.2.4 Carbono na biomassa microbiana
Das subamostras 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50, 50-60 cm, retiraram-se duas alíquotas de
10g de solo para determinação da quantidade de carbono em biomassa microbiana (CB) pelo
método de fumigação-extração (VANCE et al., 1987). A primeira alíquota foi fumigada em
dessecador contendo um béquer com pérolas de vidro e clorofórmio. O clorofórmio foi
evaporado sob vácuo. Depois de 24 horas foi retirado o resíduo de clorofórmio do dessecador. A
segunda alíquota serviu de controle (não-fumigada). As amostras foi adicionado 40 mL de K2SO4
0,5 mol L-1 e as mesmas foram agitadas por 30 minutos. A suspensão resultante foi filtrada em
papel de filtro Whatman n°1. O carbono orgânico dos extratos foi determinado por digestão de 10
mL do filtrado com 1 mL de K2Cr2O7 e 10 mL de uma mistura de H2SO4 e H3PO4 concentrados
(1:1, v:v), em erlenmayers de 50 mL. Esta solução permaneceu em banho-maria a 90º C por 1
hora. Após serem resfriadas, as amostras receberam 10mL de H2O desionizada. O excesso de
K2Cr2O7 foi determinado por titulação com sulfato ferroso de amônio, utilizando-se fenilamina
sulfonato de bário como indicador. O CB foi calculada pela seguinte equação:
C-biomassa = 2,64 Ec
Ec = ( C-orgânico extraído de solos fumigado) – ( C –orgânico extraído de solo não fumigado)
Os dados foram expressos em µg de C g -1 de solo seco.

2.2.5 Análises químicas
Para realização das análises químicas, o solo foi primeiramente seco em estufa a 50°C,
moído e peneirado em peneira de 0,2mm.

2.2.5.1 Matéria orgânica (MO)
Das subamostras de solo seco, alíquotas de 1g foram colocadas em frascos de vidro. Foi
adicionado 10 mL de dicromato de potássio (K2Cr2O7) e agitado por 15 minutos. As amostras
ficaram em repouso por 1 hora. Após esse período, foi adicionado 50 mL de água destilada sob
agitação, ficando em repouso durante 12 horas para decantação do solo. A concentração da MO
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foi determinada por espectrofotometria a 660 nm e calculada por meio de curva padrão com
teores de MO determinados pelo método de titulação (CANTARELLA; QUAGGIO; van RAIJ,
2001).
Os dados foram expressos em g dm-3 de solo seco.

2.2.5.2 Nitrogênio, carbono e enxofre
As concentrações de nitrogênio total (N-total), enxofre total (S-total) nas subamostras das
camadas 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-50 e 50-60 cm, foram determinadas em analisador elementar
NC Soil Analyzer Flash EA 1112 (Thermo Electron Corporation) utilizando-se 0.1g de solo.
Para tanto, as subamostras foram secas, homogeinizada e peneiradas em peneira 0,2mm.
Alíquotas de 0.1g de amostra foi utilizado no avaliador. Os dados foram expressos em
porcentagem.

2.2.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida com gradiente desnaturante (DGGE)

2.2.6.1 Extração do DNA total do solo
O DNA total do solo foi extraído de amostras das camadas de 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 3040, 40-50 e 50-60 cm. Para extração do DNA foi utilizado o Kit FastDNA Spin For Soil (QBiogene). Em microtubos contendo granada finamente moída, foi adicionado 0,5 g de solo, 978
µL de tampão fosfato e 122 µL de Tampão MT. Os tubos foram agitados por 30 s a 4 m s-1 em
um homogeneizador FP120 FastPrep Cell Disruptor (Q-Biogene). Em seguida foi centrifugado
por 1 minuto a 13000 g. O sobrenadante foi transferido para um tubo limpo. A essa solução
adicionou 250 µL de Tampão PPS e agitou-se os tubos 10 vezes por inversão. Os tubos foram
centrifugados por 10 minutos a 13000 g e o sobrenadante coletado e transferido para um
microtubo limpo. Ao sobrenadante foi adicionado 1 mL de matriz de ligação, agitou-se os tubos
durante 2 minutos por inversão. Em seguida, os tubos foram incubados por 3 minutos a 37 oC . A
matriz de ligação foi transferida para um filtro acoplado a um microtubo (Spin Filter, Q-Biogene)
e centrifugada por 2 minutos a 13000 g. A matriz foi lavada com 500 µL de solução SEWS, e o
filtro centrifugado duas vezes por 2 minutos a 13000 g. Após 5 minutos de incubação á
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temperatura ambiente, adicionou-se 50 µL de água ultra pura ao filtro e centrifugou-se por mais 2
minutos a 13000 g. A solução de DNA foi transferida para um tubo limpo e o DNA foi
quantificado por densitometria, após eletroforese em gel de agarose 1% e comparação com o
padrão de massa (Low DNA Mass Ladder-Invitrogen).

2.2.6.2 PCR
A amplificação da região V3 do rDNA 16S de Bacteria foi feita em solução contendo: 2,5
µL de tampão para PCR 10X, 0,2 mM dNTP, 3 mM de MgCl2, 1U de Taq DNA polimerase
recombinante (Gibco), 10 ng de DNA total, 5 pmol dos oligonucleotídeos iniciadores BA338fgc
(5’ GCC CGC CGC GCG CGG CGG GCG GGG CGG GGG CAC GGA CTC CTA CGG GAG
GCA GCA 3’) e UN518r (ATT ACC GCG GCT GCT GG), água Milli-Q esterilizada para um
volume final de 25 µL. A amplificação foi realizada em um termociclador Mastercycler Gradient
(Eppendorf) nas seguintes condições: 95º C por 5 min, 30 ciclos de 92º por 1 min, 55º C por 1
min e 72º C por 1 min, 72º C por 10 minutos.
Os produtos da reação de amplificação (amplicons) foram separados através de
eletroforese em gel de agarose 1% - TBE 0,5X. O DNA foi visualizado por coloração com
SYBR- Green1 (Molecular Probes) utilizando-se um densitômetro a laser ‘FluorImager SI’
(Armersham Biosciences). Como padrão de tamanho e quantidade de DNA foi utilizado o
marcador Low DNA Mass Ladder (Invitrogen). Os amplicons do rDNA foram analisados por
eletroforese em gel de poliacrilamida com gradiente desnaturante (DGGE).
Para amplificação inicial de fragmentos específicos do rDNA de 16S de Archaea foram
utilizados os iniciadores: Arch21F( 5’ TTCYGGTTGATCCYGCCIGA 3’) e Arch958R
(YCCGGC GTT GA(IC) TCC AAT T 3’) e os iniciadores Arch340F ( 5’CGC CCG CCG CGC
GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GCC CTA CGG CGY GCA SCA 3’) e
519R (5’ TTA CCG CGG CKG CTG 3’), em uma segunda reação de amplificação. As condições
da primeira e segunda amplificações foram 95 oC, por 5 minutos, 30 ciclos de 95 oC por 30
segundos, 53 oC por 30 segundos e 72 oC por um minuto; 72 oC por 6 minutos. A quantificação
dos amplicons resultantes foi feita como descrito acima para Bacteria.
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2.2.6.3 DGGE
Os amplicons do rDNA 16S foram separados por DGGE. Os géis de acrilamida (37,5: 1;
m:m) 8%, foram preparados com gradiente desnaturante 15% a 55%, usando uma solução
desnaturante 100% (7M uréia e 40% formamida) e uma solução 0% (sem uréia e formamida)
(ØVREÅS et al., 1997). A eletroforese foi realizada a 60 oC e 200 V constantes por 3 horas, em
um sistema DCode (BioRad), utilizando-se solução tampão 0,5X TAE. Após a eletroforese, o gel
foi imerso em solução de ácido acético 10% por 10 min, metanol 50% por 10 min e SYBR-Green
I (Molecular Probes) 1:10.000 (v:v) por 30 min, utilizando-se um agitador horizontal. Entre cada
solução o gel foi lavado 3 vezes com água por 5 min. A imagem do gel foi capturada por
varredura, utilizando-se um densitômetro à laser FluorImager e o programa Fragment Analysis
(Amersham Biosciences). A riqueza de amplicons (Sa) foi determinada com base no número de
bandas com diferentes valores de migração relativa (Rf), detectadas após varredura.

2.2.6.4 Análises estatísticas
A similaridade entre as estruturas de comunidades de Bacteria e Archaea foi determinada
com base na presença ou ausência de amplicons detectados após DGGE. Os géis foram
analisados utilizando o programa Diversity Database para determinação da riqueza de amplicons
(Sa), com base no número total de bandas detectáveis, em função da profundidade nos três 3
diferentes pontos amostrados. O agrupamento hierárquico foi realizado através do programa
Systat 8.0, com base em matrizes de similaridade geradas pelo método de concordância simples
(“simple matching”), utilizando-se o algorítimo de Ward e a distância euclidiana como unidade
de medida.

2.2.7 Bibliotecas de rDNA 16S

2.2.7.1 Amostras
Para construção das bibliotecas de clones da região V1-V3 do rDNA 16S de Bacteria,
foram selecionadas amostras que continham petróleo em elevadas concentrações. Como o
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petróleo era mais abundante nas camadas superficiais (0-30 cm) nos pontos P2 e P3, foram
selecionadas subamostras das camadas 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm do ponto P2 coletadas por
Cury em 2000 (CURY, 2002) e do Ponto P2 deste estudo para a construção das bibliotecas.

2.2.7.2 Extração de DNA metagenômico do solo
Para extração do DNA metagenômico do solo, foi utilizado o Kit FastDNA Spin For Soil
(Q-Biogene) conforme descrito no item 2.2.6.1.

2.2.7.3 Amplificação do rDNA 16S
Para amplificação da região V1-V3 do rDNA 16S de Bacteria, foram utilizados os
seguintes iniciadores: PRBA63f (5’GGA TCC CAG GCC TAA CAC ATG CAA GTC 3’) e
UN518r (ATT ACC GCG GCT GCT GG). A amplificação foi realizada conforme descrito no
item 2.2.6.2. Os produtos de PCR foram purificados com o Kit GFX PCR DNA and Gel Band
Purification, conforme as instruções do fabricante (Armersham Biosciences).

2.2.7.4 Clonagem dos amplicons
Os amplicons da região V1-V3 do rDNA 16S obtidos foram clonados no vetor pGEM-T
Easy Vector (Promega). A reação de ligação foi feita utilizando-se tampão de ligação rápida 1X
(30 mM Tris-HCl pH7.8, 10 mM DDT, 1 mM ATP, 5% polietilenoglicol-PEG) e 3 U de T4 DNA
ligase. Esse material foi incubado a 4 ºC durante a noite. Em seguida, os produtos da reação de
ligação foram transformados em células competentes de E.coli DH5α por meio de choque
térmico. As células transformadas foram plaqueadas em meio LB-ágar contendo ampicilina (50
µg mL-1) e X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactosideo; 20 µg mL-1). As bactérias
contendo plasmídeos recombinantes foram cultivadas em meio LB líquido contendo ampicilina
(50 µg mL-1) durante 22 horas a 38 ºC.
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2.2.7.5 Extração de plasmídeos
Após o cultivo das bactérias, o meio de crescimento foi centrifugado a 4000 g por 5
minutos a 4 oC. O pélete obtido foi lavado com uma solução tampão 25mM Tris-HCl (pH8,0),
EDTA (pH 8,0) e 50 mM glicose. Em seguida uma solução contendo 1% SDS e 0,2N NaOH foi
adicionada e a suspensão incubada em gelo por 10 minutos. Uma solução contendo acetato de
potássio 3M, ácido acético glacial 10% foi adicionada e misturada por inversão. A suspensão foi
incubada por 10 minutos em gelo e centrifugada a 4000 g por 20 minutos a 4 ºC. O sobrenadante
foi transferido para uma nova placa contendo 15 µg de RNase A, e incubado a 37º C por 20
minutos. O DNA foi precipitado com isopropanol gelado, centrifugado a 4000 g a 4 oC por 45
minutos. A lavagem do DNA foi realizada por 5 minutos com etanol 70%. O pélete foi
ressuspendido em 80 µL de água ultra pura esterilizada. O DNA foi quantificado através de
espectrofotometria a 260 nm e sua integridade foi analisada por eletroforese em gel de agarose
1%-TBE 0,5X. O DNA foi visualizado por coloração com SYBR-Green I (Molecular Probes)
utilizando-se densitômetro a laser “FluorImager SI”( Armersham Biosciences).

2.2.7.6 Seqüenciamento utilizando “Big Dye Terminator”
Uma alíquota contendo de 200-500 ng de DNA plasmidial, 10 pmol dos iniciadores M13F
ou M13R, 2,0µl de Dyemanic ET Terminator (Amersham Biosciences), 2,0 µL de tampão Save
Money (200 mM Tris-HCL pH 9,0 e 5 mM MgCL2.6H20) e água ultrapura para um volume final
de 10µL, foram utilizados para a reação de seqüenciamento. A amplificação foi realizada em um
termociclador (Mastercycler Gradient, Eppendorf), os produtos de PCR foram precitados com
isopropanol e incubados no escuro por 20 minutos a temperatura ambiente. Após este processo
foi realizada a centrifugação e a lavagem do pélete com etanol 70%, o pélete então foi seco no
escuro, por no mínimo 2 horas ressuspendido em formamida e desnaturado a 96º C por 5
minutos. O seqüenciamento foi realizado em seqüenciador automático o ABI 3100 (Applied
Biosystems).
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2.2.7.7 Análises das seqüências do rDNA 16S
Os cromatogramas gerados pelo seqüenciamento dos clones de rDNA 16S de Bacteria
foram analisados através do programa PhredPhrap (EWING et al., 1998), para remoção de
seqüências do vetor e as bases de baixa qualidade somente seqüências contendo qualidade >20
representando 1 erro a cada 100 bases lidas, foram consideradas para análises posteriores.
A afiliação taxonômica das seqüências foi feita comparando –se as seqüências de rDNA
16S com as seqüências depositadas no Ribossomal Database Project (http://rdp.cme.msu.edu)
(versão

9.42),

utilizando-se

o

programa

RDPquery

(http://simo.marsci.uga.edu/public_db/rdpquery.htm).
O número de Unidades Taxonômicas Operacionais (OTUs) foi determinados utilizando-se
o programa DOTUR (Distance Based OTU and Richness Determination) (SCHLOSS et al.,
2005). Para tanto, as seqüências foram alinhadas utilizando o programa Clustal X 1.83
(THOMPSON et al., 1997) com os parâmetros “gap-opening penalty” de 10.0 e “gap-extention
penalty” de 0.1. O alinhamento foi utilizado para calcular uma matriz de distância evolutiva
através do DNADIST, programa do pacote PHYLIP 3.63, usando o algoritmo de Jukes–Cantor
(Chao; Shen -http://evolutiongenetics.washington.edu/phyilip.html).
As estimativas de riqueza de UTOs considerando distância evolutiva de 0.01 e 0.03 para
definição de UTOs, foram feitas pelo programa SPADE, utilizando métodos não-paramétricos
ACE

(Abundance-based

Coverage

Estimator)

e

Chao1

(Chao;

Shen,

http://chao.stat.nthu.esdu.tw). Os índices de diversidade de Shannon e Recíproco de Simpson e a
cobertura de amostragem também foram determinados utilizando-se o programa SPADE
As bibliotecas de rDNA 16S foram comparadas utilizando-se o programa S-Libshuff
(SINGLETON et al, 2001) (http:/www.arches.uga.edu/~whitman/libshuff.html), o qual determina
o nível de probabilidade de duas bibliotecas diferentes entre si com base em curvas de coberturas
homólogas e heterólogas.
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2.3 Resultados
2.3.1 Carbono na biomassa microbiana (CB)
As médias dos CB nos diferentes pontos e profundidades podem ser vistos na Tabela 1.
Valores de CB apresentaram diferenças significativas somente para o fator
PROFUNDIDADE, não havendo diferenças significativas (p ≤ 0,05) para o fator PONTO ou para
a interação PONTO x PROFUNDIDADE (Tabela 2). As amostras da camada de 0-5cm
apresentaram valores de CB significativamente maiores (p ≤ 0,05) do que nas camadas de 40-50
e de 50-60 cm, não diferindo estatisticamente das demais camadas (Figura 2.1).
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Figura 2.1 – Carbono na biomassa microbiana (CB) em diferentes profundidades de solo contaminado com
petróleo. Os dados são medidas de nove repetições ± desvio padrão da média. As médias seguidas
de letras iguais não apresentam diferença estatística significativa (Teste de Tukey, p ≤ 0.05)

Tabela 1 – Valores C na biomassa microbiana (CB), matéria orgânica (MO), carbono total (C-total), nitrogênio total (N-total), enxofre
total (S-total) e pH em solo de mangue contaminado com petróleo
Ponto

P1

P2

P3

Profundidade (cm)

CB (µg C g-1)

MO (g dm3)

S-total (%)

N-total (%)

C-total (%)

pH

0-5

0.30 ± 0.06

77.19 ± 8.97

1.11 ± 0.18

0.33 ± 0.04

6.26 ± 0.77

6.03 ± 0.04

5-10

0.41 ± 0.03

92.69 ± 10.16

1.43 ± 0.35

0.37 ± 0.05

7.01 ± 1.07

5.90 ± 0.05

10-20

0.37 ± 0.06

98.58 ± 6.86

1.81 ± 0.15

0.28 ± 0.04

6.68 ± 0.52

6.30 ± 0.04

20-30

0.43 ± 0.09

103.54 ± 13.27

1.97 ± 0.30

0.32 ± 0.08

7.28 ± 1.65

7.00 ± 0.08

30-40

0.32 ± 0.17

101.99 ± 26.55

1.75 ± 0.34

0.29 ± 0.09

6.54 ± 2.10

7.27 ± 0.09

40-50

0.24 ± 0.13

99.51 ± 23.05

1.89 ± 0.37

0.28 ± 0.08

6.42 ± 1.95

7.43 ± 0.08

50-60

0.22 ± 0.09

100.75 ± 18.49

1.72 ± 0.45

0.27 ± 0.01

6.63 ± 1.01

7.40 ± 0.01

0-5

0.68 ± 0.06

145.08 ± 4.59

1.25 ± 0.32

0.46 ± 0.25

10.83 ± 6.10

6.57 ± 0.25

5-10

0.41 ± 0.06

126.79 ± 16.47

0.69 ± 0.09

0.36 ± 0.13

8.41 ± 3.34

6.87 ± 0.13

10-20

0.49 ± 0.09

129.27 ± 8.79

0.82 ± 0.10

0.34 ± 0.12

8.88 ± 4.04

7.27 ± 0.12

20-30

0.29 ± 0.03

99.82 ± 18.96

1.04 ± 0.12

0.16 ± 0.03

3.42 ± 1.05

7.67 ± 0.03

30-40

0.22 ± 0.05

85.87 ± 24.10

0.70 ± 0.21

0.33 ± 0.20

7.60 ± 4.94

7.43 ± 0.20

40-50

0.22 ± 0.06

89.59 ± 19.79

0.81 ± 0.47

0.56 ± 0.15

13.73 ± 2.61

7.53 ± 0.15

50-60

0.14 ± 0.03

56.11 ± 0.82

0.52 ± 0.14

0.37 ± 0.14

10.13 ± 4.20

7.60 ± 0.14

0-5

0.50 ± 0.12

135.78 ± 4.26

1.09 ± 0.49

0.26 ± 0.02

7.01 ± 0.91

5.80 ± 0.02

5-10

0.31 ± 0.13

117.18 ± 2.15

1.57 ± 0.25

0.26 ± 0.03

6.29 ± 1.26

5.97 ± 0.03

10-20

0.23 ± 0.05

115.63 ± 7.21

1.39 ± 0.40

0.16 ± 0.01

3.45 ± 0.44

6.47 ± 0.01

20-30

0.24 ± 0.06

101.06 ± 6.80

1.52 ± 0.32

0.14 ± 0.03

2.80 ± 0.86

6.93 ± 0.03

30-40

0.31 ± 0.07

84.63 ± 11.63

1.12 ± 0.39

0.58 ± 0.03

12.15 ± 0.43

7.20 ± 0.03

40-50

0.17 ± 0.05

77.19 ± 6.86

0.53 ± 0.10

0.50 ± 0.05

11.21 ± 0.85

7.43 ± 0.05

50-60

0.20 ± 0.03

63.55 ± 9.74

1.57 ± 0.11

0.32 ± 0.02

7.37 ± 0.33

7.63 ± 0.02
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Tabela 2 - Análise de variância (ANOVA) das variáveis avaliadas nas amostras de solo de mangue contaminado com petróleo
Causa de variação

Variáveis
CB

MO

S

N

C

pH

PONTO

n.s.

n.s.

*

n.s.

n.s.

n.s.

PROFUNDIDADE

*

*

n.s.

n.s.

n.s

n.s.

PONTO X PROFUNDIDADE

ns

*

n.s.

n.s.

ns

n.s.

C.V. (%)

9.89

0.015

16.28

11.75

27.79

4.33

CB; Carbono na biomassa microbiana; MO: Matéria Orgânica; S: Enxofre total; N: Nitrogênio total; C: Carbono Orgânico total
n.s.= não significativo estatisticamente (p≤ 0.05)
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2.3.2 Matéria orgânica (MO)
As médias das concentrações de MO nos diferentes pontos e profundidades podem ser
vistos na Tabela 1.
A MO apresentou diferença significativa (p ≤ 0,05) para o fator PROFUNDIDADE e
interação PONTO x PROFUNDIDADE, não havendo variação em função do fator PONTO
(Tabela 2). As amostras da camada de 0-5cm apresentaram valores de MO significativamente
maiores (p ≤ 0,05) do que nas camadas de 40-50 e de 50-60 cm, não diferindo estatisticamente
das demais camadas (Figura 2.2). Na camada de 0-5 cm, a concentração de MO nos pontos P2 e
P3, foi aproximadamente 2,5 vezes maior do que no ponto P1. Já, na camada de 50-60 cm a
concentração de MO no P1 foi aproximadamente 1,6 vezes maior do que nos pontos P2 e P3
(Tabela 1).
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Figura 2.2 - Concentração de matéria orgânica (MO) em diferentes profundidades de solo de mangue contaminado
com petróleo. P1 (próximo do rio); P2 (zona intermediária) e P3 (mangue-encosta). Os dados são
medidas de nove repetições ± desvio padrão da média. As médias seguidas de letras iguais não
apresentaram diferenças estatística significativa (Teste de Tukey, p ≤ 0.05)
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2.3.3 Teor de carbono (C) total
As médias dos teores de C-total nos diferentes pontos e profundidades podem ser vistos
na Tabela 1
Os teores de C-total não variaram significativamente (p≤ 0.05) para os seguintes fatores
analisados: PONTO, PROFUNDIDADE e PONTO X PROFUNDIDADE (Tabela 2).

2.3.4 Teor de nitrogênio (N) total
As médias dos teores de N-total nos diferentes pontos e profundidades podem ser vistos
na Tabela 1.
Os teores de N-total não variaram significativamente (p≤ 0.05) para os seguintes fatores
analisados: PONTO, PROFUNDIDADE e interação PONTO X PROFUNDIDADE (Tabela 2).

2.3.5 Teor de enxofre total (S-total)
As médias dos teores de S-total nos diferentes pontos e profundidades podem ser vistos na
Tabela 1.
Os teores de S-total no solo foram significativamente afetados pelo fator PONTO (p≤ .05)
não variando em função da PROFUNDIDADE ou da interação PONTO X PROFUNDIDADE
(Tabela 2). O teor de S-total no P1 foi 1.3 e 2 vezes maior que nos pontos P2 e P3,
respectivamente (Figura 2.3).

2.3.6 pH
Os valores de pH apresentaram diferenças estatísticas (p≤ 0.05) para os seguintes fatores
analisados: PONTO, PROFUNDIDADE e interação PONTO X PROFUNDIDADE (Tabela 1)
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Figura 2.3 – Enxofre total (S-total) nos diferentes pontos de uma transeçãode solo de mangue contaminado com
petróleo. P1 (próximo à margem do rio); P3 (próximo ao local de derramamento) e P2 (ponto
intermediário, zona de alagamento). Os dados são medidas de vinte uma repetições ± desvio
padrão da média. As médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença estatística
significativa (Teste de Tukey, p ≤ 0.05)

2.3.7 Estrutura das comunidades de Bacteria
Na figura 3 é apresentada a separação dos amplicons de rDNA 16S de Bacteria por
DGGE. Os géis foram analisados utilizando o programa Diversity Database para determinação da
riqueza de amplicons (Sa), com base no número total de bandas detectáveis, em função da
profundidade nos três diferentes pontos amostrados.
A análise do gel possibilitou a detecção de 87 bandas distintas nas amostras avaliadas. Na
Figura 3.2, é possível observar uma diminuição da riqueza de amplicons em função do aumento
da profundidade, para os três pontos analisados. Em média na camada de 0-10 cm foram
observados aproximadamente 41% do total de amplicons, enquanto que nas camadas 10-20 e 2030 cm foram observados 31% e 24% do total de amplicons (Figura 3.2).
A análise dos dados por agrupamento hierárquico

mostrou que as comunidades

bacterianas nos diferentes pontos são mais similares entre si do que entre as profundidades em
um mesmo ponto, ou seja, estruturas das comunidades de bactérias nas camadas de 0-10 cm dos
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pontos P1, P2 e P3 são mais similares entre si do que as estruturas das comunidades de bactérias
das camadas 10-20 e 20-30 cm, dos mesmos pontos (Figura 3.3).
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Figura 3 - Riqueza de amplicons (Sa) do rDNA 16S Bactéria, com base no número de bandas detectadas após
separação por DGGE. Os dados apresentam a média de três repetições ± desvio padrão da média

2.3.8 Estrutura das comunidades de Archaea.
Na figura 4.1 é mostrada a separação dos amplicons da região V3 do rDNA 16S de
Archaea por DGGE. A análise do gel possibilitou a detecção de 88 bandas distintas nas amostras
avaliadas. A riqueza de amplicons (Sa) para os grupos Bacteria e Archaea apresenta
comportamento distinto em função da profundidade. Na Figura 4.2, observa-se um aumento da
Sa com o aumento da profundidade. Amostra da camada de 0-5 cm apresentaram menor Sa do
que amostras da camada 30-40 cm, em todos os pontos avaliados.
A análise de agrupamento hierárquico baseada nos perfis de bandas detectadas após
DGGE mostrou que as comunidades bacterianas se agruparam em função da profundidade
independente dos pontos de amostragem (Figura 4.3). Os dados mostraram que a estrutura da
comunidade de árqueas nas camadas 0-10 cm dos pontos P1, P2 e P3 são mais similares entre si
do que nas amostras 10-30, 20-30 e 30-40.

P1

Ponto
Repetição

10-20cm

0-10 cm

Profundidade

R1

R2

P2
R3

R1

R2

P3
R3

R1

R2

P1
R3

R1

R2

20-30 cm

P2
R3

R1

R2

P3
R3

R1

R2

P1
R3

R1

R2

P2
R3 R1 R2

P3
R3

R1 R2 R3

Figura 3.1 - Amplicons na região V3 do rDNA 16S de Bacteria, após separação por DGGE. P1, próximo à margem do rio; P2, ponto
intermediário entre P1 e P3 e P3, próximo ao local de derramamento
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P1R1 20-30
P3R2 10-20
P3R3 10-20
P2R3 20-30
P3R2 20-30
P2R2 20-30
P2R1 20-30
P1R3 20-30
P3R1 10-20
P3R1 20-30
P3R3 20-30
P1R2 20-30
P1R1 10-20
P2R2 10-20
P2R1 10-20
P2R3 10-20
P1R2 10-20
P1R3 10-20
P1R2 0-10
P1R1 0-10
P1R3 0-10
P2R1 0-10
P3R2 0-10
P2R2 0-10
P2R3 0-10
P3R1 0-10
P3R3 0-10

0.0

0.5

1.0
1.5
2.0
Distância euclidiana

2.5

Figura 3.3 – Agrupamento hierárquico com base na separação de ampliconss de rDNA 16S de Bacteria por DGGE.
As amostras representam as camadas 0-10, 10-20 e 20-30 cm nos três pontos amostrados. R1, R2 e R3
representam as repetições
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Figura 4.1 – Amplicons da região V3 do rDNA16S de Archaea, após separação por DGGE. P1, ponto próximo à
margem do rio; P2, ponto intermediário entre P1 e P3; P3, ponto próximo ao local de derramamento
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Figura 4.2 - Riqueza de amplicons (Sa) do rDNA 16S Archaea, com base no número de bandas após DGGE. Os
dados apresentam a média de três repetições ± desvio padrão da média
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Figura 4.3 - Agrupamento hierárquico com base na separação de ampliconss de rDNA 16S de Archaea por DGGE.
As amostras representam as camadas 0-5, 5-10, 10-20 20-30 e 30-40 cm nos três pontos amostrados (P1,
P2 e P3)

2.3.9 Seqüenciamento do rDNA 16S de Bacteria
A diversidade de Bacteria no manguezal do rio Iriri foi analisada através do
seqüenciamento da região V1-V3 do rDNA 16S, amplificada a partir do DNA metagenômico do
solo. Foram analisadas amostras da camada de 0-30 cm dos pontos P1, P2 e P3 coletadas em
2000 (CURY, 2000), e do ponto P2 coletadas em abril 2004. Das amostras coletadas em 2000
229, 205 e 176 seqüências de clones de rDNA 16S dos pontos P1, P2 e P3, respectivamente,
foram analisadas. Da coleta de abril de 2004, foram analisadas 185 seqüências de clones de
rDNA 16S do ponto P2.
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A afiliação filogenética das seqüências parciais de rDNA 16S foi feita utilizando-se o
programa RDPquery. Os resultados da afiliação filogenética indicaram a presença de dez filos
distintos distribuídos entre as amostras estudadas (Figura 5A).
Dentro do domínio Bacteria, os dois filos mais predominantes em todas as amostras
coletadas em 2000 foi Proteobacteria, representando aproximadamente 76,6%, 73,8% e 78,1%
do total de seqüências analisadas em P1, P2 e P3, respectivamente. Em P2(2004) o filo
Proteobacteria representou 56,8% das seqüências avaliadas. O filo Bacteroidetes, representou
12,8%, 12% e 10% das seqüências analisadas em P1(2000), P2(2000) e P3 (2000)
respectivamente, e 21,3% em P2(2004) (Figura 5A).
Nas amostras coletadas em 2000, nos pontos P1 foi detectado seis filos enquanto que em
P2 e P3 foram detectados sete filos. Já, na amostra de P2 coletada em 2004 foram detectadas
representantes de nove filos (Tabela 3).
Os filos Firmicutes e Chloroflexi, também apresentam representantes em todas amostras
avaliadas, sendo que

Firmicutes representou aproximadamente

7,1%, 1% e 2,8% das

seqüências analisadas em P1 P2 e P3 da coleta de 2000, respectivamente, e 2,9% no ponto P2 da
coleta de 2004 (Figura 5A). Chloroflexi representou 4.6% em P1 e 5,6% em P2 e P3 coletados
em 2000, e 7,1% das seqüências analisadas para o ponto P2(2004).
Representantes do filo Fusobacteria foram detectados somente em P2(2000) e do filo
Acidobacteria em P2(2004) representando 0,5% das seqüências analisadas (Figura 5A).
O filo Proteobacteria apresentou representantes das cinco classes, destacando-se
Gammaproteobacteria, a qual representou aproximadamente 45,5% das seqüências analisadas,
sendo que P1(2000), P2(2000), P3(2000) representaram 39,7%, 52,9% e 49,9% e P2 (2004) e
39,6% do total de seqüências de bactérias (Figura 5B). A classe Deltaproteobacteria representou
32%, 8,2% e 27,1% das seqüências analisadas em P1(2000), P2(2000) e P3(2000),
respectivamente, e 36,7% em P2(2004) (Figura 5B). Epsilonproteobacteria representou 11,7%,
7,3% e 10,2% das seqüências analisadas em P1(2000), P2(2000) e P3(2000) respectivamente, e
1.4 em P2(2004)(Figura 5B). A classe Betaproteobacteria apresentou menor freqüência de táxon
dentro da classe Proteobacteria, representando aproximadamente 1,5% das seqüências analisadas
em P1, P2 e P3 coletados e 2000, e 4,4% em P2(2004).
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Figura 5 – Freqüência de diferentes taxa de Bacteria, em mangue contaminado com petróleo, com base na afiliação
filogenética do RDPquery. A, filos, B, classes de Proteobacteria. C, classe de Bacteroidetes. P1, como
zona inicial a área do manguezal no ponto mais próximo a margem do rio Iriri,; P2, zona intermediária
(denominada zona alagada); P3 zona de contato mangue-encosta; (2000), amostras coletadas em abril de
2000; (2004), amostras coletadas em abril de 2004

Tabela 3 –Freqüência (%) dos diferentes taxa de Bacteria, encontrados em solo de mangue contaminado com petróleo
Filo
Acidobacteria
Acidobacteria
Acidobacteria
Acidobacteria

Classe
ND
Acidobacteria
Acidobacteria
Acidobacteria

Ordem
ND
ND
Acidobacteriales
Acidobacteriales

Família
ND
ND
ND
Acidobacteriaceae

Gênero
ND
ND
ND
Acidobacterium

P1 (2000)
0.0
0.0
0.0
0.0

P2 (2000)
0.0
0.0
0.0
0.0

P3 (2000)
0.0
0.0
0.0
0.0

continua
P2(2004)
0.5
0.5
0.5
0.5

Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria

ND
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria

ND
ND
Actinobacteridae
Actinobacteridae
Actinomycetales
Actinomycetales
Actinomycetales

ND
ND
ND
Acidobacteriaceae
ND
Rubrobacteraceae
Rubrobacteraceae

ND
ND
ND
ND
ND
ND
Conexibacter

1.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.6
2.6
2.6
2.6
0.0
0.0
0.0

1.1
1.1
0.0
0.0
0.5
0.5
0.5

Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes

ND
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Bacteroidetes
Flavobacteria
Flavobacteria
Flavobacteria
Flavobacteria
Flavobacteria
Flavobacteria
Sphingobacteria
Sphingobacteria

ND
ND
Bacteroidales
Bacteroidales
ND
Flavobacteriales
Flavobacteriales
Flavobacteriales
Flavobacteriales
Flavobacteriales
ND
Sphingobacteriales

ND
ND
ND
Bacteroidaceae
ND
ND
Flavobacteriaceae
Flavobacteriaceae
Flavobacteriaceae
Flavobacteriaceae
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
Flavobacterium
Gramella
Robiginitalea
ND
ND

13.3
3.0
0.7
0.7
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.5
0.7

12.0
2.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0

10.3
1.9
1.9
1.3
1.9
0.6
0.6
0.0
0.0
0.6
0.0
0.0

17.8
3.2
2.7
1.1
7.0
6.5
4.9
0.5
0.5
0.5
1.1
1.1

Chloroflexi
Chloroflexi
Chloroflexi
Chloroflexi
Chloroflexi

ND
Anaerolineae
Anaerolineae
Anaerolineae
Anaerolineae

ND
ND
Anaerolinaeles
Anaerolinaeles
Anaerolinaeles

ND
ND
ND
Anaerolinaeceae
Anaerolinaeceae

ND
ND
ND
ND
Anaerolinea

4.4
3.0
2.2
1.5
0.7

2.2
2.2
0.0
0.0
0.0

6.4
6.4
5.8
5.8
2.6

6.5
6.5
5.9
5.4
3.8

Deferribacteres

ND

ND

ND

ND

2.2

3.3

1.9

3.2
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Tabela 3 –Freqüência (%) dos diferentes taxa de Bacteria encontrados em solo de mangue contaminado com petróleo
(continuação)
P2 (2004)
2.7
1.6
1.6
0.5

Classe
Deferribacteres
Deferribacteres
Deferribacteres
Deferribacteres

Ordem
ND
Deferribacterales
Deferribacterales
Deferribacterales

Família
ND
ND
Incertae sedis 3
Incertae sedis 3

Gênero
ND
ND
ND
Caldithrix

P1 (2000)
1.5
0.0
0.0
0.0

P2 (2000)
2.2
1.1
1.1
1.1

P3 (2000)
1.9
1.3
1.3
0.0

Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes

ND
Bacilli
Bacilli
Bacilli
Clostridia
Clostridia
Clostridia
Clostridia
Clostridia
Clostridia

ND
Bacillales
Bacillales
Bacillales
ND
Clostridiales
Clostridiales
Clostridiales
Clostridiales
Clostridiales

ND
ND
Bacillaceae
Bacillaceae
ND
ND
Clostridiaceae
Clostridiaceae
Peptostreptococcaceae
Peptostreptococcaceae

ND
ND
ND
Bacillus
ND
ND
ND
Clostridium
Fusibacter

2.2
0.0
0.0
0.0
2.2
1.5
0.7
0.0
0.7
0.7

6.5
0.0
0.0
0.0
3.3
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0

1.3
0.0
0.0
0.0
0.6
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0

2.2
1.1
1.1
1.1
1.6
1.6
1.6
1.6
0.0
0.0

Fusobacteria
Fusobacteria
Fusobacteria

ND
Fusobacteria
Fusobacteria

ND
ND
Fusobacteriales

ND
ND
ND

ND
ND
ND

0.0
0.0
0.0

2.2
2.2
2.2

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Nitrospira
Nitrospira
Nitrospira
Nitrospira
Nitrospira

Nitrospira
Nitrospira
Nitrospira
Nitrospira

ND
Nitrospirales
Nitrospirales
Nitrospirales

ND
ND
Nitrospiraceae
Nitrospiraceae

ND
ND
ND
Magnetobacterium

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5.4
5.4
4.9
4.3
2.2

Gemmatimonadetes
Gemmatimonadetes
Gemmatimonadetes
Gemmatimonadetes

Gemmatimonadetes
Gemmatimonadetes
Gemmatimonadetes

ND
Gemmatimonadales
Gemmatimonadales

ND
ND
Gemmatimonadaceae

ND
ND
ND

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.6
0.6
0.6
0.6

0.5
0.5
0.5
0.5

Proteobacteria
Proteobacteria

Alphaproteobacteria

ND

ND

ND

76.3
8.1

72.8
15.2

76.9
7.7

47.0
7.0
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Filo
Deferribacteres
Deferribacteres
Deferribacteres
Deferribacteres

Tabela 3 –Freqüência (%) dos diferentes taxa de Bacteria encontrados em solo de mangue contaminado com petróleo
(continuação)
P2 (2004)
0.0
0.0
3.8
1.1
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0
1.1
1.1
0.0
1.1
1.1

Classe
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria
Alphaproteobacteria

Ordem
Caulobacterales
Caulobacterales
Rhizobiales
Rhizobiales
Rhizobiales
Rhizobiales
Rhizobiales
Rhizobiales
Rhizobiales
Rhodobacterales
Rhodobacterales
Rhodobacterales
Sphingomonadales
Sphingomonadales

Família
ND
Caulobacteraceae
ND
Hyphomicrobiaceae
Hyphomicrobiaceae
Hyphomicrobiaceae
Phyllobacteriaceae
Phyllobacteriaceae
Methylocystaceae
ND
Rhodobacteraceae
Rhodobacteraceae
ND
Sphingomonadaceae

Gênero
ND
ND
ND
ND
Hyphomicrobium
Rhodoplanes
ND
Mesorhizobium
Methylocystis
ND
ND
Rhodobacter
ND
ND

P1 (2000)
0.0
0.0
5.9
3.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
0.0

P2 (2000)
1.1
1.1
3.3
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.3
2.2

P3 (2000)
0.0
0.0
3.8
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.6
1.3
1.3
0.6
1.3
1.3

Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

Betaproteobacteria
Betaproteobacteria
Betaproteobacteria
Betaproteobacteria
Betaproteobacteria
Betaproteobacteria

ND
Burkholderiales
Burkholderiales
Burkholderiales
Rhodocyclales
Rhodocyclales

ND
ND
Comamonadaceae
Comamonadaceae
ND
Rhodocyclaceae

ND
ND
ND
Curvibacter
ND
ND

1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.2
1.1
0.5
0.5
0.5
0.5

Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria
Deltaproteobacteria

ND
Desulfobacterales
Desulfobacterales
Desulfobacterales
Desulfobacterales
Desulfuromonales
Syntrophobacterales
Syntrophobacterales
Syntrophobacterales

ND
ND
Desulfobacteraceae
Desulfobacteraceae
Desulfobacteraceae
Geobacteraceae
ND
Syntrophobacteraceae
Syntrophobacteraceae

ND
ND
ND
Desulfonema
Desulfosarcina
ND
ND
ND
Desulfovirga

20.7
5.2
4.4
0.7
0.0
0.0
3.7
3.0
2.2

5.4
2.2
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

19.9
9.0
6.4
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0

16.8
3.2
1.6
0.0
0.5
0.5
0.0
0.0
0.0

Proteobacteria

Epsilonproteobacteria

ND

ND

ND

8.1

4.3

7.1

1.1
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Filo
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

Tabela 3 –Freqüência (%) dos diferentes taxa de Bacteria encontrados em solo de mangue contaminado com petróleo
Classe
Epsilonproteobacteria
Epsilonproteobacteria
Epsilonproteobacteria
Epsilonproteobacteria
Epsilonproteobacteria

Ordem
Campylobacterales
Campylobacterales
Campylobacterales
Campylobacterales
Campylobacterales

Família
ND
Campylobacteraceae
Helicobacteraceae
Helicobacteraceae
Helicobacteraceae

Gênero
ND
ND
ND
Sulfurovum
Sulfurimonas

P1 (2000)
6.7
0.0
4.4
1.5
0.0

P2 (2000)
3.3
1.1
0.0
0.0
0.0

P3 (2000)
6.4
5.8
0.0
3.8
0.0

Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria

ND
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Alteromonadales
Chromatiales
Chromatiales
Chromatiales
Chromatiales
Chromatiales
Chromatiales
Enterobacteriales
Enterobacteriales
Enterobacteriales
Methylococcales
Methylococcales
Methylococcales
Oceanospirillales
Oceanospirillales
Pseudomonadales
Pseudomonadales
Pseudomonadales

ND
ND
Alteromonadaceae
Alteromonadaceae
Incertae sedis 7
Incertae sedis 8
Incertae sedis 7
Pseudoalteromonadaceae
Pseudoalteromonadaceae
Psychromonadaceae
ND
Chromatiaceae
Chromatiaceae
Ectothiorhodospiraceae
Ectothiorhodospiraceae
Ectothiorhodospiraceae
ND
Enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae
ND
Methylococcaceae
Methylococcaceae
Oceanospirillaceae
Oceanospirillaceae
ND
Moraxellaceae
Moraxellaceae

ND
ND
ND
Alteromonas
ND
Marinobacterium
Microbulbifer
ND
Pseudoalteromonas
ND
ND
ND
Thiohalocapsa
ND
Thiomicrospira
Thioalkalispira
ND
ND
Enterobacter
ND
ND
Methylobacter
ND
Marinomonas
ND
ND
Acinetobacter

25.9
3.7
0.0
0.0
1.5
0.0
0.7
0.7
0.7
0.7
5.9
0.7
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

29.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
1.1
1.1
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

35.9
2.6
0.0
0.0
1.3
0.6
0.0
0.6
0.6
0.6
6.4
0.6
0.0
4.5
0.0
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.6
0.6
0.0
0.0

18.4
2.2
0.5
0.5
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
2.7
0.5
0.0
1.6
0.0
1.1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.0
0.0
4.9
3.2
2.7
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Filo
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

(continuação)
P2 (2004)
0.5
0.0
0.5
0.0
0.5

Tabela 3 –Freqüência (%) dos diferentes taxa de Bacteria encontrados em solo de mangue contaminado com petróleo
Filo
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria
Proteobacteria

Classe
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Gammaproteobacteria

Ordem
Pseudomonadales
Pseudomonadales
Pseudomonadales
Thiotrichales
Thiotrichales
Thiotrichales
Thiotrichales
Vibrionales
Vibrionales
Vibrionales
Vibrionales
Vibrionales
Vibrionales

Família
Pseudomonadaceae
Pseudomonadaceae
Pseudomonadaceae
ND
Piscirickettsiaceae
Piscirickettsiaceae
Piscirickettsiaceae
ND
Vibrionaceae
Vibrionaceae
Vibrionaceae
Vibrionaceae
Vibrionaceae

Gênero
ND
Pseudomonas
Pseudomonas
ND
ND
Thiomicrospira
Vibrio
ND
ND
Vibrio
Vibrio
Vibrio
Vibrio

P1 (2000)
0.0
0.0
0.0
0.7
0.7
0.0
0.7
1.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0

P2 (2000)
0.0
0.0
0.0
1.1
1.1
1.1
0.0
12.0
12.0
5.4
0.0
0.0
0.0

P3 (2000)
0.6
0.6
0.6
1.3
1.3
0.0
0.0
12.8
12.8
10.9
0.6
0.6
0.6

(conclusão)
P2 (2004)
1.6
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

P1(2000) – Amostra de ponto próximo ao rio Iriri coletadas em abril de 2000; P2(2000), amostras de ponto intermediário entre P1 e P3 coletadas em abril de
2000; P3(2000), amostra de ponto próximo ao local de derramamento de petróleo coletadas em abril de 2000; P2(2004) amostras de ponto intermediário entre P1
e P3 coletadas em abril de 2004
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Tabela 4 – Estimativas de riqueza de OTUs, índice de diversidade e cobertura de amostragem calculados a partir de bibliotecas de r
DNA 16S de Bacteria de solo de mangue contaminado com petróleo
Estimativa de Riqueza de UTOs
Comunidade NS

NU

ACE

Chao1

Índices de Diversidade
Shannona

1/Db

ECA

D = 0,01
P1(2000)

229

223

4255.6 (2054.7; 9101.2)

4147.1 (1971.8 ;9028.4)

5.39 (5.37; 5.41)

217.4 (192.7; 250)

0.05

P2(2000)

205

199

3399.6 (1649.2; 7262.6)

3303.1 (1575.8 ;7197.2)

5.28 (5.26; 5.30)

193.8 (170.4; 224.2)

0.06

P3(2000)

177

155

1836.5 (1010.8; 3458.7)

1291.1 (713.9 ;2464.3)

4.95 (4.87; 5.02)

116.4 (91; 161.8)

0.19

P2(2004)

185

169

1015.3 (636.3; 1701.7)

1016.0 (633.4 ;1713.9)

5.09 (5.05; 5.13)

1000

0.17

P1(2000)

229

219

3539.7 (1821.2; 7101.5)

3929.1 (1870.6 ;8553.2)

5.36 (5.339; 5.398)

207.5 (182.8; 239.8)

0.08

P2(2000)

205

197

2524.1 (1353.3; 4880.3)

2429.6 (1278.3 ;4806.5)

5.26 (5.243; 5.294)

190.1 (167.5; 219.7)

0.08

P3(2000)

177

146

1421.2 (804.5; 2615.5)

1004.1 (576.6 ;1855.7)

4.84 (4.752; 4.938)

207.5 (114.4; 1123.6)

0.26

P2(2004)

185

163

885.3 (567.9; 1451.3)

863.8 (550.5 ;1430.4)

5.04 (4.991; 5.094)

628.9 (421.9; 1250)

0.22

(680.3; 1886.8)

D = 0,03

P1(2000) – Amostra de ponto próximo ao rio Iriri coletadas em abril de 2000; P2(2000), amostras de ponto intermediário entre P1 e P3 coletadas em abril de
2000; P3(2000), amostra de ponto próximo ao local de derramamento de petróleo coletadas em abril de 2000; P2(2004) amostras de ponto intermediário entre P1
e P3 coletadas em abril de 2004. NS, número de seqüências. NU, número de UTOs determinado pelo DOTUR. ECA, estimativa de cobertura de amostragem. a
Estimador de máxima semelhança, bEstimador de máxima semelhança, 1/D recíproca do índice de Simpson. Valores entre parêntese representam o intervalo com
95% de confiança
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O filo Bacteroidetes representa o segundo maior grupo detectado através da afiliação
filogenética das seqüências analisadas. As duas classes detectadas em todas as amostraras foram
Bacteroidetes e Flavobacteria, sendo que Bacteroidetes representou aproximadamente 55,6%,
65.5,7% e 48,5% das suas seqüências analisadas para os pontos P1(2000), P2(2000) e P3(2000),
respectivamente, e 28,3% em P2(2004). Flavobacteria representou 12,4%, 35,3% e 51,5% em
P1, P2 e P3 respectivamente coletadas em 2000, e 60,8% em P2 coletada em 2004. A classe
Sphingobacteria foi a única que não esteve presente em todos os pontos analisados, representado
por P2(2004) e P1(2000) com aproximadamente de 10% e 30% respectivamente, das seqüências
analisadas.
Na tabela 4 são apresentadas as estimativas de riqueza de UTOs, os índices de diversidade
e a estimativa de cobertura de amostragem. As distâncias evolutivas (D) escolhidas para
definição das UTOs (espécies) neste trabalho, foi de 0,01 e 0,03.
As estimativas de riqueza de UTOs, através dos métodos não-paramétricos ACE e Chao1,
mostraram que não houve diferença significativa (intervalo de confiança de 95% de
probabilidade) entre os pontos P1(2000), P2(2000) e P3(2000), tanto para D=0,01 quanto para
D=0,03. No entanto, houve uma tendência de diminuição de riqueza de UTOs nos pontos mais
contaminados com petróleo (P2 e P3), em relação ao ponto menos contaminado (P1). Houve
também uma diminuição na riqueza de UTOs no P2(2004) em relação a P2(2000), com base nas
estimativas calculadas pelo algoritmo de Chao1 (Tabela 4).
Na figura 6A são mostradas os números de filotipos estimados para diferentes distâncias
evolutivas, em amostras dos pontos P1, P2 e P3 coletados em abril de 2000. Os dados indicam
que a estimativa de riqueza de OTU para os pontos P1 e P2 não deferiram estatisticamente,
independente da distância evolutiva. Já a riqueza de UTOs, no P3 foi significativamente menor
do que nos pontos P1 e P2 para D ≥ 0,05 (Figura 6A). Comparando as riqueza de UTOs das
amostras do ponto P2, observou-se que as amostras referentes a 2004 apresentou menor riqueza
de OTUs quando comparadas com amostras coletadas em 2000, para D ≥ 0,06.
Na coleta de 2000, os índices de Shannon e Simpson para os pontos P1 e P2 não
apresentaram

diferenças significativas. No entanto, esses índices foram significativamente

menores para o ponto P3, quando comparado com P1 e P2.
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Figura 6 - Número de filotipos de Bacteria estimado para diferentes distâncias evolutivas solo de mangue
contaminado com petróleo. P1, ponto mais próximo a margem do rio Iriri; P2, zona intermediária; P3,
zona de contato mangue-encosta. Dados calculados pelo estimador não-paramétrico Chao1. As barras
representam os intervalos de confiança (95% de probabilidade)

Os altos valores da recíproca do índice de Simpson observado para o ponto P2 (2004)
indicam a existência de UTOs dominantes dentro da comunidade bacteriana, o mesmo não é
observado no P2 amostrado em 2000.
Na Tabela 5 são apresentadas as comparações múltiplas das bibliotecas de clones de
rDNA 16S feitas pelo programa S-LIBSHUFF. Os resultados mostram que a comunidade de
bactérias do ponto P3(2000) não diferiu significativamente (p < 0,05) dos pontos P1(2000) e
P2(2000). Já, as comunidades de bactérias dos pontos P1(2000) e P2(2000) não diferiram entre si.
Os resultados do S-libshuff apresentados na Tabela 6 indicaram que as comunidades de
bactérias no P2 em amostras coletadas em 2000 e 2004, foram significativamente diferentes (p <
0,05).
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Tabela 5 – Valores de ‘p’calculado nas comparações múltiplas entre bibliotecas de rDNA 16S
das comunidades de Bacteria usando S-libshuff
Y
X

P1(2000)

P2(2000)

P3(2000)

P1(2000)

-

0.2115

0.0000*

P2(2000)

0.1500

-

0.0000*

P3(2000)

0.7765

0.0000*

-

P1, próximo à margem do rio; P2, ponto intermediário entre P1 e P3; P3, próximo ao local de derramamento
coletados em 2000. X, comparação das curvas de cobertura X homóloga, na coluna. Y, comparação das curvas de
cobertura Y homóloga, na linha. Valores mínimos de “p” para diferença significativa: 0.0017 e 0.0085 para 1%e 5%
de probabilidade, respectivamente
* Diferença significativa (p ≤ 0,05)

Tabela 6 – Valores de ‘p’calculado nas comparações múltiplas entre bibliotecas de rDNA 16S
das comunidades de Bacteria usando S-libshuff
Y
X

P2(2002)

P2(2004)

P2(2002)

-

0.0000*

P2(2004)

0.0000*

-

P2 - ponto intermediário (zona de alagamento); (2000), amostras coletadas em abril de 2000; (2004), amostras
coletadas em abril de 2004. X, comparação das curvas de cobertura X homóloga, na coluna. Y, comparação das
curvas de cobertura Y homóloga, na linha. Valores mínimos de “p” para diferença significativa: 0.005 e 0.025 para
1%e 5% de probabilidade, respectivamente
* Diferença significativa (p ≤ 0,05)
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2.4 Discussão

2.4.1 Atributos químicos do solo
Tanto o pH quanto a quantidade de matéria orgânica (MO), temperatura, concentração de
nutrientes, vegetação e práticas de manejo podem influenciar as atividades dos microrganismos
do solo e as estruturas das comunidades microbianas (SHINGH et al., 2006).
A quantificação da biomassa microbiana é uma das abordagens mais utilizadas em
estudos de impactos ambientais sobre a microbiota do solo (STENBERG, 1999). Em torno de
98% do C orgânico do solo encontra-se como MO morta. A fração viva não passa de 1 a 5% do
total de MO, dos quais 60 a 80% são microrganismos, de forma que a maior parte da matéria viva
do solo é representada pela biomassa microbiana (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). As funções
chaves do solo, como transformações da MO e ciclagem de nutrientes, são controladas pela
biomassa microbiana, e podem ficam comprometidas se essa biomassa for reduzida (SPARLING,
1992).
A maior atividade biológica do solo situa-se, de modo geral, na camada de 0 a 20 cm de
profundidade, devido ao maior acumulação de MO, pela disposição de resíduos vegetais e
animais, além dos efeitos das raízes (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Cury (2002) avaliando a
atividade microbiana em solo de mangue do rio Iriri contaminado com petróleo, verificou que as
quantidades de carbono na biomassa microbiana (CB) são maiores nas camadas de 0-20 cm de
profundidade, e se correlaciona positivamente com os teores de MO, demonstrando a existência
uma maior atividade microbiana nas camadas mais superficiais (SPARLING, 1992). Neste
trabalho, a concentração de MO e de CB foram duas vezes mais elevadas nas profundidades de 020 cm do que nas profundidades de 50-60 cm, indicando a presença de uma maior quantidade de
microrganismos e possivelmente uma maior atividade microbiológica nas camadas mais
superficiais do solo de mangue estudado, independente da presença de hidrocarbonetos de
petróleo.
Apesar de P3 ser o ponto mais contaminado, a quantidade de CB e MO não apresentaram
diferenças estatísticas significativas entre os pontos amostrados. No entanto, efeitos significativos
da profundidade de amostragem sobre esses atributos foram observados. Nos pontos P2 e P3, o
CB diminui com o aumento da profundidade, concomitantemente com a diminuição de MO. No
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entanto, no P1 (menos contaminado), a MO aumentou com o aumento da profundidade, enquanto
o CB diminuiu.
Esses dados sugerem que existe uma estratificação na distribuição da biomassa
microbiana no solo de mangue do rio Iriri, e que no P1 (menos contaminado) a limitação do
crescimento da biomassa microbiana nas mesmas profundidades pode não ser devido à
disponibilidade de C-orgânico.
As quantidade de S-total variam dependendo da posição do ponto de amostragem na
transeção. Em solos alagados como manguezais, o S encontra-se em formas mais reduzidas,
como sulfeto de hidrogênio (H2S), mackinauwita (FeS) e pirita (FeS2). FeS2 é uma das fontes de S
no solo, a qual pode ser oxidada formando sulfato (SO4-2), e este pode ser assimilado pelas
plantas e pelos microrganismos (FERREIRA, 2006).
Os compostos de S são considerados elementos chaves para os ciclos biogeoquímicos
ativos em ambientes costeiros alagados (MACKIN; SWIDER, 1989). A dinâmica do S está
intimamente ligada a atividade microbiana, através de processos de oxidação e redução. Elevadas
concentrações de S em solos de mangue ocorrem devido à ação das marés, onde os rios
contribuem com os óxidos ou hidróxidos de ferro e o mar com os sulfatos (ROSSI, 1999).
O teor de S-total foi significativamente menor no P2 do que em P1 ou P3, o que pode ter
ocorrido devido à presença de grande quantidade de raízes nessa área, as quais pode ter
contribuído para remoção do enxofre no solo.
Neste estudo, os teores de S-total mostraram-se elevados na maioria dos Perfis. P1
(margem do rio), em particular, se destaca por apresentar os valores mais elevados de S-total, em
média 1,7%. Ferreira (2002) estudando solo de mangue contaminado com esgoto doméstico
(Guarujá –SP), observou que os teores de S variavam de 2% a 3% entre os diferentes pontos
amostrados e que esses altos valores eram devido a ação das marés, portanto o ponto mais
próximo do rio apresentava maior teor de S.

2.4.2 Diversidade de UTOs de Bacteria e Archaea
Diversos métodos bioquímicos e moleculares vêm sendo utilizados para investigar a
diversidade microbiana e mudanças na estrutura dessas comunidades em solos (SINGH et al.,
2006), dentre eles a PCR-DGGE (MUYZER; WAAL, UITIERLINDEN, 1993). Utilizando-se
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DGGE, fragmentos de DNA do mesmo tamanho e seqüências de nucleotídeos diferentes podem
ser separados em géis de poliacrilamida contendo um gradiente de agentes desnaturantes. Assim,
cada banda no gel representa um grupo de microrganismo com a mesma seqüência de
nucleotídeos ou seqüências similares como o mesmo comportamento de desnaturação
(PROSSER, 2002; SINGH et al., 2006). Um dos genes mais usados para análise de comunidades
de procariotos é o gene que codifica o rRNA 16S (rDNA 16S). No entanto, muitas espécies
bacterianas possuem mais de uma cópia do rDNA 16S, as quais podem apresentar diferentes
mobilidades no gel com gradiente desnaturante, resultando em múltiplas bandas que representam
a mesma espécie. Essas limitações da metodologia dificultam a interpretação dos resultados, no
que se refere à estimativa de diversidade, mas não invalidam sua utilização para detectar
alterações na estrutura das comunidades. O DGGE é mais adequado quando o objetivo é
comparar duas ou mais comunidades (MUYZER; WAAL, UITIERLINDEN, 1993). Se as
amostras apresentarem padrões de bandeamento diferentes, então, certamente as comunidades
microbianas apresentam diferenças (BLOON et al., 2000).
A influência do petróleo nas comunidades microbianas do mangue do rio Iriri (Bertioga,
SP), vem sendo estudada desde 2000. Cury (2002) observou que o fator determinante para
estruturação das comunidades de Bacteria e Archaea era a profundidade.
Neste estudo, PCR-DGGE e seqüenciamento de clones de rDNA 16S foram utilizados
para avaliar a variação espacial e temporal das comunidades de Bacteria e Archaea em solos de
mangue do rio Iriri. A avaliação visual e da concentração de hidrocarbonetos de petróleo por
cromatografia gasosa nos três pontos da transeção amostrados mostrou que o P3 (mangueencosta) era o ponto mais contaminado e que o P1 (próximo ao rio Iriri) era o menos
contaminado (COIMBRA, M.A.V.; BÍCEGO, M.C., 2006). Porém, os resultados das análises das
comunidades de Bacteria e Archaea mostraram que muito embora haja diferença entre as
estruturas das comunidades dos diferentes pontos amostrados, maiores diferenças ocorrem em
função da profundidade nos perfis.
Analisando a riqueza de amplicons de rDNA 16S nota-se que os valores de Sa para
Bacteria foram maiores na camada de 0-10 cm de P2 (42 bandas) e menores na camada de 20-30
cm de P2 (10 bandas). Ao contrário do domínio Bacteria, os maiores valores de Sa para o
domínio Archaea foram detectados nas amostras mais profundas, sendo que as camadas de 20-30
cm de P3 apresentou 49 bandas. A grande quantidade de bandas detectadas nas amostras
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avaliadas sugere uma alta diversidade microbiana, provavelmente devido às elevadas
concentrações carbono. Øvreås e Torsvik (1998), estudando a complexidade de diferentes
comunidades microbianas verificaram que a diversidade de bactérias em solos orgânicos é maior
do que em solos arenosos sob atividade agrícola, e a possível explicação para as diferenças
observadas seria a quantidade de MO no solo. É importante observar neste trabalho que a riqueza
de amplicons de Bacteria foi menor nas maiores profundidades, ao contrário da riqueza de
amplicons de Archaea, a qual apresentou menores valores nas camadas mais superficiais. Essas
diferenças podem estar relacionadas a baixa capacidade dos microrganismos do domínio Bacteria
de se adaptarem a ambientes anóxicos, ao contrário dos microrganismos do domínio Archaea
(ØVREÅS et al., 1993).
A análise comparativa dos resultados obtidos neste trabalho com os de Cury (2002), na
mesma transeção do mangue do rio Iriri, mostrou que a organização das comunidades de Bacteria
e Archaea nos diferentes pontos de amostragem não se alteraram entre os anos 2000 e 2004. Cury
(2002) observou em seu trabalho que as estrutura das comunidades de Bacteria e Archaea do solo
de mangue do rio Iriri eram mais similares entre os pontos amostrados do que entre as
profundidades em um mesmo ponto. Resultados similares foram observados neste trabalho,
sugerindo que a disponibilidade de carbono, nutrientes e de O2 podem ser fatores determinantes
na estratificação e organização das comunidades microbianas em solos de mangue.
Considerava-se que o domínio Archaea era composto por microrganismos que viviam em
ambientes extremos em condições anóxicas. No entanto, vários estudos têm demonstrado que as
Archaea também estão presentes em ambientes não-extremos, incluindo o solo, sedimentos e
ecossistemas marinhos (SANDAA; ENGER; TORSVIK, 1999; SEKIGUCHI, 2006; TINDAL,
1992, RÖLING, 2004). O domínio Archaea possui quatro filos bem caracterizados:
Crenarchaeota, Euryarchaeota, Korarchaeota e Nanoarchaeota. O Crenarchaeota é o grupo
mais restrito, englobando os microrganismos termófilos extremos que metabolizam o enxofre
liberado em fontes hidrotermais (SEKIGUCHI, 2006). O filo Euryarchaeota é um grupo bastante
diversificado filogeneticamente incluindo organismos halofílicos, termófilos e metanogênicos,
importantes na degradação de compostos orgânicos (PESARO, WIDMER, 2002; SEKIGUCHI,
2006). Os filos Korarchaeota e Nanoarchaeota são menos estudados, mas possuem vários
simbiontes hipertermófilos (FUGIWARA, 2002). RÖLING et al. (2004), estudando a influência
da contaminação de petróleo em sedimentos sob as comunidades de Archaea, sugeriu que

58

microrganismos deste domínio possuem um papel significativo na biodegradação do mesmo, mas
que a contaminação tem um efeito negativo nas comunidades de Archaea possibilitando que estas
possam ser utilizadas como indicadores de impactos ambientais causados por contaminação com
petróleo.
O domínio Bacteria, atualmente, é composto de 23 filos, determinados com base nas
seqüências do rRNA 16S. Alguns destes filos consistem em uma única ou algumas poucas
espécies (por exemplo, Thermomicrobia, Chrysiogenetes, Fibrobacteres e Deferribacteres),
enquanto outros como Proteobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria, Actinobacteria e
Firmicutes incluem milhares de espécies, as quais correspondem a 90-95% de todas as espécies
de bactérias conhecidas.
Analisando seqüências de rRNA 16S, Widada et al. (1999) verificaram que vários gêneros
de bactérias aquáticas e terrestres (Ralstonia, Sphingomonas, Burkholderia, Pseudomonas,
Comamonas, Flavobacterium e Bacillus) estão relacionados a degradação de hidrocarbonetos de
petróleo (SANDAA; ENGER; TORSVIK, 1999; AHN et al., 1999; SEKIGUCHI, 2006;
RÖLING et al., 2004, SAUL et al., 2005, ABED et al., 2002). Muitos destes microrganismos
podem pertencer ao grupo das bactérias sulfato-redutoras (BSR), um grupo extenso e
diversificado de microrganismos anaeróbios (DHILLON et al., 2003), os quais podem degradar
uma extensa gama de compostos do petróleo, incluindo alcanos (SO; YOUNG, 1999; RUETER
et al., 1994), tolueno (BELLER, 1996), benzeno (PHELPS; KERKHOF; YOUNG, 1998) e
hidrocarbonetos poliaromáticos (GALUSHKO et al., 1999).
No presente estudo vários grupos de bactérias presente em um solo de mangue do rio Iriri
contaminado com petróleo, em amostras coletadas em 2000 e 2004, foram detectados através do
seqüenciamento de clones de rDNA 16S.
Acidobacteria e Nitrospira foram os únicos dois filos encontrados somente em P2, sendo
que o primeiro só foi detectado em amostras coletadas em 2000 e o segundo em 2004. As
Acidobacteria são amplamente distribuídas em solos e outros habitats (SAIT; DAVIS;
JANSSEN, 2006). Este filo é dividido em oito subdivisões (HUGENHOLTZ, 1998), três delas
são particularmente abundantes em solos, porém há somente três gêneros formalmente descritos
dentro do filo (GARRITY et al., 2004). Todos os isolados deste filo até hoje parecem ser
heterotróficos aeróbios, mas isto, no entanto, pode ser resultado das estratégias de cultivo
empregadas. Segundo trabalho desenvolvido por Sait, Davis e Janssen (2006), o pH é um fator
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importante no crescimento de Acidobacteria, as quais apresentam melhor desenvolvimento em
condições moderadamente ácidas (pH 5,5-6,5), na presença de CO2. O filo Nitrospira é
constituído principalmente de bactérias aeróbias nitrificantes (GU et al., 2004), mas nas amostras
de P2(2004) foi detectado o gênero Magnetobacterium, um grupo heterogêneo de bactérias
aquáticas que possuem a habilidade de se orientar por meio de campos magnéticos. Essas
bactérias possuem um alto potencial de acúmulo de minerais férreos precipitados, mas seu papel
no ciclo biogeoquímico do Fe é pouco compreendido (FLIES; PEPLIES; SCHÜLER, 2005).
Actinobacteria é um dos principais filos dentro do domínio Bacteria (BOONE et al.,
2001). Estes organismos são Gram-positivos, geralmente termófilos com um alto conteúdo de
G+C (GAO; GUPTA, 2005; CAVALIER-SMITH, 2002). Espécies de Actinobacteria são
amplamente distribuídas em ecossistemas terrestres e aquáticos (GOODFELLOW; WILLIAMS,
1983; CHUN et al., 2000), e possuem um papel importante na decomposição da matéria orgânica
e formação do húmus (GOODFELLOW; WILLIAMS, 1983). O filo Actinobacteria inclui 39
famílias e 130 gêneros, fazendo com que este seja um dos maiores grupos do domínio Bacteria.
Representantes de Actinobacteria foram detectados em todas as amostras de solo de mangue. A
ordem Actinobacteridae, representada pela família Acidobacteriaceae foi detectada apenas em
P3(2000), enquanto que o gênero Conexibacter, da família Rubrobacteridae, foi detectado
somente em P2(2004). Conexibacter são aeróbias heterotróficas de solo envolvidas na redução do
nitrato a nitrito (MONCIARDINI et al., 2003).
O filo Bacteroidetes foi o segundo mais freqüente nas amostras de solo de mangue
analisadas. Membros deste filo são particularmente relevantes em ambientes costeiros
(JANSSEN, 2006). A classe Flavobacteria é abundante e biologicamente ativa em ambientes
marinhos (BRINKMEYER, 2003), possui uma forte associação com algas e são
quimioheterotróficas (ABELL; BOWMAN, 2005). Essa classe foi detectada em todos os pontos
analisados. A ordem Flavobacteriales só não foi encontrada em P1(2000). Nas amostras de
P2(2004) as Flavobacterias detectadas foram classificadas nos gêneros: Flavobacterium,
considerado abundante e importante na ciclagem da matéria orgânica de ambientes marinhos
(VanTRAPEN et al., 2004); Gamella, bactéria marinha, estritamente aeróbica, heterotrófica e
Gram-negativa

(NEDASHKOVSKAYA

et

al.,

2005),

e

Robiginitalea

(família

Flavobacteriaceae) bactéria marinha com alto teor de G+C e Gram-negativa. A classe
Sphingobacteria, detectada em P1(2002) e P2(2004), é também comum em ambientes marinhos.
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Alguns membros dessa classe são aeróbios, enquanto que outros são anaeróbios ou anaeróbios
facultativos, dependendo do nível de oxigênio disponível no ambiente (JANSSEN, 2006).
Espécies de Sphingobacteria participam da degradação de vários biopolímeros como celulose,
quitina, pectina e proteínas (BJORNSDOTTIR et al., 2006).
As bactérias pertencentes ao filo Chloroflexi, conhecidas como bactérias verdes nãosufurosas (HUGENHOLTZ; STACKEBRANDT, 2004), são caracterizadas pela capacidade de
decompor a matéria orgânica e metabolizar substratos primários, como carboidratos, em
ambientes contaminados (YAMADA, 2005). Segundo Wrighton (2005), essas bactérias podem
estar associadas com a atenuação natural de petróleo. Este filo foi encontrado em todos os pontos
analisados neste estudo. O gênero Anaerolinea (Anaerolinaeles, Anaerolinaeceae), detectado em
P1(2000), P3(2000) e P2(2004), é constituído de bactérias anaeróbias, heterotróficas e
termofílicas (JANSSEN, 2006).
Recentemente, Godon et al. (2005) avaliaram a ocorrência do filo Deferribacteres e
verificaram sua presença em 93 ecossistemas anaeróbios (solo de floresta, solo de floresta
contaminado com Hg, solo de mangue, solo de mangue contaminado com resíduos de destilaria,
solo degradado após extração de ouro, solo cultivado com cana de açúcar, rochas vulcânicas e
intestino de metazoários), e verificou que esse filo é constituído de anaeróbios estritos, sugerindo
que essas bactérias possuem um papel importante na degradação de aminoácidos em condições
anaróbias. Representantes desse filo foram encontrados em todas as camadas de solos de mangue
do rio Iriri estudadas. No ponto P2, nas amostras coletadas em 2000 e 2004, foram detectadas
bactérias do gênero Caldithrix, bactéria anaeróbia termofílica com função nitrato-redutora
(MIROSHNICHENKO et al., 2003).
O filo Firmicute, composto por bactérias aeróbias e anaeróbias Gram-positivas, foi
detectado em todos os pontos da transeçãodo mangue do rio Iriri analisados neste estudo.
Bactérias pertencentes a este filo têm grande importância no ciclo do enxofre (JANSSEN, 2006).
Representantes do gênero Bacillus (classe Bacilli), considerados termófilos, aeróbios e
halofílicos, foram detectados somente em P2(2004). Alguns estudos mostram que várias espécies
de Bacillus são capazes de degradar hidrocarbonetos de petróleo, utilizando carbono como fonte
energética (SORKHOH et al., 1993). Da classe Clostridia dois gêneros foram detectados no solo
de mangue do rio Iriri: Clostridium (Clostridiales, Clostridiaceae) presente em P2(2004) e
Fusibacter (Fusobacteria, Fusobacteriales) presente em P1(2000). As bactérias do gênero
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Clostridium crescem em temperaturas altas a moderadas e participam do ciclo do nitrogênio
convertendo nitrogênio orgânico em amônia (BHAT; VERLECAR, 2006).
O filo Gemmatimonadetes, detectado em P3(2000) e P2(2004), ocorre em diversos
ambientes, como lodos industriais e sedimentos marinhos. Somente uma espécie de
Gemmatimonadetes foi isolada até o presente (Gemmatimonas aurantiaca, bactéria Gramnegativa, aeróbia e mesofílica) (JANSSEN, 2006; ZHANG et al., 2003).
Uma das maiores filos do domínio Bacteria é Proteobacteria. Atualmente esse filo
contém aproximadamente 528 gêneros descritos (GARRITY et al., 2004), mas o número de
seqüências de rDNA 16S relacionadas à

Proteobacteria que podem ser confiantemente

classificadas em gêneros conhecidos é relativamente baixo indicando a existência de um grande
número de protobactérias ainda não isoladas. Dado a extensão da diversidade fisiológica dentro
do filo, a determinação de seus papéis em solos de mangue é complexa (JANSSEN, 2006).
Proteobacterias são comuns em ambientes marinhos (SEKIGUCHI et al., 2002; WAGNERDÖBLER et al., 2002), e podem apresentar metabolismo autotrófico ou heterotrófico, aeróbio ou
anaeróbio (MARGULIS; SCHWARTZ, 1998). Em ambientes marinhos estão sempre associadas
às plantas, animais ou materiais particulados (MADRID et al., 2001; WEIDNER et al., 2000;
LAU et al., 2002). Também são eficientes na degradação de hidrocarbonetos, incluindo
componentes aromáticos, halifáticos e estruturas moleculares (ATLAS, 1981). Hayes e Lovely
(2002) sugeriram que algumas proteobactérias possuem função sulfato- redutoras, podendo ter,
portanto, importante papel na ciclagem de S em solos de mangue.
Dentre todos os filos de bactérias presentes no solo de mangue do rio Iriri, Proteobacteria
foi o filo mais abundante, representando em média 70% das seqüências de rDNA 16S avaliadas
(variando de 17 a 75%). Neste filo representantes das 5 classes foram detectados:
Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Epsilonproteobacteria e
Deltaproteobacteria (Figura 5B), sendo Gammaproteobacteria a classe mais abundante e com
maior diversidade.
Dentre os membros pertencentes à classe Alphaproteobacteria são encontradas bactérias
de vida livre associadas ao ambiente marinho (KIRCHMAN, 2000). Bactérias marinhas são
principalmente distribuídas nas ordens Rhodobacterales, Sphingomonadales e Caulobacterales
(GIOVANNONI; RAPPE, 2000) e a maioria delas possuem um papel importante de degradação
hidrocarbonetos do petróleo (HEDLUND et al., 1999). Rhodobacterales foram detectadas em
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P1(2000), P3(2000) e P2(2004) e são consideradas bactérias anóxicas fotossintéticas comuns em
solos de mangues (BASHAN; HOLGUIN, 2001). A ordem Rhizobiales, presente em todos os
pontos, foi a que apresentou maior número de gêneros representados nas amostras de solo de
mangue do rio Iriri. O gênero Mesorhizobium (família Phyllobacteriaceae), presente em
P1(2000), exibe baixa tolerância à salinidade e forma nódulos fixadores de nitrogênio em raízes
de leguminosas (KÄMPFER et al., 1999; YOUNG et al., 2001). Bactérias do gênero
Hyphomicrobium, detectadas somente em P2(2004), estão relacionados à oxidação de manganês
e ferro (NORTHUP, 2003). O gênero Rhodobacter, composto por bactérias marinhas halofílicas
são ainda pobremente caracterizadas (ABELL, 2005).
A classe Betaproteobacteria também foi detectada em todas as amostras de solo do
mangue do rio Iriri. Seqüências de rDNA 16S detectadas em P2 (2004) foram classificadas em
duas ordens: Rhodocyclales, envolvida na degradação de nafetaleno (HEDLUND, 1999); e
Burkholderiales, envolvida na degradação de compostos naturais, hidrocarbonetos e xenobióticos
encontrados em lodo de esgoto, solos e águas residiuárias (WILLEMS et al., 1992).
A classe Deltaproteobacteria inclui bactérias mesofílicas redutoras de sulfato. Os gêneros
Desulfonema e Desulfosarcina (Desulfobacterales, Desulfobacteraceae) foram detectados em
P1(2000) e P2 (2004), e podem estar envolvidas na redução do sulfato nesse ambiente.
Desulfovirga (Syntrophobacterales, Syntrophobacteraceae) foi detectada em P1(2000), e pode
estar também envolvida na redução de sulfato (WEBSTERET et al., 2006; MANABU et al.,
1999). Segundo Mußmann (2005), as Desulfosarcinas (Desulfobacterales, Desulfobacteraceae)
são dominantes em ambientes contaminados com petróleo, participando de sua degradação.
A classe Epsilonproteobacteria, presente em todas as amostras de solo de mangue do rio
Iriri, é o grupo mais recentemente definido, possuindo apenas uma ordem (Campylobacterales) e
duas famílias: a Campybacteraceae e a Helicobacteraceae. A primeira foi detectada em P2(2000)
e P3(2000) e a segunda em P1(2000), P3(2000) e P2(2004). Os gêneros Sulfurovum detectados
em P1 e P3 coletadas em 2000 e Sulfurimonas detectados em P2(2004) são bactérias oxidantes de
enxofre encontradas em ambientes hidrotermais (INAGAKI et al., 2004).
A classe de bactérias mais abundante no solo de mangue do rio Iriri foi
Gammaproteobacteria, representando aproximadamente 28% dos clones de rDNA 16S avaliados.
As Gammaproteobacteria detectadas foram classificadas em nove ordens, sendo que somente a
Chromatiales foi observada em todos os pontos analisados. Desta ordem, a qual engloba as
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bactérias fototróficas púrpuras de enxofre e que participa da oxidação de sulfetos e tiossulfetos
(GORLENKO et al., 2004), foram detectados três gêneros: Thiohalocapsa em P2(2000),
Thiomicrospira em P1(2000) e Thioalkalispira em P2(2000), P3(2000) e P2(2004). As ordens
Enterobacteriales e Methylococcales, representadas pelos gêneros Enterobacter e Methylobacter,
respectivamente foram detectadas somente em P2(2004). O gênero Methylobacter possui um
importante papel na degradação de metano, gás produzido pelos microrganismos metanogênicos
(BOWMAN, 1993). Da ordem Oceanopirillale, conhecida por realizar a degradação aeróbia
heterotrófica de compostos orgânicos complexos (GOFFREDI et al., 2005), foram detectados
representantes do gênero Marinomonas, bactérias obrigatoriamente marinhas caracterizadas pela
versatilidade nutricional, e alto potencial para degradação hidrocarbonetos alifáticos (YAKIMOV
et al., 2004). Bactérias marinhas com alto teor de G+C da ordem Alteromonadales
(ROMANENKO et al., 2003) foram detectadas em todos os pontos do mangue do rio Iriri.
Em P3(2000) foi detectada a presença de Pseudomonas plecoglossicida, a qual pode ter
um importante papel na degradação de hidrocarbonetos do petróleo. Estudos realizados por Sondf
(2003) mostraram que esta espécie produz íons cloretos em condições aeróbias à partir de
hidrocarbonetos haloalifáticos, por meio de cloração hidrolítica. Segundo Cerniglia (1993), a
maioria das bactérias degradadoras de hidrocarbonetos de petróleo pertencem ao gênero das
Pseudomonas, sendo que o gene relacionado à degradação de hidrocarbonetos é altamente
homólogo ao gene responsável pela degradação do naftaleno (nah). As bactérias da ordem
Vibrionales, que também podem estar envolvidas na degradação de hidrocarbonetos, foram
detectadas em P2(2000) e P3(2000). Essas bactérias são aeróbias heterotróficas, moderadamente
halofílicas e podem ser encontradas em ambientes costeiros estuarinos e águas doces de climas
tropicais (NAIR et al., 1985; SARKAR et al.,1983).
A análise das seqüências de clones de rDNA 16S de Bacteria dos diferentes pontos
amostrados em abril de 2000, através do índice de Shannon, mostrou que a diversidade genética
das comunidades microbianas diferem estatisticamente somente entre ponto o P1 (ponto menos
contaminado) e P3 (ponto mais contaminado). Considerando-se uma distância evolutiva (D) de
0,01 ou 0,03 para definição de UTOs, observou–se que as estimativas de riqueza de UTOs nas
amostras coletadas em 2000 foram mais elevados para os pontos P1 e P2 do que para P3. Nos
pontos P1, P2 e P3 o número estimado de espécies de bactérias, considerando-se D=0,03, foi de
3539, 2524, 1421 respectivamente. No entanto, como os índices de cobertura das bibliotecas de
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rDNA16S analisadas é baixo, a diversidade de espécies bacterianas no solo de mangue do rio Iriri
pode estar subestimada.
Os índices de diversidade mostraram que muito embora os valores dos índices de
Shannon em amostras de P2 coletados em 2000 e 2004 tenham sido semelhantes, houve uma
provável dominância de grupos específicos em P2(2004), verificado pelos altos valores expressos
pela recíproca do índice de Simpson, o qual foi cinco vezes maior que em P2(2000). O S-libshuff
também comprovou este resultado mostrando que as comunidades bacterianas em amostras de P2
coletadas em 2000 e 2004 são estatisticamente diferentes. Este fato sugere que a contaminação de
hidrocarbonetos no manguezal do rio Iriri está influenciando selecionando microrganismos mais
adaptados à essa fonte de carbono.
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3. CONCLUSÕES
As estruturas das comunidades de Bacteria e Archaea nos solos de mangue do rio Iriri
foram mais similares entre os pontos amostrados do que entre as diferentes profundidades em um
mesmo ponto.
A riqueza de amplicons de Bacteria foi maior nas amostras das camadas superficiais, ao
contrário do que foi observado para Archaea, que apresentou maior riqueza de amplicons nas
amostras das camadas mais profundas.
Vários grupos taxonômicos de Bacteria detectados nos solos de mangue estão diretamente
relacionados com os processos biogeoquímicos típicos do ambiente.
Houve redução da riqueza estimada de espécies de bactérias no ponto P2 ao longo de 4
desde a primeira amostragem.
A redução da riqueza estimada de espécies de bactéria no solo de mangue pode estar
associada à presença de petróleo remanescente do derramamento ocorrido em 1983.
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ANEXO A

Imagem da Baixada Santista e localização da cidade de Bertioga
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ANEXO B

Localização do manguezal do rio Iriri
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ANEXO C

A

C

B

D

A e B: Área de manguezal e leito do Rio-Iriri, dominadas por diferentes tipos de vegetação. C e D: representam
como foi realizada a amostragem
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ANEXO B

A

C

B

D

Imagem e esquema da estratificação e armazenagem das amostras. A e B, estratificação; C, armazenadas a 4 ºC para
análises químicas; D, armazenadas em -80 ºC para análises moleculares. Etapas realizadas em laboratório

