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Resumo 

FERREIRA, J. C. N. Diversidade de Archaea em Diferentes Ecossistemas da Antártica. 2021. 

219 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2021. 

Arqueias representam uma importante fração das comunidades microbianas nos ambientes 

marinhos e terrestres da Antártica, entretanto, seu papel ecológico nesses ecossistemas ainda não 

é bem compreendido. Este trabalho buscou avaliar a diversidade taxonômica, potencial 

metabólico, espécies indicadoras e distribuição das arqueias em amostras de água do mar, solo e 

sedimento geotermal da Península Antártica, assim como neve do continente antártico. A análise 

da composição taxonômica por meio de  sequenciamento do gene RNAr 16S foi combinada com 

ferramentas de predição do potencial metabólico para investigar os processos ecológicos das 

comunidades de arqueias. Crenarchaeota, Thermoplasmatota e Nanoarchaeota foram os filos 

dominantes identificados nos ambientes estudados, com uma ampla distribuição do grupo 

Nitrosopumilales entre as áreas, o que sugere a presença de ecótipos adaptados a condições 

ambientais e processos ecológicos diversos. Arqueias associadas com o metabolismo do metano 

apresentaram uma maior abundância nas amostras da Península Antártica, enquanto as 

comunidades de arqueias no continente apresentaram associação principalmente com o 

metabolismo do nitrogênio. A identificação de espécies indicadoras distintas entre os ambientes, 

assim como padrões de network específicos para cada área, permitiu avaliar os grupos que 

potencialmente apresentam as melhores adaptações para sobrevivência. Por fim, o 

compartilhamento de táxons entre os ambientes, a detecção das possíveis fontes que podem 

contribuir com a composição das comunidades e a identificação das potenciais trajetórias de 

massas de ar na Antártica indicam o transporte aéreo como uma possibilidade para a dispersão de 

arqueias entre a Península Antártica e a plataforma continental.  

Palavras-chave: Biogeografia; Antártica; Diversidade de arqueias; Espécies indicadoras; 

Dispersão aérea. 
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Abstract 

FERREIRA, J. C. N. Diversidade de Archaea em Diferentes Ecossistemas da Antártica. 2021. 

219 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2021. 

Archaea represent an important fraction of microbial communities in Antarctica’s marine and 

terrestrial environments, however, their ecological role in these ecosystems is still poorly 

understood. The aim of this study was to assess the taxonomic diversity, metabolic potential, and 

species and dispersion indicators of Archaea in seawater, soil and geothermal sediment samples 

from Antarctic Peninsula, as well as in snow samples from the cryosphere of the Antarctic 

continent. The analysis of taxonomic composition through the sequencing of the 16S rRNA gene 

was combined with the prediction of the metabolic potential to evaluate the ecological processes 

in the archaeal communities. Crenarchaeota, Thermoplasmatota and Nanoarchaeota were the 

dominant phylum identified in the studied environments, and the Nitrosopumilales group showed 

a broad distribution among the areas, suggesting the presence of ecotypes adapted to several 

environmental conditions and ecological processes. Archaea associated with the methane 

metabolism had a higher abundance in the Antarctic Peninsula samples, while the communities 

in the continent were more associated with the nitrogen metabolism. The identification of distinct 

indicator species for each environment, along with different network patterns, allowed the 

assessment of the groups that potentially have better adaptations for surviving such extreme 

environments. Finally, taxon shared between the areas, detection of possible sources contributing 

with community composition and identification of potential air masses trajectories indicate the 

transport through air as a potential way for archaeal dispersion between the Antarctic continent 

and Peninsula. 

Keywords: Biogeography; Antarctica; Archaea Diversity; Indicator Species; Air dispersal. 
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1. Introdução 

O constante avanço de técnicas independentes de cultivo tem resultado em uma crescente 

disponibilidade de dados genômicos, permitindo um melhor entendimento do potencial 

metabólico e evolutivo de linhagens de micro-organismos não cultiváveis (Adam et al., 2017; 

Spang et al., 2017). O Domínio Archaea foi inicialmente descrito como dois grandes filos, 

Euryarchaeota e Crenarchaeota (Woese et al., 1990), mas a crescente geração de dados genômicos 

permitiu a descrição de novas linhagens, impactando a sistemática desse grupo e resultando na 

proposta de novos níveis taxonômicos, como o superfilo (Adam et al., 2017). 

A classificação de superfilo para arqueias apresenta como grupos: 1) TACK, com 

membros amplamente distribuídos nos mais diversos ambientes e com diferentes capacidades 

metabólicas; 2) DPANN, composto por representantes com genomas e células reduzidas, 

resultando em um repertório metabólico limitado que necessita de uma relação simbiótica com 

outros procariotos, e 3) Asgard, com membros que apresentam a relação filogenética mais 

próxima já identificada com eucariotos (Castelle et al., 2015; Guy and Ettema, 2011; Rinke et al., 

2013; Spang et al., 2015; Zaremba-Niedzwiedzka et al., 2017). 

Estudos moleculares identificaram as arqueias como sendo responsáveis por cerca de 

20% dos procariotos em águas oceânicas, entre 1-5% em camadas superficiais de solos e 

dominantes em sedimentos subsuperficiais e em ambientes geotermais (Bates et al., 2011; Karner 

et al., 2001; Lipp et al., 2008; Ochsenreiter et al., 2003). A ampla distribuição desse grupo 

possibilita sua atuação em diferentes ciclos biogeoquímicos globais, por meio da capacidade 

metabólica para produção e consumo de metano, oxidação de amônia, fixação de nitrogênio e 

atuação no ciclo de enxofre (Dekas et al., 2009; Knittel and Boetius, 2009; Liu and Whitman, 

2008; Paul et al., 2012; Vogt et al., 2008; Wuchter et al., 2006). 

A maior parte do planeta é coberta por ambientes com baixas temperaturas, assim, 

arqueias adaptadas a esses ambientes possuem papel fundamental nos ciclos biogeoquímicos, 

afetando a disponibilidade de nutrientes e influenciando o clima da Terra (Cavicchioli, 2006; 

Strom, 2008). Em ecossistemas antárticos, constituídos por habitats como solos minerais, 

sedimentos aquecidos geotermicamente, geleiras e ambientes marinhos, a distribuição de arqueias 

é influenciada por diferentes fatores físico-químicos, como temperatura e disponibilidade de 

nutrientes (Bendia et al., 2018; Signori et al., 2014; Wynn-Williams, 1996). 

A superfície da plataforma continental antártica coberta permanentemente por gelo, 

conhecida como manto de gelo antártico, apresenta comunidades de arqueias com papéis 

relevantes no ciclo do nitrogênio (Boetius et al., 2015; Fountain et al., 2012). Alterações espaciais 

e temporais nesse ambiente são decorrentes de variações climáticas e têm o potencial de afetar a 

diversidade, distribuição, composição e metabolismo desses micro-organismos (Boetius et al., 
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2015; Fountain et al., 2012). Já o Oceano Austral, que circunda o continente antártico, se 

caracteriza por ser um sistema relativamente fechado e protegido da influência das demais 

latitudes pela Corrente Circumpolar Antártica (Eastman, 2005). Essa região é responsável por 

cerca de um terço da captura de gás carbônico da atmosfera, apresentando grande importância ao 

ciclo global de carbono. Além disso, a Zona de Convergência Antártica atua como uma barreira 

geográfica e climática que pode favorecer o surgimento de espécies endêmicas no continente 

(Cowan and Tow, 2004; Signori et al., 2014; Silvano, 2020; Wynn-Williams, 1996). 

Os ambientes geotermais são constituídos por sedimentos e solos minerais aquecidos por 

meio do calor emitido por fumarolas ou fissuras, além de estarem exclusivamente associados a 

vulcões geologicamente ativos (Herbold et al., 2014). Nesses ambientes, arqueias se distribuem 

de acordo com parâmetros físico-químicos, exibindo uma alta versatilidade metabólica por lidar 

com diferentes fatores extremos ao mesmo tempo (King, 2007). Já as geleiras da Península 

Antártica apresentaram uma rápida resposta ao aumento de temperatura nas últimas décadas, 

resultando em um ambiente de transição devido a processos de derretimento, ação de ondas e 

flutuação anual de marés (Pessi et al., 2015). Tais mudanças ambientais são de grande importância 

para a compreensão das características metabólicas e distribuição de arqueias em regiões com 

derretimento de geleiras (Pessi et al., 2015). 

Estudos anteriores avaliaram padrões biogeográficos de micro-organismos em escala 

global, revelando a influência de fatores bióticos e abióticos na sua distribuição (Bahram et al., 

2018; Delgado-Baquerizo et al., 2018; Henschel, Anwar and Mahomar, 2015). Entretanto, a 

influência desses fatores em comunidades microbianas da Antártica ainda é um tema em debate, 

assim como sua biogeografia no continente antártico (Bowman, 2018). Trabalhos anteriores 

exploraram a diversidade microbiana e abundância de arqueias nos ecossistemas da Antártica, 

contudo sua estrutura de comunidade e papel nos ciclos biogeoquímicos ainda é pouco conhecida 

(Bendia et al., 2018; Bowman, 2018; DeLong et al., 1994; Massana et al., 1998; Murray et al., 

1998; Signori et al., 2014). O estudo de arqueias em diferentes ecossistemas antárticos propõe o 

entendimento de como fatores ambientais distintos podem afetar a estrutura funcional e a 

distribuição dessa comunidade, permitindo uma comparação entre os ambientes marinho e 

terrestre. 

Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Antártico Brasileiro dentro dos 

projetos intitulados “A Vida Microbiana na Criosfera Antártica: Mudanças Climáticas e 

Bioprospecção” (MICROSFERA – CNPq 407816/13-5) e “Monitoramento Ambiental na área de 

influência direta da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)”, convênio entre a Secretaria 

de Biodiversidade e Florestas – Ministério do Meio Ambiente (SBF 009/2012) e o IOUSP (e-

convênio USP 30.759), e com cooperação do INCT-CRIOSFERA (CNPq 55.0353/2002-0).  
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2. Objetivos 

O presente estudo buscou caracterizar as comunidades de arqueias presentes em diferentes 

ecossistemas antárticos, avaliando sua diversidade taxonômica, potencial metabólico, espécies 

indicadoras e indicadores de dispersão. Para isso foram analisadas amostras de água do mar e solo 

da Baía do Almirantado, sedimento geotermal da Ilha Deception, ambos localizados na Península 

Antártica, e neve do interior da plataforma continental da Antártica. 

2.1. Objetivos específicos  

1. Caracterizar e comparar a composição, diversidade e estrutura das comunidades de 

arqueias na Baía do Almirantado, Ilha Deception e plataforma continental; 

2.  Fazer a predição das possíveis funções metabólicas presentes nas comunidades de 

arqueias desses ambientes, avaliando sua importância para os ciclos biogeoquímicos; 

3. Identificar as espécies indicadoras, ou seja, os grupos significativamente correlacionados 

com as diferentes áreas, e avaliar a co-ocorrência de grupos de arqueias, indicando as 

potenciais funções ecológicas nesses ambientes; 

4. Avaliar se as comunidades de arqueias presentes em cada área apresentam semelhanças 

quanto a composição e detectar possíveis padrões de dispersão entre os ambientes. 
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3. Revisão de literatura 

3.1. Ecologia e diversidade do Domínio Archaea 

O desenvolvimento de análises comparativas e filogenéticas, baseadas em ácidos 

nucleicos por Carl Woese e colaboradores (Woese et al., 1975; Woese et al., 1978), resultaram 

em uma melhor caracterização da relação evolutiva entre micro-organismos, e na divisão dos 

domínios da vida em Eukarya, Bacteria e Archaea (Balch et al., 1977; Whittaker, 1969; Woese et 

al., 1975; Woese and Fox, 1977; Woese et al., 1978). Estudos focados em Archaea revelaram 

similaridades genéticas com eucariotos, sugerindo uma maior proximidade filogenética do 

Domínio Archaea com Eukarya do que Bacteria devido à estrutura genômica, ao maquinário de 

transcrição e tradução e à falta de peptideoglicano na parede celular (Doolittle and Logsdon, 1998; 

Woese et al., 1990). 

O aprimoramento de técnicas independentes de cultivo e abordagens computacionais 

(Fuhrman, 2009; Peng et al., 2012; Qu et al., 2019; Tyson et al., 2004; Venter et al., 2004), como 

inovações na amplificação de DNA e reconstrução de genomas a partir de amostras ambientais, 

resultaram na identificação de uma vasta diversidade microbiana não cultivada (Baker and Dick, 

2013; ; Fuhrman, 2009; Peng et al., 2012; Rappé and Giovannoni, 2003; Reysenbach et al., 1992). 

Genes ribossomais são conservados evolutivamente, sendo marcadores genéticos ideais que 

podem ser usados na identificação filogenética e taxonômica de organismos (Baker and Dick, 

2013; Rappé and Giovannoni, 2003; Reysenbach et al., 1992). Inicialmente, as espécies de 

arqueias foram agrupadas em dois filos, nomeados Euryarchaeota e Crenarchaeota (Barns et al., 

1994; DeLong, 1992; Fuhrman et al., 1992). Entretanto, o aumento no número de estudos 

ambientais revelou ramos filogenéticos que não se encaixavam nesses dois grupos (Barns et al., 

1996), incluindo a descrição de novos filos dentro do domínio Archaea (Adam et al., 2017) 

(Figura 1). A descoberta de genomas a partir de arqueias não cultivadas revelou uma variedade 

de papéis ecológicos desse grupo, incluindo sua relevância nos ciclos biogeoquímicos globais 

(Offre et al., 2013) (Figura 2). Esses micro-organismos apresentam uma grande variedade de 

metabolismos, utilizando fontes orgânicas e inorgânicas de energia e influenciando a emissão de 

gases do efeito estufa (Offre et al., 2013). 
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Figura 1. Filogenia gerada a partir de 36 marcadores conservados de proteínas (principalmente proteínas 

ribossomais). Ramos com círculos vermelhos representam grupos com membros não cultivados até o 

momento (Baker et al., 2020). 



22 
 

 

 

Figura 2. Capacidades fisiológicas das linhagens de arqueias baseado no conteúdo genético, com 

distribuição de vias metabólicas nos filos. Os processos metabólicos não foram confirmados nas linhagens 

não cultivadas e são baseados na presença das vias nos genomas (adaptado de Baker et al., 2020). 

Estudos de taxonomia e diversidade de arqueias permitiram o agrupamento dos filos, 

exceto Euryarchaeota (Baker et al., 2020), em grupos taxonômicos maiores, caracterizados como 

superfilos, sendo eles: 1) TACK, composto originalmente por Thaumarchaeota, Aigarchaeota, 

Crenarchaeota e Korarchaeota (Rinke et al., 2013), apresenta membros amplamente distribuídos 

em diferentes ambientes e com capacidades metabólicas distintas; 2) DPANN, inicialmente 

formado por Diapherotrites, Parvarchaeota, Aenigmarchaeota, Nanohaloarchaeota e 

Nanoarchaeota (Guy and Ettema, 2011), composto por representantes com genomas e células 

pequenas, resultando em um repertório metabólico limitado; e 3) Asgard, com membros que 

apresentam a relação filogenética mais próxima já identificada com eucariotos (Spang et al., 2015; 

Zaremba-Ziedzwiedzka et al., 2017) (Figura 3). 
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Figura 3. Diversidade genômica entre os diferentes grupos taxonômicos de arqueias de um banco de dados 

com 3.599 genomas de arqueias disponíveis. Os círculos vermelhos identificam os grupos que não 

apresentam membros cultivados. Barras horizontais caracterizam a quantidade de genomas presentes para 

cada grupo no banco de dados utilizado por Baker et al. (2020) e estão coloridas de acordo com o filo e 

superfilo, com os respectivos nomes a direita (adaptado de Baker et al., 2020). 

 Estudos moleculares e de biomassa indicam que as arqueias representam mais de 20% 

dos procariotos em águas oceânicas, entre 1-5% em camadas superficiais de solo, e podem ser o 

grupo dominante em sedimentos marinhos subsuperficiais e em habitats geotermais (Bates et al., 

2011; Karner et al., 2001; Lipp et al., 2008; Ochsenreiter et al., 2003). Esses micro-organismos 

também apresentam uma alta abundância em diversos ambientes extremos (Baker et al., 2020; 

Kan et al., 2011; Klenk et al., 1998; Takai et al., 2008). 

As arqueias apresentam papéis relevantes nos ciclos biogeoquímicos globais, sendo 

responsáveis pela maior produção biogênica de metano, além de sua oxidação (Liu and Whitman, 

2008; Paul et al., 2012; Shen et al., 2019; Thauer et al., 2008). Esse grupo também atua na 

produção e remineralização de matéria orgânica (Elkins et al., 2008; Kozubal et al., 2013). A 

atuação das arqueias no ciclo do nitrogênio ocorre por meio da oxidação de amônia em nitrito 

(Wuchter et al., 2006), fixação de gás dinitrogênio (Dekas et al., 2009; Leigh et al., 2000) e 
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denitrificação (Cabello et al., 2004; Zumft, 1997). Além disso, as arqueias são capazes de produzir 

e oxidar componentes de enxofre (Kletzin, 2007; Liu et al., 2012). 

Arqueias relacionadas com a oxidação de amônia constituem entre 20-40% da biomassa 

de procariotos nos oceanos (Karner et al., 2001). O metabolismo dessas arqueias pode influenciar 

na composição da matéria orgânica dissolvida (MOD), representando uma importante ligação 

entre produção quimiolitoautotrófica e consumo heterotrófico de MOD, o que indica a 

importância do papel desse grupo na manutenção da bomba biológica (Bayer et al., 2019). Já as 

arqueias capazes de realizar metanogênese, ou seja, produção de metano como produto da 

respiração anaeróbica, correspondem a um grupo grande e diverso dentro de Euryarchaeota 

(Thauer et al., 2010). O metano produzido por essas arqueias compõem cerca de metade da 

produção biogênica de metano no planeta, apresentando relevante importância no ciclo global de 

carbono (Evans et al., 2019; Kirschke et al., 2013). Estudos revelaram que a estrutura das 

comunidades metanogênicas está associada com parâmetros ambientais, como temperatura e 

salinidade, sendo necessário explorar como essas comunidades se adaptam a diferentes mudanças 

ambientais (Liebner et al., 2015). 

3.1.1. Euryarchaeota 

Este filo apresenta o maior número e a maior diversidade de representantes cultivados, 

com os primeiros isolados sendo descobertos antes da primeira descrição do domínio Archaea 

(Balch et al., 1977; Brock and Darland, 1970; Fox et al., 1977; Smith and Hungate, 1958). Os 

grupos cultivados são compostos por representantes metanogênicos, halofílicos, acidofílicos e 

termofílicos (Andrei et al., 2012; Larsen, 1986; Wolfe, 1971), com a identificação dessas arqueias 

sendo essencial para o estudo das adaptações biológicas necessárias para sobrevivência em 

ambientes extremos. Estudos revelaram que esse grupo não está envolvido apenas na produção 

biogênica de metano, mas também na oxidação anaeróbica de metano (Orphan et al., 2002) e 

outros hidrocarbonos de cadeia curta (Dombrowski et al., 2017; Laso-Peréz et al., 2016; Lloyd et 

al., 2006; Maignien et al., 2013; Wang et al., 2019), sugerindo uma maior variedade de papéis 

nos ciclos biogeoquímicos. 

Membros não cultivados desse filo foram identificados como dominantes em diversos 

ecossistemas, por exemplo, Marine Group II e III podem ser responsáveis por cerca de 40% das 

comunidades microbianas marinhas (Iverson et al., 2012; Needham and Fuhrman, 2016). Os 

demais grupos podem ser encontrados em ambientes subsuperficiais terrestres e marinhos (Baker 

et al., 2016; Durbin and Teske, 2012). 

3.1.2. Superfilo DPANN 

O primeiro representante identificado deste superfilo foi Nanoarchaeum equitans, 

classificado no filo Nanoarchaeota e detectado em associação simbiótica com Ignicoccus 
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hospitalis (Huber et al., 2002; Waters et al., 2003). As análises filogenéticas dessa arqueia 

revelaram um dos menores genomas conhecidos e a ausência de genes essenciais, como os 

responsáveis pela biossíntese de lipídios, cofatores, aminoácidos e nucleotídeos (Waters et al., 

2003), sugerindo a necessidade de um hospedeiro para sobrevivência. Membros do superfilo 

DPANN foram primeiramente identificados como pertencentes a ambientes extremos. Entretanto, 

estudos relevaram sua presença em uma maior variedade de condições ambientais, como lagos 

hipersalinos, ambientes aquáticos, sedimentos, fontes termais, entre outros (Castelle et al., 2015; 

Rinke et al., 2013), sugerindo um nicho ecológico mais amplo para esse grupo. Esse superfilo 

ainda possui importância biotecnológica por apresentar o sistema de defesa viral CRISPR-Cas9, 

identificado pela primeira vez em arqueias (Burstein et al., 2017). 

Estudos genômicos indicam que os representantes de DPANN apresentam capacidades 

genéticas e metabólicas limitadas, necessitando da interação com outros organismos para 

obtenção de moléculas essenciais (Castelle et al., 2015; Rinke et al., 2013). Apesar dessa 

limitação, algumas linhagens são capazes de utilizar componentes orgânicos a partir da glicólise, 

beta oxidação, entre outras vias (Baker et al., 2010; Castelle et al., 2015). Isso indica que algumas 

arqueias desse grupo apresentam um estilo de vida dependente de uma interação simbiótica, 

enquanto outras são capazes de um crescimento sacarolítico ou fermentativo (Castelle et al., 

2015).  

3.1.3. Superfilo TACK 

Este é um dos superfilos mais estudados, com organismos termofílicos e acidofílicos de 

Crenarchaeota entre as arqueias com mais representantes cultivados depois de Euryarchaeota 

(Barns et al., 1996; DeLong, 1992). Membros do superfilo TACK apresentam papéis importantes 

nos ciclos biogeoquímicos globais tanto em ambientes marinhos quanto terrestres (Castelle and 

Banfield, 2018). Alguns representantes podem apresentar metabolismo heterotrófico, utilizando 

proteínas e açúcares, mas também há aqueles capazes de quimiolitoautotrofia, atuando no ciclo 

do enxofre por meio de sua oxidação e redução (Offer et al., 2013). 

Representantes do superfilo TACK classificados como Nitrosopumilus (previamente 

conhecida como MG-I) (Brochier-Armanet et al., 2008; Spang et al., 2010) são considerados um 

dos grupos de arqueias mais abundantes do planeta, presentes em uma alta proporção no mar 

profundo e em solos (Karner et al., 2001; Leiniger et al., 2006). Esse grupo está envolvido na 

oxidação de amônia a nitrito (Venter et al., 2004) e na fixação de carbono (Hallam et al., 2006), 

e apresenta um papel relevante nas mudanças climáticas por estar envolvido na produção de gases 

do efeito estufa (Santoro et al., 2011). Os demais representantes de TACK possuem papéis 

relevantes no ciclo de carbono via acetogênese, um processo que era considerado exclusivo de 

bactérias (He et al., 2016), além de apresentarem genes envolvidos no metabolismo do metano, 
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sugerindo uma possível contribuição dessas arqueias no ciclo global do metano (Castelle and 

Banfield, 2018; Evans et al., 2015; Vanwonterghem et al., 2016). 

3.1.4. Superfilo Asgard 

Este superfilo compreende os filos Lokiarchaeota (Durbin and Teske, 2012; Jorgensen et 

al., 2012; Spang et al., 2015), encontrado em abundância em sedimentos de mar profundo e 

contendo o primeiro representante cultivado desse grupo (Imachi et al., 2020), além de 

Thorarchaeota (Seitz et al., 2016; Zaremba-Niedzwiedzka et al., 2017) e Heimdallarchaeota 

(Zaremba-Niedzwiedzka et al., 2017), ambos sendo grupos raros em sedimentos, e Odinarchaeota 

(Zaremba-Niedzwiedzka et al., 2017), encontrado em sedimentos de fontes termais. 

Representantes de Asgard podem ser capazes de realizar acetogênese (Seitz et al., 2016; Sousa et 

al., 2016), e apesar de ser sugerido que arqueias pertencentes a esse grupo apresentam um 

potencial estilo de vida heterotrófico, alguns membros possuem genes que codificam a via 

metabólica Wood-Ljungdahl para fixação de carbono (Seitz et al., 2016). Entretanto, a presença 

dessa via não é uma evidência direta de autotrofia e o CO2 pode atuar como um aceptor de elétrons 

oriundos de reações fermentativas (Ragsdale and Pierce, 2008; Seitz et al., 2016). 

Análises filogenéticas identificaram membros desse grupo como monofiléticos com 

Eukarya, além da presença de genes que codificam proteínas homólogas de eucariotos indicar um 

ancestral comum entre arqueias e eucariotos (Spang et al., 2015). Essas observações sugerem que 

um ancestral do superfilo Asgard poderia ser a arqueia hospedeira da relação simbiótica com uma 

bactéria que, posteriormente, se tornou a mitocôndria e originou a primeira célula eucariótica 

(Baker et al., 2020; Imachi et al., 2020). 

3.2. Distribuição de comunidades de arqueias 

3.2.1. Biogeografia 

A biogeografia é o estudo da biodiversidade ao longo do espaço e do tempo, gerando 

informações sobre mecanismos ecológicos como especiação, extinção, dispersão e interação entre 

espécies (Fierer, 2008; Martiny et al., 2006). Espera-se que ambientes distantes e isolados 

apresentem uma alta endemicidade, como consequência de limitações na dispersão e na seleção 

por meio do ambiente (Bahram et al., 2018; Kleinteich et al., 2017; Mittelbach and Schemske, 

2015). Assim, ecossistemas isolados, com baixa influência antropogênica e com condições 

extremas, como o continente antártico, apresentariam comunidades endêmicas. 

Trabalhos anteriores avaliaram os padrões biogeográficos de comunidades microbianas 

em escala global, demonstrando que a distribuição de micro-organismos não acontece de modo 

aleatório, sendo influenciada por fatores bióticos e abióticos e variando entre regiões (Bahram et 

al., 2018; Delgado-Baquerizo et al., 2018; Fierer and Jackson, 2006; Henschel, Anwar and 

Mahomar, 2015; Lauber et al., 2009; Tedersoo et al., 2014). A influência desses fatores em 
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comunidades microbianas da Antártica ainda é um tema em debate. Os estudos conduzidos até o 

momento para avaliar a diversidade genética e taxonômica das comunidades microbianas no 

continente apresentam poucas amostras e estão concentrados em áreas específicas, em grande 

parte devido a inacessibilidade de algumas regiões antárticas, como identificado por Bowman 

(2018). 

Estudos anteriores investigaram a distribuição e abundância de arqueias ao redor do 

globo, entretanto, sua biogeografia ainda é pouco explorada (Wang et al., 2020). A maior parte 

dos trabalhos está focada em apenas um ambiente ou com escalas espaciais limitadas (Biller et 

al., 2012; Yao et al., 2013). Além disso, os protocolos de sequenciamento variam entre os estudos, 

incluindo os primers utilizados, profundidade de sequenciamento, plataforma e qualidade das 

sequências, o que pode dificultar análises posteriores (Bowman, 2018). A distribuição global de 

grupos de arqueias com funções metabólicas específicas foi avaliada anteriormente, incluindo 

estudos sobre arqueias capazes de oxidar amônia (Alves et al., 2018; Cao et al., 2013) e 

metanogênicas (Wen et al., 2017). Investigações mais detalhadas sobre a composição e 

distribuição das comunidades de arqueias como um todo, além de suas similaridades e diferenças 

entre ecossistemas distintos, ainda precisam ser realizadas. Informações geradas com esses 

estudos possibilitariam uma melhor compreensão da biogeografia e dos papéis ecológicos das 

comunidades de arqueias em diferentes condições ambientais. 

3.2.2. Aerobiologia 

A atmosfera é considerada um importante meio de transporte de micro-organismos entre 

diferentes ecossistemas, tanto global quanto localmente (Fröhlich-Nowoisky et al., 2016). O 

crescente interesse por bioaerossóis encontrados na atmosfera deve-se ao seu potencial de afetar 

os padrões de biodiversidade dos ambientes (Morris et al., 2011; Niu et al., 2021; Womack et al., 

2010). A taxa de dispersão para um ecossistema pode influenciar na dinâmica das comunidades 

microbianas, com o transporte aéreo sendo identificado como uma importante fonte de inóculos 

biológicos para locais isolados (Pearce et al., 2010). 

A contribuição do transporte aéreo para a ecologia microbiana em sistemas isolados, 

como a Antártica, ainda não é bem compreendida (Bottos et al., 2014). Apesar do continente 

antártico ser considerado como um dos ambientais mais isolados do planeta (Pearce et al., 2009), 

estudos prévios identificaram a influência de aerossóis oriundos de outras partes do globo (Albani 

et al., 2012; Li et al., 2008; Mahowald et al., 1999). Trabalhos anteriores identificaram 

similaridades entre comunidades microbianas presentes em diferentes regiões antárticas, 

sugerindo que os organismos conseguem se distribuir ao longo do continente (Bottos et al., 2014; 

Pearce et al., 2016). 
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Os trabalhos de aerobiologia conduzidos na Antártica tiveram como objetivo investigar a 

ecologia atmosférica em uma escala regional a continental, com o potencial de auxiliar no 

entendimento dos padrões biogeográficos das comunidades microbianas (Pearce et al., 2016). 

Apesar desses estudos terem sido realizados em poucas localidades e por um período limitado, 

demonstraram que a atmosfera é essencial tanto no transporte dentro do continente quanto entre 

continentes, com a possibilidade de uma comunidade microbiana distinta residindo no ar antártico 

(King-Miaow et al., 2019). Apesar da importância dos micro-organismos transportados pelo ar, 

trabalhos anteriores sobre aerobiologia não consideram a estabilidade e viabilidade microbiana 

(Pearce et al., 2016), ainda assim, foram responsáveis pela identificação de que o tempo de 

residência de aerossóis na Antártica é maior do que em outros ambientes (Burrows et al., 2009). 

Métodos independentes de cultivo 

As técnicas independentes de cultivo baseiam-se na análise de DNA extraído diretamente 

de amostras ambientais. Essas análises podem ser classificadas em dois grupos: os dependentes 

de iniciadores (primers) específicos e amplificação (PCR), como o sequenciamento do gene 

RNAr 16S, e os independentes de primers e amplificações específicas, como a técnica de 

metagenômica. 

A maioria dos métodos moleculares empregados em ecologia microbiana envolve o 

estudo do gene RNAr 16S (Spang et al., 2015). Apesar da disponibilidade de diversos primers 

para amplificação desse gene, tanto em bactérias quanto em arqueias, estes apresentam falhas em 

amplificar algumas linhagens de arqueias (Eloe-Fadrosh et al., 2016; Narasingarao et al., 2012). 

Quando comparado com o sequenciamento de bactérias, as arqueias frequentemente representam 

uma menor fração da comunidade na maioria dos conjuntos de dados de procariotos (Bahram et 

al., 2018).  

Essa baixa abundância de arqueias nos dados de sequenciamento pode ser, em parte, 

devido a incompatibilidades com os primers mais usados para PCR de procariotos (Baker et al., 

2003; Gantner et al., 2011), ocasionando em uma menor detecção de grupos taxonômicos (Bru et 

al., 2008). A alta divergência do gene RNAr 16S entre os grupos de Archaea dificulta o 

desenvolvimento de primers universais para procariotos ou específicos para esse Domínio (Baker 

et al., 2003; Parada et al., 2016). Estudos demonstram que o sequenciamento de todo o 

comprimento do gene RNAr 16S, possibilitado pelo desenvolvimento do sequenciamento de 

terceira geração, como Single Molecule Real-Time (SMRT) (Eid et al., 2009) e o Nanopore 

(Branton et al., 2008), tem o potencial de auxiliar em uma resolução taxonômica mais precisa 

para esse grupo (Johnson et al., 2019; Schloss et al., 2016; Tedersoo et al., 2018). 
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A metagenômica tem se tornado a principal ferramenta para estudos relacionados à 

diversidade funcional, potencial metabólico e função ecológica das comunidades microbianas 

(Simon et al., 2009). Essa técnica se caracteriza como sendo o estudo de genomas de micro-

organismos extraídos diretamente de amostras ambientais, com o DNA ambiental extraído sendo 

fragmentado e utilizado para construir as bibliotecas, sem a necessidade de amplificação com 

primers específicos. Apesar da metagenômica apresentar uma abordagem funcional mais robusta 

para a descrição de comunidades microbianas em seus habitats naturais (Ferrer et al., 2011), a 

falta de genomas de referência e de anotação funcional de genes podem reduzir o potencial 

computacional para a análise das sequências (Quince et al., 2017). 

3.2.3. Bionformática 

A bioinformática é um campo de pesquisa interdisciplinar que apresenta como objetivos 

a organização dos dados para geração de conhecimento e o desenvolvimento de métodos para 

análise e interpretação (Luscombe et al., 2001; Yadev et al., 2019). Os avanços nas tecnologias 

de sequenciamento resultaram em uma melhora no campo da bioinformática para a análise de 

microbiomas, com a elaboração de ferramentas e softwares que permitem uma análise e 

visualização de dados integrada (Oulas et al., 2015; Yadev et al., 2019).  

Existem diversos programas e ferramentas para processamento de dados de 

sequenciamento do gene RNAr 16S (Santos et al., 2020), dentre eles os mais utilizados são QIIME 

1 e 2, Mothur e Phyloseq (Bolyen et al., 2019; Caporaso et al., 2010; McMurdie and Holmes, 

2012; Schloss et al., 2009). O fluxo de trabalho para estudos com dados de sequenciamento inclui 

etapas de demultiplex (remoção dos barcodes que identificam cada amostra) e controle de 

qualidade, seguido da geração e análise de sequências variantes de amplicon (ASVs) que 

garantem uma maior precisão por permitir a identificação de variação na sequência por uma única 

mudança de nucleotídeo. Por fim, é feita a atribuição taxonômica das sequências representativas 

e as análises ecológicas (Santos et al., 2020). 

Um dos desafios das análises funcionais de comunidades microbianas é a presença de 

redundância, com diferentes espécies contribuindo com funções similares, além do 

compartilhamento de vias metabólicas entre diferentes grupos (Hao et al., 2017). A análise de 

rede é um dos métodos mais populares dessa área para investigação da estrutura da comunidade 

dos microbiomas (Hao et al., 2017), permitindo a avaliação de efeitos de perturbações e alterações 

na estrutura da comunidade (Faust and Raes, 2012). Uma das abordagens dessa análise é baseada 

em coeficientes de similaridade ou correlação entre variáveis, com foco em padrões de co-

ocorrência de grupos entre as amostras. 
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3.3. Continente Antártico 

 A Antártica compreende o ambiente marinho, definido pelo Oceano Austral, e os 

ambientes terrestres e demais aquáticos que estão divididos entre o continente e a Península 

Antártica (Convey et al., 2014). Os ecossistemas variam em terra, apresentando desertos polares, 

a plataforma continental permanentemente congelada, lagos de água doce a hipersalinos com suas 

coberturas de gelo e lagoas eutróficas (Thomas et al., 2008) (Figura 4). Já os ecossistemas 

marinhos apresentam regiões costeiras rasas até grandes profundidades em zonas abissais, áreas 

livres de gelo e permanentemente congeladas (Convey et al., 2014) (Figura 5). 

 

 

Figura 4. Diversidade de ecossistemas terrestres antárticos: a) McMurdo Dry Valleys; b) lago Dray Valley; 

c) Beacon Valley; e d) Atka Bay (Cowan et al., 2014; Boetius et al., 2015). 
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Figura 5. Exemplos de ecossistemas marinhos antárticos: a) Baía Paradise e b) mar de Ross (fonte: 

Britannica). 

 O Oceano Austral se caracteriza por ser um sistema relativamente fechado e protegido 

das demais latitudes pela Corrente Circumpolar Antártica (Eastman, 2005; Pearce et al., 2009) 

(Figura 6). Essa região é isolada dos demais continentes pela Zona de Convergência Antártica, 

atuando como uma barreira geográfica e climática e possibilitando o surgimento de espécies 

endêmicas no continente (Cowan and Tow, 2004; Wynn-Williams, 1996; Signori et al., 2014; 

Silvano, 2020).  

 

Figura 6. Corrente circumpolar antártica no Oceano Austral criando uma barreira geográfica no continente 

antártico (Fonte: Australian Antarctic Magazine). 
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     A Antártica apresenta habitats complexos para os micro-organismos e uma série de 

fatores físico-químicos, como temperatura e disponibilidade de nutrientes, influenciam a 

sobrevivência das comunidades microbianas (Signori et al., 2014; Wynn-Williams, 1996). 

Estudos anteriores aplicaram técnicas de biologia molecular, como o sequenciamento do gene 

RNAr 16S, para uma melhor compreensão da diversidade, ecologia e evolução dos micro-

organismos antárticos. O trabalho de Bowman (2018) identificou estudos conduzidos em 

diferentes ecossistemas da Antártica para avaliar a diversidade presente em habitats microbianos. 

Muitos estudos estão concentrados em poucas regiões, principalmente devido a inacessibilidade 

de muitas áreas no continente, resultando em uma lacuna de informações sobre a real diversidade 

microbiana da Antártica (Figura 7). 

 

Figura 7. Localização e tipos de amostras de estudos moleculares para avaliar a diversidade microbiana da 

Antártica (adaptado de Bowman, 2018). 

3.3.1. Microbiomas antárticos terrestres 

As comunidades microbianas correspondem à biomassa dominante dos ecossistemas 

terrestres, controlando o fluxo biológico de carbono, nutrientes e energia (Vincent, 2000; Wynn-
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Williams, 1996). A microbiota presente no solo é responsável pela implementação dos processos 

biogeoquímicos (Alekseev et al., 2020), apresentando papel fundamental na reciclagem de 

nutrientes durante a decomposição e produção de matéria orgânica (Offre et al., 2013). 

A distribuição e sobrevivência das espécies presentes nos solos antárticos são 

influenciadas por diversos fatores, como a idade do solo e disponibilidade de água e nutrientes 

(Cary et al., 2010; Convey et al., 2014; Siciliano et al., 2014; Terauds et al., 2012). A microbiota 

nesse ecossistema é fundamental para a manutenção dos principais processos ecológicos (Benaud 

et al., 2019; Cary et al., 2010; Chan et al., 2013; Ji et al., 2017), entretanto, a grande maioria dos 

estudos envolvendo o microbioma de solos antárticos apresenta foco apenas nas comunidades 

bacterianas (Cowan et al., 2014; Pointing et al., 2009; Rao et al., 2012; Richter et al., 2014). 

Estudos anteriores apresentaram baixas diversidades de arqueias, quando comparado com 

bactérias, mas essa baixa detecção não indica uma menor contribuição com os papéis ecológicos 

do ambiente (Faust and Raes, 2012; Fierer, 2017).  

Fatores antropogênicos foram identificados como os responsáveis por afetar propriedades 

geoquímicas e a diversidade microbiana em solos antárticos (Friedman, 1982, Pershiana et al., 

2018). Esse tipo de impacto ocorre não apenas devido à contaminação, mas também em 

decorrência de perturbações físicas, como compactação do solo devido impactos mecânicos e a 

própria eliminação de resíduos (Alekseev et al., 2020). Estudos prévios identificaram o 

microbioma dos solos antárticos como únicos (Bajerski and Wagner, 2013; Teixeira et al., 2010), 

entretanto, outros trabalhos demonstraram que a composição do microbioma é similar à de outras 

regiões do planeta (Foong et al., 2010; Fierer and Jackson, 2006). 

Os ambientes com baixas temperaturas ou permanentemente congelados podem 

apresentar micro-organismos abundantes e diversos, não sendo apenas repositórios dos 

procariotos transportados pelo ar (Harding et al., 2011). Os ecossistemas que apresentam neve 

correspondem a cerca de 35% da superfície do planeta e são constituídos por reservatórios 

dinâmicos de nutrientes e micro-organismos (Anesio et al., 2017; Liu et al., 2009; Obbels et al., 

2016). A neve presente na Antártica é considerada um dos mais importantes habitats, já que a 

maior parte do continente é permanentemente coberta por gelo (Fretwell et al., 2013), assim a 

microbiota domina qualquer outro tipo de vida terrestre (Vincent et al., 2004), sendo 

metabolicamente adaptada para sobreviver às condições ambientais e podendo estar ativamente 

envolvida na reciclagem de matéria orgânica dissolvida (Antony et al., 2016). 

Os estudos de micro-organismos presentes na neve da Antártica foram focados em 

bactérias (Antony et al., 2016; Lopatina et al., 2016; Michaud et al., 2014; Malard et al., 2019) e 

fungos (Amorim et al., 2019; De Menezes et al., 2017, 2020), sendo também encontrados estudos 

com algas (Davey et al., 2019; Fujii et al., 2010). Esses estudos estão restritos a localizações 
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específicas, o que classifica uma grande parte do continente como inexplorado (Malard et al., 

2019). Além disso, os padrões biogeográficos dos micro-organismos presentes na neve da 

Antártica ainda não são bem conhecidos, assim como sua colonização (Pearce et al., 2016). O 

trabalho de Malard et al. (2019) apresentou a investigação das comunidades microbianas na neve 

antártica com a maior extensão geográfica, observando comunidades de bactérias com 

variabilidade espacial e comunidades compostas por grupos encontrados em solos, o que sugere 

uma colonização tanto local quanto por ecossistemas terrestres distantes.  

Os ambientes geotermais na Antártica são encontrados em sedimentos e solos minerais 

aquecidos por meio do calor emitido por fumarolas ou fissuras, e são associados a vulcões 

geologicamente ativos (Herbold et al., 2014). A maior parte dos vulcões antárticos não mostra 

sinais de atividade vulcânica e apenas quatro exibem habitats geotermais ativos, sendo três 

localizados no continente (Montes Erebus, Melbourne e Rittman – Victoria Land) e um na 

Península Antártica (Ilha Deception – Ilhas Shetland do Sul) (Herbold et al., 2014; Kyle and Cole, 

1974). A influência de atividades vulcânicas nas comunidades microbianas em ecossistemas 

polares ainda é pouco explorada, sendo o oposto encontrado para regiões não polares (Antranikian 

et al., 2017; Price and Giovannelli, 2017; Ward et al., 2017). 

Estudos anteriores nos habitats geotermais da Antártica identificaram os grupos de micro-

organismos presentes nesses microbiomas, sendo observada pela primeira vez arqueias 

hipertermófilas no continente (Amenábar et al., 2013; Bendia et al., 2018; Herbold et al., 2014; 

Muñoz et al., 2011; Soo et al., 2009). As comunidades microbianas encontradas na Ilha Deception 

(Bendia et al., 2018) apresentaram semelhanças com fontes hidrotermais no mar profundo (Dick, 

2019; Nakagawa et al., 2006), sugerindo que a temperatura encontrada nesses ecossistemas atua 

como uma pressão seletiva em favor de grupos capazes tanto de sobreviver em altas temperaturas 

quanto tolerar temperaturas mais brandas ao redor. 

3.3.2. Microbioma antártico marinho 

O Oceano Austral apresenta uma marcante sazonalidade quanto às condições ambientais, 

como cobertura de gelo, luminosidade e temperatura, resultando em um impacto direto na 

diversidade e estrutura das comunidades microbianas (Bunse and Pinhassi, 2017; Doney et al., 

2012; Fuhrman et al., 2015; Grzymski et al., 2012). Essa região é responsável por cerca de um 

terço da captura de gás carbônico, apresentando um papel relevante no ciclo do carbono global, 

além de apresentar um sistema biogeoquímico heterogêneo, com a zona costeira altamente 

produtiva e a zona oceânica exibindo uma produção primária limitada a disponibilidade de 

nutrientes (Signori et al., 2014). 

As comunidades de micro-organismos presentes em águas profundas apresentam 

variação de acordo com a circulação das massas de água e o tempo de residência (Ghiglione et 
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al., 2012; Wilkins et al., 2013; Yu et al., 2015). Já as comunidades próximas à superfície são 

moldadas a partir de fatores ambientais, como temperatura e salinidade, além de apresentarem 

variabilidade espacial (Luria et al., 2016; Moreno-Pino et al., 2016; Signori et al., 2014; Signori 

et al., 2018; Yu et al., 2015). No verão, os blooms de fitoplâncton fornecem nutrientes e carbono 

orgânico, resultando em um predomínio de micro-organismos com metabolismo fotoheterotrófico 

e quimiolitotrófico, enquanto no inverno, as comunidades são marcadas por uma maior proporção 

de procariotos quimiolitoautróficos (Bunse and Pinhassi, 2017; Ghiglione and Murray, 2012; 

Grzymski et al., 2012; Luria et al., 2016; Signori et al., 2018). 

3.3.3. Descrição das áreas de estudo 

A Baía do Almirantado é a maior baía da Ilha Rei George, no arquipélago Shetlands do 

Sul a cerca de 125 km de distância do ponto mais ao norte da Península Antártica (Figura 8). A 

hidrologia da Baía do Almirantado é complexa, com contribuição de diferentes massas de água 

oriundas do estreito de Bransfield e do degelo de dentro da baía (Szafranski and Lipski, 1982). 

Essa área foi designada como uma “Área Especialmente Gerenciada” (“Antarctic Specially 

Managed Area” - ASMA-1) devido ao aumento de atividades como turismo, pesca e, 

principalmente, atividades científicas, sendo a sede da Estação Antártica Comandante Ferraz 

(EACF - Brasil), da Estação de Pesquisa Machu Picchu (Peru) e da Estação Antártica Polonesa 

Henryk Arctowski (Polônia). Em fevereiro de 2012 a EACF sofreu um grande incêndio com perda 

total da estação de pesquisa. Uma nova estação foi construída e reinaugurada em janeiro de 2020. 
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Figura 8. Localização da Ilha Rei George - Antártica com a indicação dos pontos amostrais na Baía do 

Almirantado (círculo amarelo: solo da EACF e azul: água do mar das geleiras Wanda, ao norte, e Ecology, 

ao sul). Imagens feitas no software QGIS com coordenadas em UTM de acordo com o sistema de referência 

de coordenadas EPSG:3031. 

A geleira Ecology está localizada na costa oeste da bacia central da baía, ao sul da estação 

antártica polonesa. Essa geleira é alimentada pelo campo de gelo Warsawa (Bitanja, 1992; Vieira 

et al., 2005), possui uma área de 5,55 km² (Arigony-Neto, 2001) e extensão frontal de 700 m 

(Figura 9A). Já a geleira Wanda está localizada na enseada Martel, apresentando parte do campo 

de gelo Kraków e uma área de 1,63 km² (Rosa et al., 2010) (Figura 9B). 
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Figura 9. Região terminal das geleiras Ecology (a) e Wanda (b) na Ilha Rei George. (Foto: Profª Drª 

Rosemary Vieira). 

A Ilha Rei George se localiza na zona de ventos oeste antárticos, apresentando um clima 

marítimo que é caracterizado por uma rápida sucessão de sistemas de baixa pressão quentes e 

úmidos (Bitanja, 1995; Braun and Schneider, 2000). A temperatura média anual é de 1,8°C (-2,1° 

± 1°C), a velocidade média dos ventos é de 6,5 m.s⁻¹ (6 ± 1,2 m.s⁻¹), com precipitação média 

anual de 508,5 mm e umidade média de 82%. A temperatura média das águas da Baía do 

Almirantado varia anualmente de -1,8°C a 4°C (Plano de Manejo para Área Especialmente 

Gerenciada Nº 1). 

A alta frequência e intensidade dos ventos na Baía do Almirantado, em conjunto com a 

troca rápida de água devido às massas de água, resulta em uma forte mistura da coluna de água e 

frequente ausência de estratificação (Rakusa-Suszczewski, 1980; Zielinski, 1990). Entretanto, foi 

observado que em áreas adjacentes aos runoffs das geleiras há formação de uma camada 

superficial fina, não excedendo um metro de profundidade, com salinidade e densidade mais 

baixas (Szafranski and Lipski, 1982). A caracterização físico-química do solo da Baía do 

Almirantado pode ser encontrada no trabalho de Santos et al. (2013), com o estudo de Guerra et 

al. (2013) avaliando o impacto do incêndio de 2012 no solo da área. Já as características físico-

químicas da água do mar da Baía do Almirantado podem ser encontradas no trabalho de Ferreira 

(2019) 

O módulo Criosfera 1, inaugurado em janeiro de 2012, está localizado na Antártica 

continental a 250 km da borda sudoeste da plataforma de gelo Ronne, 670 km do polo sul 

geográfico e 2500 km da EACF, em uma região permanentemente congelada (Figura 10). Durante 

o inverno austral, o continente antártico e o oceano ao redor ficam cobertos por uma camada de 

gelo de 31.6 milhões de km², sendo que cerca de 18.5 milhões de km² resultam do congelamento 

do oceano, 11.9 milhões correspondem a áreas permanente congeladas e 1.6 milhões são 

extensões flutuantes do gelo continental (Parkinson, 2014; Sheperd et al., 2012; Zwally et al., 

2012). Esses elementos são essenciais para a manutenção do sistema climático do planeta 
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(Fretwell et al., 2013; Jacobs et al., 1992; Massom and Stammerjohn, 2010). O módulo Criosfera 

1 possibilita o acompanhamento de variações dos parâmetros atmosféricos de forma ininterrupta, 

atuando como um fator chave para um melhor entendimento das mudanças climáticas na 

Antártica. A instalação do CrioLab, um pit de 2 m de profundidade, permitiu a coleta de amostras 

de neve para análises microbiológicas (Figura 11). 

 

Figura 10. Localização do módulo Criosfera I na Antártica continental. Imagens feitas no software QGIS 

com coordenadas em UTM de acordo com o sistema de referência de coordenadas EPSG:3031. 
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Figura 11. Módulo Criosfera 1 a esquerda (Foto: Heber Reis Passos - INPE) e CrioLab para coleta de 

amostras biológicas a direita (Foto: Emanuele Kuhn). 

A Ilha Deception é um estratovulcão em forma de ferradura, cuja parte central sofreu um 

processo de colapso durante uma erupção há cerca de 10.000 anos, dando origem a caldeira 

denominada Port Foster, com aproximadamente 9 km de diâmetro (Baker et al., 1975) (Figura 

12). Essa ilha vulcânica é um ambiente que apresenta atividade geotermal contínua, com emissões 

gasosas constantes e visíveis de fumarolas que podem atingir até 100°C (Amenábar et al., 2013) 

e cujos gases, compostos principalmente por CO2 e H2S, quando em contato com O2 atmosférico 

produzem sulfito e sulfato (Somoza et al., 2004; Zhang and Millero, 1993). A Ilha Deception 

difere de todos os outros vulcões da Antártica devido sua influência marinha e temperaturas mais 

elevadas, com as fumarolas sendo encontradas a nível do mar (Cowan, 2014). As fumarolas estão 

distribuídas tanto em regiões submersas quanto parcialmente submersas na zona entremarés, a 

temperatura do sedimento associado às fumarolas é variável, apresentando valores entre 80-100°C 

em Fumarole Bay (Blanco et al., 2012; Rey et al., 1995; Somoza et al., 2004) (Figura 13). A 

caracterização físico-química de Fumarole Bay pode ser encontrada no trabalho de Bendia et al. 

(2018) 
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Figura 12. Localização da Ilha Deception na Península Antártica, com a identificação dos pontos amostrais 

(círculo verde) de sedimento geotermal em Fumarole Bay. Imagens feitas no software QGIS com 

coordenadas em UTM de acordo com o sistema de referência de coordenadas em UTM de acordo com o 

sistema de referência de coordenadas EPSG:3031. 

 

 

Figura 13. Visão geral de alguns sítios geotermais da Ilha Deception (adaptado de Bendia et al., 2018). 
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Pontos amostrais 

 Foram utilizadas amostras de diferentes ecossistemas antárticos, obtidas em diferentes 

trabalhos realizados no Laboratório de Ecologia Microbiana IOUSP durante o desenvolvimento 

do projeto PROANTAR intitulado “A Vida Microbiana na Criosfera Antártica: Mudanças 

Climáticas e Bioprospecção - MICROSFERA” (Tabela 1 e Figura 14), como descrito a seguir:      

I. 109 amostras de diferentes profundidades da coluna de água (0.1-38 m) em áreas de 

degelo de geleiras (Ecology e Wanda) da Ilha Rei George na Baía do Almirantado; 

II. 27 amostras de solo (0-5 cm) da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) da 

Ilha Rei George na Baía do Almirantado após o incêndio de 2012; 

III. 6 amostras de diferentes profundidades de neve da plataforma continental no Módulo 

Criosfera I (0-40 cm, 40-85 cm, 85-110 cm, 110-160 cm, 160-182 cm e 182-200 cm); 

IV. 6 amostras de sedimento (0-5 cm) associado a fumarolas em sítios geotermais da Ilha 

Deception. 

Tabela 1. Área de estudo, número de amostras e tipos de ecossistema e de amostra dos diferentes ambientes 

antárticos. 

Área de estudo Número de amostras Ecossistema Tipo de amostra 

Baía do Almirantado 109 áreas de degelo água do mar 

Baía do Almirantado 27 camada ativa do permafrost solo 

Continente/ Criosfera I 6 sítio permanentemente congelado neve 

Ilha Deception 6 sítio geotermal sedimento 
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Figura 14. Pontos amostrais na Península Antártica: Ilha Rei George (amarelo – solo e azul – água do mar) 

e Ilha Deception (verde – sedimento geotermal); e no Continente Antártico (vermelho - neve). Imagens 

feitas no software QGIS com coordenadas em UTM de acordo com o sistema de referência de coordenadas 

EPSG:3031. 

4.2. Análise de sequenciamento 

Os conjuntos de dados foram produzidos a partir do sequenciamento do gene RNAr 16S, 

amplificado a partir do DNA genômico total e sequenciado por meio da plataforma Illumina 

Miseq. A extração de DNA das amostras de cada ambiente foi realizada utilizando kits 

específicos, dentre eles o PowerMax SoilTM DNA (Mo Bio, USA) para as amostras de sedimento 

de Deception, DNeasy Power Soil (Qiagen, USA) para as amostras de solo da Baía do 

Almirantado, DNeasy Bood and Tissue (Qiagen, USA) para as amostras de água do mar da Baía 

do Almirantado e DNeasy Power Water (Qiagen, USA) para as amostras de neve da plataforma 

continental. As extrações foram realizadas seguindo protocolo do fabricante, exceto para a água 

do mar que apresentou modificações devido a especificidade do kit a tecido ou sangue (Ferreira, 

2019).  

As reads geradas a partir do sequenciamento foram pré-processadas e analisadas com o 

software QIIME2 (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) e seus plugins (Bolyen et al., 

2019). As reads foram importadas para o ambiente do QIIME2, seguido pela remoção do barcode 

com o plugin demux, e visualização da qualidade por meio do demux sumarize. As amostras de 

cada ambiente resultaram de sequenciamentos distintos, apresentando o mesmo primer forward 

(515F 5’-GTGYCAGCMGCCGCGGTAA-3’), mas diferentes primers reverse (926R 5’-

CCGYCAATTYMTTTRAGTTT-3’ e 806R 5’-GGACTACVSGGGTATCTAAT-3’) (Tabela 
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Suplementar 1). Para garantir que todos os fragmentos reverse apresentassem o mesmo início foi 

implementado o plugin cutadapt trim-paired para cortar os fragmentos que iniciavam com o 

primer 926R na posição do primer 806R.  

O plugin DADA2 (Callahan et al., 2019) foi utilizado para filtragem quanto a qualidade 

e presença de quimeras, além de agrupar as reads em sequências representativas chamadas de 

sequências variantes de amplicon (ASVs). Os conjuntos de dados apresentaram 50 amostras com 

250 pb e 102 amostras com 300 pb, assim, de acordo com a qualidade, as sequências forward e 

reverse foram truncadas, resultando em sequências com 211 e 90 pb, respectivamente (Tabela 

Suplementar 1). As amostras foram combinadas por meio da aplicação do feature-table merge, 

resultando em uma tabela de ASVs com a respectiva frequência para cada amostra (feature-table), 

e o feature-table merge-seqs foi utilizado para a geração das sequências. 

A aplicação do feature-classifier com o método classify-sklearn (Bokulich et al., 2018) 

foi utilizada para classificação taxonômica a partir de um classificador Naive Bayes pré-treinado 

do banco de dados Silva v. 138, atualizado em novembro de 2019 (Quast et al., 2013). Para as 

análises de diversidade baseadas na filogenia, as sequências foram filtradas com os comandos 

filter-table e filter-seqs para apresentar apenas os grupos de arqueias, em seguida, foram geradas 

árvores filogenéticas (rooted e unrooted) com o plugin phylogeny, a partir do alinhamento das 

sequências com MAFFT e FastTree (Katoh and Standley, 2013). Os arquivos resultantes do 

QIIME2 (tabela com a frequência das ASVs, taxonomia e árvore filogenética) foram exportados 

e combinados em um objeto phyloseq (McMurdie and Holmes, 2012) para continuação das 

análises no ambiente R (Team, 2019). Para visualização da árvore filogenética foi utilizada a 

ferramenta online iTol (Interactive Tree of Life) v. 5.7 (Letunic and Bork, 2019). 

4.3. Análise de dados e estatística 

4.3.1. Taxonomia e diversidade  

Análises filogenéticas e de diversidade foram realizadas com os pacotes phyloseq 

(McMurdie and Holmes, 2012), ggplot2 (Wickham, 2009) e vegan (Oksanen et al., 2013) da 

plataforma R (Team, 2019). O objeto phyloseq foi utilizado para visualização da taxonomia por 

meio de um gráfico de barras com a abundância relativa dos grupos. Os índices de alfa diversidade 

(Shannon para diversidade e Chao1 para riqueza) foram calculados a partir da abundância relativa 

das ASVs para cada área, seguido da análise de variância (Kruskal-Wallis) para comparação dos 

valores de diversidade entre os ambientes antárticos. O índice de Shannon é baseado tanto na 

abundância quanto na equitatividade das ASVs, levando em consideração espécies raras, já Chao1 

se baseia na abundância, apenas (Chao; 1984; Shannon, 1948). 

 O pacote DESeq2 foi utilizado para normalização dos valores de ASVs entre as amostras 

com a função varianceStabilizingTransformation (Love et al., 2014). A análise de beta 
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diversidade entre as áreas foi feita a partir da distância normalizada weighted Unifrac e o resultado 

visualizado por meio da análise de componente principal (PCoA) do pacote phyloseq. Para uma 

melhor compreensão dos fatores contribuindo para a estrutura da comunidade de arqueias, foi 

realizada a análise de PERMANOVA (Permutation Multivariate Analysis of Variance) 

(Anderson et al., 2013; Oksanen et al., 2013), disponível no pacote vegan v. 2.5.6 (Oksanen et al., 

2013), e tendo as áreas antárticas como fator pré-determinado. Por fim, a análise de betadisper 

(Anderson et al., 2006) também foi realizada para determinar a equalidade na dispersão entre as 

áreas.   

4.3.2. Predição funcional 

 A predição do potencial metabólico dos grupos taxonômicos identificados anteriormente 

foi obtida por meio do banco de dados FAPROTAX (Functional Annotation of Prokaryotic Taxa), 

seguindo protocolo dos desenvolvedores (Louca et al., 2016). Esse banco de dados faz uma 

extrapolação das funções de procariotos cultivados (identificados a nível de gênero ou espécie) 

para o restante dos procariotos. A análise foi realizada por meio de um script em Python para 

conversão da tabela de ASVs em uma tabela de funções metabólicas baseadas nas anotações 

funcionais do banco de dados do FAPROTAX. 

 O plugin do PICRUSt2 (Phylogenetic Investigation of Communities by Reconstruction of 

Unobserved States) (Douglas et al., 2020) no QIIME2 foi utilizado para predição do metagenoma 

funcional das comunidades de arqueais a partir do marcador genético do gene RNAr 16S (Langille 

et al., 2013). O algoritmo do PICRUSt2 posiciona as ASVs em uma árvore de referência usada 

como base para a predição. Essa árvore contém 20.000 genes RNAr 16S de procariotos do banco 

de dados IMG (Integrated Microbial Genomes) (Markowitz et al., 2012). O PICRUSt2 utiliza as 

ferramentas HMMER (www.hmmer.org) para posicionar as ASVs, EPA-ng (Barbera et al., 2019) 

para determinar a melhor posição dessas ASVs na filogenia de referência, e GAPPA (Czech and 

Stamatakis, 2019) para gerar uma nova árvore que passa a incorporar essas ASVs. Por fim, é 

obtida uma árvore filogenética que contém os genomas de referência e os organismos das 

amostras ambientais, sendo utilizada para a predição de cada ASV. Os arquivos gerados por meio 

do comando full-pipeline no QIIME2 foram exportados e a visualização da predição funcional 

baseada nos metagenomas ortólogos do banco de dados KEGG (Kanehisa et al., 2012) obtida por 

meio do software STAMP v. 2.0 (Parks et al., 2010).  

4.3.3. Espécies indicadoras e análise de rede 

 A análise de espécies indicadoras foi feita para identificar ASVs significativamente 

correlacionadas com as amostras dos diferentes ambientes. Foi utilizada a função multipatt do 

pacote indspecies no ambiente R (De Cáceres et al., 2010; Team, 2019), incluindo combinações 

entre os grupos de amostras para permitir que qualquer grupo taxonômico pudesse ser um 
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indicador para mais de um tipo de ambiente. Foram consideradas espécies indicadoras aquelas 

que apresentaram o valor de estatística > 0.3 e significância de p < 0.05 com 999 permutações 

(Dufrêne and Legendre, 1997). Os resultados foram visualizados como redes com o pacote igraph 

do R (Csardi et al., 2006).  

A análise de rede por co-ocorrência foi feita para determinar as correlações entre os 

grupos de arqueias nos diferentes ambientes. A co-ocorrência entre as ASVs foi calculada por 

meio do método da correlação de Spearman, selecionando apenas as correlações com p-valor < 

0.05, no ambiente R (Team, 2019). Foram utilizadas as ASVs presentes no mínimo em duas 

amostras de cada ambiente. Os resultados foram visualizados por meio do software Gephi v. 0.9.2 

(Bastian et al., 2009) para a construção final da rede.   

4.3.4. Indicadores de dispersão 

A observação de compartilhamento de ASVs entre os ambientes foi feita a partir do 

agrupamento das amostras pela área e transformação da tabela de abundância das ASVs em uma 

tabela de presença e ausência. As ASVs únicas e compartilhadas foram visualizadas por meio do 

UpSet plot feito com o pacote UpSetR (Conway et al., 2017). Em seguida, foram gerados gráficos 

de barras com a abundância relativa dos grupos taxonômicos compartilhados entre as amostras de 

cada ambiente com o pacote phyloseq (McMurdie and Holmes, 2012). 

O pacote SourceTracker v. 1.0.1 (Knights et al., 2011) foi utilizado para analisar 

diferentes fontes que poderiam explicar a composição das comunidades de arqueias nos diferentes 

ecossistemas antárticos. Esse método utiliza dados de abundância para verificar a endemicidade 

ambiental das fontes, no caso os ambientes, e caracteriza como “desconhecido” quando parte do 

inóculo no ambiente de destino não provém de nenhuma das fontes ou quando não foi capaz de 

identificar uma assinatura taxonômica discriminatória entre as fontes (Henry et al., 2016; Knights 

et al., 2011). 

Por fim, foram calculadas trajetórias das massas de ar para avaliar sua distribuição em 

cada ambiente com o modelo online HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory) (Stein et al., 2015) da NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). 

Esse modelo utiliza dados meteorológicos globais do banco de dados do GDAS (Global Data 

Assimilation System). O modelo apresenta um tempo de resolução de 3h e uma distribuição 

espacial de 1° de latitude por 1° de longitude. As trajetórias calculadas foram referentes a 7 dias 

antes do período de coleta para cada área, com uma nova trajetória sendo gerada a cada 6h. Para 

garantir uma mistura vertical adequada na atmosfera ao longo da massa de ar, a opção isentrópica 

foi selecionada. 
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5. Resultados e Discussão 

5.1. Diversidade e composição taxonômica das comunidades de arqueias 

Comunidades de arqueias pertencentes a Baía do Almirantado (solo e água do mar), Ilha 

Deception (sedimento geotermal) e interior da plataforma continental (neve) foram analisadas a 

partir do sequenciamento de fragmentos do gene RNAr 16S, obtidos em diferentes trabalhos 

realizados no Laboratório de Ecologia Microbiana IOUSP. As sequências oriundas das 148 

amostras coletadas nesses ambientes foram agrupadas em 268 variantes de sequência de amplicon 

(ASV).  

5.1.1. Diversidade alfa e beta 

 Foram detectadas 97 ASVs de arqueias no sedimento de Deception e 56 na neve da 

plataforma continental, já para a Baía do Almirantado foram observadas 99 ASVs de arqueias na 

água do mar e 29 no solo. Os valores de diversidade alfa foram maiores nas amostras de Deception 

e plataforma continental, quando comparados com as amostras da Baía do Almirantado (Figura 

15, Tabela Suplementar 2). O índice de diversidade Shannon para cada ambiente apresentou uma 

média de 2.28 (± 0.62, desvio padrão, d.p.) para Deception, 1.67 (± 0.82, d.p.) para a plataforma 

continental, 0.74 (± 0.47, d.p.) e 0.43 (± 0.54, d.p.) para a água do mar e solo da Baía do 

Almirantado, respectivamente (Figura 15). O mesmo padrão foi encontrado para o índice de 

riqueza de Chao1 com uma média de 23.83 (± 6.24, d.p.), 10.5 (± 9.15, d.p.), 3.3 (± 3.91, desvio 

padrão, d.p.) e 2.37 (± 2.55, d.p.) para Deception, plataforma continental e água do mar e solo da 

Baía do Almirantado, respectivamente (Figura 15).  

 A utilização do teste de Kruskal-Wallis para comparar as comunidades de arqueias 

presentes nos ambientes antárticos identificou diferenças significativas nos índices de diversidade 

alfa entre as áreas (Chao1: P = 2.053e-09 e Shannon: P = 9.99e-09, Figura 15). As comparações par-

a-par dos índices de diversidade e riqueza entre as comunidades de arqueias confirmaram a 

existência de diferenças significativas entre os ambientes (Tabela 2). 
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Figura 15. Índices de riqueza (Chao1) e diversidade (Shannon) para as comunidades de arqueias na Baía 

do Almirantado (azul – água e amarelo - solo), continente (vermelho) e Deception (verde). Médias 

comparadas por meio do teste de Kruskal-Wallis. 

Tabela 2. Comparações par-a-par dos índices de riqueza (Chao1) e diversidade (Shannon) para as 

comunidades de arqueias na Baía do Almirantado, Ilha Deception e plataforma continental. Valores em 

negrito correspondem a P < 0.05. 

Comparação par a par Chao1 Shannon 

Água do mar Baía do Almirantado Solo Baía do Almirantado 0.2267 0.0002 

Neve Continente Água do mar Baía do Almirantado 0.0002 0.00004 

Sedimento Deception Água do mar Baía do Almirantado 0.0000 0.0000 

Neve Continente Solo Baía do Almirantado 0.00001 0.0000 

Sedimento Deception Solo Baía do Almirantado 0.0000 0.0000 

Sedimento Deception Neve Continente 3,00E-07 0.1219 

 

A comparação dos ambientes antárticos resultou na identificação de maiores diversidades 

para o sedimento de Deception e neve do continente e menores para água do mar e solo da Baía 

do Almirantado. O estudo realizado por Wang et al. (2020) em ambientes da América do Norte 

demonstrou que, assim como no presente estudo, a estrutura das comunidades de arqueias pode 

variar entre ambientes distintos. Porém, no estudo de Wang e colaboradores, uma alta diversidade 

de arqueias foi observada no solo, quando comparado com os demais ambientes (biofilme e água 

estuarina). 

A diversidade beta entre as comunidades de arqueias foi analisada por meio da distância 

métrica quantitativa normalizada de Unifrac. Não foi identificada uma clara distinção entre as 
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amostras de água do mar da Baía do Almirantado, sedimento da Ilha Deception e neve da 

plataforma continental. Entretanto, as amostras de solo da Baía do Almirantado apresentaram uma 

maior dispersão (Figura 16). A análise de PCoA detectou 88.4% de variação total da composição 

das comunidades de arqueias nas amostras dos diferentes ambientes (Figura 16). Apesar de não       

ser possível observar pelo método de ordenação um particionamento das comunidades de arqueias 

em nichos, a utilização da análise de variância com PERMANOVA constatou uma distinção 

significativa entre os ambientes (Adonis, R² = 0.60, P = 0.001). 

O agrupamento de parte das amostras no PCoA indica semelhança quanto aos valores da 

distância quantitativa de Unifrac. É provável que a proximidade seja devido à presença de grupos 

específicos e filogeneticamente próximos compartilhados entre as amostras de água do mar, 

sedimento e neve. Já as amostras com maior distanciamento indicam a presença de grupos 

filogeneticamente distantes, como é o caso das amostras do solo da Baía do Almirantado. O 

trabalho de Delgado-Baquerizo et al. (2018) sugere que amostras subsuperficiais de solo podem 

apresentar um perfil mais heterogêneo de micro-organismos. Além disso, atividades 

antropogênicas, como as atividades científicas e a própria reconstrução da EACF, podem 

representar uma fonte de impacto relevante nas comunidades microbianas dos solos Antárticos 

nas proximidades da estação 

 

Figura 16. Diversidade beta entre as amostras da Baía do Almirantado (azul – água e amarelo - solo), 

continente (vermelho) e Deception (verde). Análise de componente principal (PCoA) baseada na distância 

quantitativa de Unifrac normalizada. 
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O particionamento das comunidades de arqueias em nichos não foi observado entre os 

ambientes, diferentemente do encontrado por Wang et al. (2020) na comparação entre ambientes 

aquáticos e terrestres na América do Norte, mas similar ao estudo de Lee et al. (2019) que 

comparou o solo de diferentes províncias da Ásia. Apesar dos fatores físico-químicos presentes 

nesses ambientes antárticos serem distintos, potencialmente não apresentam um impacto 

relevante na estruturação dessas comunidades, contrariando estudos prévios (Alves et al., 2018; 

Biller et al., 2012; Reichenberger et al., 2015). Entretanto, a análise das assinaturas geoquímicas 

desses ambientes precisa ser realizada para avaliar com precisão o impacto desses fatores na 

formação de nichos capazes de suportar a diversidade filogenética e funcional das populações de 

arqueias encontradas nessas áreas. 

O teste de homogeneidade betadisper entre os grupos de amostras identificou uma 

diferença significativa na dispersão por tipo de ambiente (betadisper, F = 16.788, p = 2.174e-09). 

A variação significativa tanto por meio do PERMANOVA quanto por betadisper indica que as 

amostras de cada ambiente apresentam uma diferença significativa em composição e em 

homogeneidade. Essas diferenças indicam uma maior variação das comunidades entre os 

ambientes e uma menor variabilidade entre as amostras de uma mesma área.  

Apesar do solo ser um dos ambientes que apresenta a maior diversidade do planeta 

(Griffiths et al., 2016), o oposto acaba sendo observado para as comunidades de arqueias nos 

solos na Antártica. O primeiro trabalho sobre comunidades de arqueias em solos antárticos foi 

realizado por Ayton et al. (2010), sendo encontrados baixos valores de diversidade e riqueza, 

semelhantes ao do presente estudo. Trabalhos realizados em solos da região sem gelo de Fields, 

na Ilha Rei George (Zhang et al., 2018), no McKelvey Dry Valley (Chan et al., 2013) e no 

McMurdo Dry Valley (Richter et al., 2014) para avaliar a diversidade de arqueias também 

identificaram baixos valores. Os solos presentes no continente Antártico são caracterizados por 

baixas temperaturas, pouca disponibilidade de água e baixos níveis de carbono e nitrogênio, 

resultando na seleção de arqueias capazes de sobreviver nessas condições e podendo ocasionar 

em uma baixa diversidade e abundância (Ayton et al., 2010; Aislabie and Bowman, 2010; Currie 

et al., 2004; Delgado-Baquerizo et al., 2018). Além disso, o solo presente na Baía do Almirantado 

é caracterizado como camada ativa do permafrost, ou seja, durante o verão apresenta uma camada 

descongelada que pode sofrer influência do processo de runoff das geleiras ao redor (Simas et al., 

2008; Vieira et al., 2014), podendo explicar a alta variabilidade encontrada, como observado no 

estudo de Sajjad et al. (2021) em geleiras na China (Figura 16).  

Já as comunidades de arqueias presentes na água do mar da Península Antártica 

apresentam valores de abundância e diversidade com diferenças espaciais e temporais (DeLong 

et al., 1994; Murray et al., 1998; Massana et al., 2000; Signori et al., 2018). Apesar dessas 
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variações, estudos anteriores identificaram baixos valores de diversidade de arqueias em amostras 

de água do mar dessa região (Abele et al., 2017; Luria et al., 2014), semelhante ao encontrado 

para as amostras de água da Baía do Almirantado. A água superficial da Península Antártica sofre 

influência da formação e derretimento de gelo, apresentando baixas salinidade e temperatura 

(Alonso-Sáez et al., 2011), o que pode explicar tanto as baixas diversidade e variabilidade quanto 

a semelhança filogenética, já que esses fatores ambientais podem influenciar na sobrevivência e 

seleção das comunidades microbianas.  

A presença de organismos adaptados a ambientes permanentemente congelados foi 

inicialmente descrita por Abyzov et al. (1998), Gilichinsky et al. (1992) e Priscu and Christner 

(2004). Trabalhados anteriores caracterizaram a diversidade de comunidades microbianas e 

identificaram a presença de arqueias em amostras de neve da Antártica (Antony et al., 2016; 

Cameron et al., 2012; Cameron et al., 2015; Collins et al., 2010; Duarte, 2010; Lutz et al., 2015), 

com valores semelhantes ao encontrado no presente estudo. O trabalho de Antony et al. (2016) 

indica que os grupos de arqueias presentes na neve da Antártica são componentes importantes da 

microbiota desse ecossistema. Apesar da detecção de uma baixa diversidade mais estudos 

precisam ser realizados para uma melhor compreensão da biodiversidade desse grupo na neve, 

sendo importante verificar a influência do isolamento geográfico da plataforma continental na 

baixa variabilidade das arqueias. Os micro-organismos apresentam a capacidade de impactar a 

dinâmica, composição e abundância dos nutrientes encontrados na neve, inclusive alterando o 

albedo de sua superfície (Larose et a., 2013). A presença de arqueias também foi identifica em 

ambientes glaciais na Áustria (Battin et al., 2001), Canadá (Boyd et al., 2011) e Svalbard (Zarsky 

et al., 2013). 

Já o sedimento associado a fumarolas na Ilha Deception apresentou diversidade similar a 

encontrada no trabalho de Bendia et al. (2018), realizado na mesma área. Estudos anteriores de 

comunidades de arqueias em sítios geotermais apresentaram diversidade semelhante (Kormas et 

al., 2009) e inferior (Gugliandolo and Maugeri, 2019; Li et al., 2015) a encontrada no presente 

estudo. O trabalho de Bendia et al. (2018) identificou uma maior diversidade de arqueias em 

amostras de geleiras e uma menor em amostras de fumarolas. Os ambientes frios da Antártica 

apresentam variações sazonais extremas, ocasionando na seleção de diferentes organismos e 

podendo resultar no aumento da diversidade microbiana (Hopkins et al., 2006; Sharp et al., 2014). 

Já os ambientes termais apresentam uma maior estabilidade quanto a variações de temperatura e 

composição geoquímica, levando a uma menor especiação dos micro-organismos adaptados e 

selecionando aqueles capazes de sobreviver a altas temperaturas (Sharp et al., 2014; Wang et al., 

2014). Apesar dessas características, a comparação da diversidade entre a neve da plataforma 

continental e o sedimento de Deception não apresentou diferença significativa (Tabela 2). 
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5.1.2. Composição taxonômica 

As comunidades de arqueias a nível de ordem variaram em abundância e ocorrência entre 

os diferentes ambientes antárticos. As amostras de água do mar da Baía do Almirantado 

apresentaram dominância de Nitrosopumilales (55%, filo Crenarchaeota), Marine Group II (38%, 

Thermoplasmatota) e Woesearchaeales (5%, Nanoarchaeota) (Figura 17). Já as amostras de solo 

próximas a EACF da Baía do Almirantado apresentaram como principais grupos BSLdp215 

(51%, Thermoplasmatota), Nitrososphaerales (37%, Crenarchaeota) e Methanosarciniales (4%, 

Halobacterota), as ASVs pertencentes aos grupos Nitrosopumilales, Thermoplasmatales, 

Methanomassiliicoccales e Methanobacteriales apresentaram menos de 3% de abundância 

relativa (Figura 17). 

As amostras de neve do módulo Criosfera I na plataforma continental antártica 

apresentaram como grupos dominantes as ordens Nitrosopumilales (57%), Woesearchaeales 

(26%), Thermoplasmata (3%, Thermoplasmatota) e Methanosarciniales (2%). Já Halobacterales 

e Desulfurococcales apresentaram apenas 1% de abundância relativa (Figura 17). Por fim, as 

amostras de sedimento geotermal da Ilha Deception apresentaram dominância de 

Desulfurococcales (83%, Crenarchaeota), Woesearchaeales (9%), um grupo não classificado 

pertencente a classe Thermoprotei (4%) e Nitrosopumilales (1%) (Figura 17). 

Como apresentado acima, Crenarchaeota, Thermoplasmatota e Nanoarchaeota foram os 

filos dominantes entre os diferentes ambientes antárticos. Apesar do filo Crenarchaeota apresentar 

alta abundância em todos os ambientes, os demais grupos apresentaram abundâncias distintas 

entre os ecossistemas. Essa variação na distribuição de arqueias entre diferentes ambientes 

também foi observada em estudos anteriores (Auguet et al., 2010; Alves et al., 2018; Wen et al., 

2017). Para explorar mais essas diferenças, identificamos as 5 ASVs mais dominantes em cada 

ambiente e observamos o predomínio de 8 grupos taxonômicos (Figura 18). Membros de 

Nitrosopumilales (ASV26, 19, 15 e 16) apresentaram predominância na água do mar da Baía do 

Almirantado, mas não foram detectados como dominantes nos demais ambientes (Figura 18). Já 

as ASV34, 29, 23 e 9, que também pertencem ao grupo Nitrosopumilales, foram dominantes na 

neve da plataforma continental e no solo da Baía do Almirantado e, exceto pela ASV29 que 

também foi detectada no sedimento de Deception, não foram identificadas como dominantes nos 

demais ambientes (Figura 18). 
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Figura 17. Abundância relativa da composição taxonômica de Archaea a nível de ordem para os diferentes ambientes antárticos (Almirantado – água, Almirantado – solo, 

Continente – neve e Deception - sedimento). 
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Figura 18. Classificação taxonômica das 5 ASVs de Archaea mais abundantes para cada ambiente antártico. O tamanho do círculo está relacionado a abundância relativa de cada ASV e a 

organização das ASVs está de acordo com a presença no respectivo ambiente. 
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A ordem Nitrosopumilales foi proposta por Konneke et al. (2005) e seus membros estão 

associados aos ciclos de nitrogênio, mais especificamente com a nitrificação, realizando a 

oxidação de amônia no metabolismo quimiolitotrófico. Os representantes dessa ordem 

apresentam papel importante na produção primária e nos ciclos biogeoquímicos em ambientes 

oligotróficos, contribuindo com a produtividade primária em ambientes com limitadas fontes de 

energia orgânica e desprovidos de luminosidade (Bollman et al., 2014; Kits et al., 2017).  

 As arqueias responsáveis pela oxidação de amônia formam um grupo diverso, e sua 

diversidade e abundância na natureza dependem de múltiplos fatores, principalmente das 

condições locais de cada ambiente, como pH e temperatura (Alves et al., 2018; Baker et al., 2020; 

Biller et al., 2012; Rosenberg et al., 2014; Stahl and de la Torre, 2012). Ecossistemas distintos 

tendem a apresentar grupos diferentes de arqueias que oxidam amônia, com a adaptação de nicho 

contribuindo direta ou indiretamente para a seleção de grupos específicos (Wang et al., 2020). 

Isso sugere que arqueias envolvidas com a oxidação de amônia podem, potencialmente, ser 

encontradas em diferentes ambientes, mas apresentando padrões de distribuição e ecótipos 

distintos (Hampel et al., 2020; Wang et al., 2020). 

Membros de Nitrosopumilales foram identificados em águas polares profundas e 

superficiais (De la Torre et al., 2008; Learman et al., 2016; Signori et al., 2014, Signori et al., 

2018). E representantes dessa ordem também foram encontrados em solos associados à geleiras, 

sedimentos ao longo de toda a costa oeste da Antártica e em sedimentos associados a fumarolas, 

indicando que membros desse grupo podem apresentar adaptações a regiões de altas e baixas 

temperaturas (Bendia et al., 2018; Learman et al., 2016; Lezcano et al., 2019; Pessi et al., 2015).  

A ordem Nitrososphaerales teve seus membros (ASV57, 55, 58 e 54) apresentando 

dominância apenas no solo da Baía do Almirantado, sem predomínio nos demais ambientes 

(Figura 18). Membros dessa ordem apresentam metabolismo quimiolitoautotrófico, podendo 

participar do ciclo de nitrogênio por meio da oxidação de amônia (Stieglmeier et al., 2014). 

Representantes de Nitrososphaerales foram previamente identificados em solos da região 

continental e da Península Antártica (Karaevskaya et al., 2014; Magalhães et al., 2014), Ilha 

Deception (Lezcano et al., 2019) e no Ártico (Inglese et al., 2017). A alta abundância de membros 

de Crenarchaeota foi observada por Nakayama et al. (2011) em um estudo com amostras coletadas 

próximas a EACF, assim como no presente estudo. 

ASVs classificadas como  Desulfurococcales (ASV79, 73, 72, 65 e 67) foram dominantes 

no sedimento de Deception, com as ASV72 e 65 também sendo encontradas na neve da 

plataforma continental (Figura 18). Esse grupo não foi dominante nos ambientes da Baía do 

Almirantado. Essa ordem é composta por representantes essencialmente hipertermófilos, com 

uma temperatura ótima de crescimento entre 85 e 106°C, além de apresentarem membros capazes 
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de anaerobiose, anaerobiose facultativa ou aerobiose (Huber and Stetter, 2006, Huber and Stetter, 

2015). 

Membros de Desulfurococcales podem realizar metabolismo quimiolitoautotrófico por 

meio da oxidação de H2 e utilização de enxofre elementar, tiossulfato, nitrato ou nitrito como 

aceptores de elétrons, com CO2 como fonte de carbono (Berg et al., 2010; Gorlas et al., 2015; 

Huber and Stetter, 2006). A organotrofia por meio da respiração aeróbica ou anaeróbica de 

enxofre ou pela fermentação de substratos orgânicos pode ser realizada de modo alternativo 

(Huber and Stetter, 2006). Representantes desse grupo foram identificados em uma grande 

variedade de ambientes vulcânicos, tanto marinhos em regiões rasas ou profundas, quanto 

terrestres (Bendia et al., 2018; Cruaud et al., 2017; Huber and Stetter, 2006; Qian et al., 2011). 

Um membro (ASV102) da ordem BSLdp215 da classe Thermoplasmata foi dominante 

apenas nas amostras dos ambientes da Baía do Almirantado (Figura 18). Esse grupo é composto 

por representantes capazes de sobreviver em ambientes acidófilos, mesofílicos e termofílicos, 

apresentando capacidade metanogênica e de oxidação de enxofre (Dridi et al., 2012). 

Representantes de Thermoplasmata podem utilizar ferro e enxofre para respiração e estão 

adaptados a ambientes com altas concentrações de metais (Yelton et al., 2013). Membros de 

BSLdp215 foram identificados em amostras de água da Finlândia e em solos da Índia (Bomberg 

et al., 2019; Dutta et al., 2019). A classe Thermoplasmata foi encontrada na Antártica em solos 

da Ilha Rei George (Kim et al., 2018; Pessi et al., 2015), água no estreito de Bransfield (Signori 

et al., 2014), e em sedimento associado a geleiras na Ilha Deception (Bendia et al., 2018). 

A ordem Marine Group II apresentou um membro (ASV96) com dominância apenas na 

água do mar da Baía do Almirantando (Figura 18). Essa ordem foi descrita por DeLong (1992) e 

Fuhrman et al. (1992), sendo amplamente encontrada em solos e águas oligotróficas, com 

distribuição por toda a coluna de água e tendo maior abundância na superfície de ambientes 

marinhos polares (Massana et al., 1998). Membros desse grupo podem apresentar metabolismo 

fotoheterotrófico, por meio da combinação entre fototrofia via proteorodopsina e remineralização 

de matéria orgânica com alto peso molecular, como proteínas e carboidratos (Baker et al., 2013; 

Frigaard et al., 2006; Iverson et al., 2012; Martin-Cuadrado et al., 2015; Tully et al., 2019). Essa 

capacidade fotoheterotrófica permite que membros desse grupo estejam entre os mais abundantes 

nas águas superficiais (Zhang et al., 2015). Esse grupo foi encontrado em amostras de sedimento 

da Ilha Deception (Bendia et al., 2018) e no estreito de Bransfield (Signori et al., 2014). 

Membros da ordem Woesearchaeales (ASV183 e 262) foram identificados como 

dominantes na neve da plataforma continental, mas não apresentaram predominância nos 

ambientes da Baía do Almirantado ou em Deception (Figura 18). Esse grupo pertence ao filo 

Nanoarchaeota e ao superfilo DPANN, apresentando genomas reduzidos e sendo descrito pela 



56 
 

 

primeira vez por Huber et al. (2002). Estudos identificaram, por meio da reconstrução metabólica, 

que esse grupo pode potencialmente apresentar metabolismo anaeróbico e sintrófico, mas com 

deficiências devido ao genoma reduzido, além da possibilidade de uma relação sintrófica com 

arqueias metanogênicas devido sua co-ocorrência com esse grupo (Liu et al., 2018; Rinke et al., 

2013). Representantes de Woesearchaeales estão entre os mais bem distribuídos dentro de 

DPANN, sendo encontrados em lençóis freáticos (Castelle et al., 2015), lagos (Ortiz-Alvarez and 

Casamayor, 2016), solos com terra, gelo e rochas permanentemente congelados (Shcherbakova 

et al., 2016) e até mesmo no microbioma humano (Koskinen et al., 2017). 

5.1.3. Filogenética 

A análise filogenética das comunidades de arqueias indicou a distribuição dos principais 

filos identificados nos ambientes antárticos, especialmente para grupos específicos como 

Nitrosopumilales (Crenarchaeota), Woesearchaeales (Nanoarchaeota) e Desulfurococcales 

(Crenarchaeota) (Figura 19). Diferenças filogenéticas foram encontradas em estudos prévios 

focados em arqueias oxidantes de amônia (Alves et al., 2018) e metanogênicas (Wen et al., 2017). 

A distribuição filogenética de Woesearchaeales foi observada principalmente na água do mar da 

Baía do Almirantado, apesar de não apresentar dominância nesse ambiente, e no sedimento de 

Deception. Já para Nitrosopumilales, a distribuição foi essencialmente na água do mar da Baía do 

Almirantado, sedimento de Deception e neve da plataforma continental, confirmando a 

dominância desse grupo nesses ambientes. Essas observações indicam a possibilidade de grupos 

abundantes e uniquitários nos ambientes antárticos, mas com padrões de distribuição desiguais e 

potencial presença de ecótipos, como é o caso de Woesearchaeales e Nitrosopumilales.  

As diferenças podem indicar que arqueias filogeneticamente próximas podem ter passado 

por um processo de seleção para sobreviver em ambientes distintos, refletindo a ampla 

distribuição de grupos de arqueias, como Crenarchaeota e Nanoarchaeota (Auguet et al., 2010; 

Alves et al., 2018; Dombrowski et al., 2019; Wang et al., 2020). Por exemplo, a maior parte dos 

membros de Crenarchaeota estão afiliadas com a ordem Nitrosopumilales (43 de 77), incluindo 

as ASVs identificadas como dominantes nos quatro ambientes antárticos (ASV26, 19, 15, 16, 34 

e 29). Arqueias responsáveis pela oxidação de amônia são um grupo diverso, sua abundância e 

diversidade na natureza dependem de múltiplos fatores e são fortemente influenciadas pelas 

características locais de cada ambiente, por exemplo, concentração de amônia, salinidade e 

exposição a luz solar (Alves et al., 2018; Baker et al., 2020; Biller et al., 2012; Luo et al., 2014; 

Mosier et al., 2008; Rosenberg et al., 2014; Stahl and de la Torre, 2012; Sintes et al., 2013). 
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 Apesar do filo Euryarchaeota, que inclui as ordens Methanobacteriales e 

Thermococcales, não ter apresentado uma alta abundância relativa no presente estudo, 

representantes foram detectados em amostras de solo e água do mar da Baía do Almirantado e no 

sedimento de Deception, além da identificação de ASVs desse filo com potencial para produção 

de metano na análise de predição do potencial metabólico. Membros de Euryarchaeota estão entre 

as mais numerosas e diversas linhagens cultiváveis (Baker et al., 2020), apresentando membros 

envolvidos nos processos de produção e oxidação de metano, além da participação na oxidação 

anaeróbica de hidrocarbonetos de cadeia curta, indicando diferentes papéis nos ciclos 

biogeoquímicos (Orphan et al., 2002; Wang et al., 2019).   

5.2. Predição do potencial metabólico 

 Foi realizada a predição funcional para os ambientes antárticos por meio de duas 

abordagens metodológicas. A análise a partir do banco de dados do FAPROTAX atribuiu 51 de 

268 ASVs (19.02%) a pelo menos um grupo funcional (Tabela 3).  

Tabela 3. Predições funcionais para comunidades de arqueias nos ambientes antárticos e número de ASVs 

para cada grupo funcional. Predições baseadas no banco de dados curado do FAPROTAX. 

Predição funcional ASVs 

Quimioheterotrofia 27 

Respiração a partir de componentes de enxofre 22 

Figura 19. Árvore filogenética com a classificação taxonômica de Archaea. Os diferentes ambientes antárticos 

estão representados pelos círculos preenchidos na extremidade da árvore (azul: Almirantado – água, amarelo: 

Almirantado – solo, vermelho: Continente – neve e verde: Deception – sedimento). 
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Respiração de tiosulfato 21 

Oxidação de enxofre 21 

Oxidação de componentes de enxofre 21 

Fermentação 21 

Respiração de nitrato 21 

Redução de nitrato 21 

Respiração com nitrogênio 21 

Oxidação aeróbica de amônia 20 

Nitrificação 20 

Respiração com enxofre 14 

Metanogênese hidrogenográfica 7 

Metanogênese 7 

Metanogênese por redução de grupos metil com H² 4 

Oxidação de hidrogênio 4 

Metanogênese por redução de CO² com H² 3 

Metilotrofia 3 

 

A predição metabólica das comunidades de arqueias apresentou variação entre os 

ambientes. Quimioheterotrofia foi predita em todos os ambientes com diferenças de abundância 

relativa (Figura 20). Nitrificação e metanogênese foram funções preditas nas amostras da Baía do 

Almiratando (solo e água do mar) e no continente (neve) (Figura 20). Metilotrofia e metanogênse 

por redução de grupos metil foram preditas no solo da Baía do Almirantado e na neve do 

continente (Figura 20). Respiração a partir de nitrogênio, nitrato, tiossulfato e enxofre, além de 

redução de nitrato, fermentação e oxidação de enxofre foram funções preditas no sedimento de 

Deception e neve da plataforma continental (Figura 20). Por fim, oxidação de hidrogênio foi 

predita no solo e água do mar da Baía do Almirantado (Figura 20). O potencial metabólico das 

comunidades de arqueias nesses ambientes antárticos indica características distintas entre as 

áreas, assim como observado em estudos anteriores que compararam diferentes ambientes (Mesa 

et al., 2017; Wang et al., 2020). 
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Figura 20. Abundância relativa dos grupos funcionais preditos para as comunidades de arqueias na Baía 

do Almirantando (azul – água e amarelo - solo), continente (vermelho) e Deception (verde). 

A abundância de grupos funcionais também foi avaliada por meio da predição com 

PICRUSt2 e o banco de dados KEGG (Langille et al., 2013; Pan et al., 2020). A utilização do 

PICRUSt para predição de metagenomas tem se tornado uma técnica emergente (Cui et al., 2019; 

Hou et al., 2017; Pan et al., 2020), possibilitando a visualização da evolução de comunidades 

microbianas (Agrawal et al., 2019; Emsens et al., 2020). 

Para uma melhor comparação com o banco de dados do FAPROTAX foi feita a seleção 

do resultado do PICRUSt2 das vias metabólicas do metano, nitrogênio e enxofre. A oxidação de 

metano e nitrificação foi predita para todos os ambientes (Figura 21). Já metanogênese e fixação 

de nitrogênio foram funções preditas na água do mar da Baía do Almirantado, neve do continente 

e sedimento da Ilha Deception (Figura 21). Por fim, as reduções dissimilatória e assimilatória de 

sulfato foram preditas no sedimento de Deception, e no solo da Baía do Almirantado e neve do 

continente, respectivamente (Figura 21). 
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Figura 21. Proporção de sequências de assinaturas genômicas das comunidades de arqueias na Baía do 

Almirantado (azul – água e amarelo - solo), continente (vermelho) e Deception (verde). Predição por meio 

do PICRUSt2 e banco de dados KEGG. 

Os perfis funcionais preditos apresentam consistência com a identificação dos principais 

grupos de arqueias observadas nas amostras da Baía do Almirantado, Ilha Deception e continente. 

Nitrosopumilales e Nitrososphaerales apresentaram alta abundância nas amostras de solo e água 

do mar da Baía do Almirantado, assim como na neve do continente, sendo importantes na 

nitrificação por meio da oxidação de amônia (Stieglmeier et al., 2014; Tourna et al., 2011; Zarsky 

et al., 2013). O grupo Desulfurococcales, presente no sedimento de Deception, é capaz de utilizar 

componentes como tiossulfato e nitrato na respiração, atuando nos ciclos de nitrogênio e enxofre 

(Berg et al., 2010; Gorlas et al., 2015). Já o grupo BSLdp215 apresenta capacidade metanogênica 

(Dridi et al., 2012) e foi detectado com alta abundância no solo da Baía do Almirantado, além 

disso outros grupos taxonômicos relacionados com esse metabolismo foram identificados nos 

ambientes, mas apresentaram baixa abundância, como Methanobacteriales, 

Methanossiliicoccales e Methanosarciniales (Evans et al., 2019). A presença de grupos 

envolvidos com o ciclo do metano também foi identificada por Nakayama et al. (2011) em um 

trabalho anterior realizado na EACF.  

 Dados ambientais mostram que arqueias metanogênicas se encontram espalhadas nos 

mais diversos ecossistemas, como sedimentos hipersalinos, solos alcalófilos e acidófilos, e 

ambientes com condições extremas de temperatura (Bräuer et al., 2006; Boone et al., 1993; 

Enzmann et al., 2018; Jablónski et al., 2015; Sorokin et al., 2017). Esse grupo apresenta alta 

abundância em ambientes com baixas temperaturas, com representantes isolados de lagos da 

Antártica e sedimento do Alasca (Chong et al., 2002; Franzmann et al., 1997; Franzmann et al., 

1992). Os ambientes subglaciais são, em grande parte, anóxicos e apresentam carbono orgânico 

aprisionado durante o acúmulo de gelo, criando condições favoráveis para a degradação por meio 
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da metanogênese (Stibal et al., 2012). A presença de grupos capazes de realizar esse metabolismo 

é de grande importância para questões de mudanças climáticas, já que o metano produzido pode 

ser liberado para a atmosfera durante o derretimento do gelo acumulado (Stibal et al., 2012). 

A capacidade de oxidação de amônia por arqueias foi descoberta por Könneke et al. 

(2005) e Treusch et al. (2005), sendo que antes esse processo era atribuído apenas as bactérias 

litotróficas e micro-organismos heterotróficos (Kowalchuk and Stephen, 2001; Stein, 2011). 

Arqueias oxidantes de amônia apresentam uma ampla distribuição em ambientes aquáticos, solos, 

sedimentos e ambientes com altas temperaturas (Leininger et al., 2006; Schleper and Nicol, 2010; 

Wuchter et al., 2006). Membros desse grupo participam do processo de nitrificação por meio dos 

genes amoA, contribuindo globalmente para o ciclo do nitrogênio (Kerou et al., 2016; Stieglmeier 

et al., 2014; Zheng et al., 2017). Além disso, estudos sugerem que esse grupo de arqueias também 

participa da bomba biológica, influenciando na composição de matéria orgânica dissolvida ao 

produzir diferentes compostos orgânicos (Bayer et al., 2019). 

 Diversos fatores ambientais estão relacionados com a distribuição das arqueias capazes 

de oxidar amônia nos diferentes ecossistemas, por exemplo, a disponibilidade de água e a 

geoquímica dos solos (Magalhães et al., 2014). Cepas de arqueias desse grupo já foram isoladas 

e cultivadas, indicando uma distribuição de diferentes ecótipos em ambientes marinhos e 

terrestres (Blainey et al., 2011; De la Torre et al., 2008; Leininger et al., 2006; Qin et al., 2014; 

Sauder et al., 2017; Wuchter et al., 2006). A identificação de uma alta diversidade filogenética 

desse grupo de arqueias sugere que a presença desses ecótipos nos mais diversos ambientes pode 

ser caracterizada por condições ambientais que vão além da profundidade, salinidade e pH (Alves 

et al., 2018; Cheung et al., 2019; Hampel et al., 2020; Zhao et al., 2020). Esse grupo já foi 

identificado em diferentes regiões da Antártica, incluindo água do mar da Península, solo de 

McMurdo Dry Valley e lagos da região do mar de Ross (Ayton et al., 2010; Howard-Williams 

and Hawes, 2007; Magalhães et al., 2014; Monteiro et al., 2020; Tolar et al., 2016). Além disso, 

arqueias capazes de contribuir com a oxidação de amônia e nitrificação correspondem aos 

principais grupos encontrados em amostras de neve, identificando um importante papel dessas 

comunidades nesse tipo de ambiente (Cameron et al., 2012; Stieglmeier et al., 2014; Tourna et 

al., 2011; Zarsky et al., 2013). 

 Muitas arqueias utilizam componentes de enxofre, dentre eles sulfato e tiossulfato, como 

aceptores e doadores de elétrons para produção de energia (Kletzin, 2007). O estudo desse 

metabolismo tem auxiliado no entendimento da fisiologia e do papel das arqueias no ciclo global 

do enxofre (Liu et al., 2012). Representantes de arqueias capazes de participar desse ciclo já foram 

identificadas na Antártica em sedimentos geotermais (Bendia et al., 2018) e amostras de água e 

sedimento subglaciais (Achberger et al., 2016). Os gases liberados pelas fumarolas da Ilha 
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Deception são compostos por CO2 e H2S (Somoza et al., 2004), sendo oxidados em contanto com 

o O2 atmosférico e tendo como produtos sulfito e sulfato (Zhang and Millero, 1993). Essa 

composição pode atuar na seleção de arqueias capazes de participar do ciclo de enxofre, como foi 

observado na predição funcional para o sedimento geotermal (Figura 21) e em estudos anteriores 

(Benson et al., 2011; Flores et al., 2011; Jaeschke et al., 2012; Zhang et al., 2016). 

 A produção de energia para sobrevivência, crescimento e reprodução das arqueias, assim 

como para todos os tipos de vida, depende de diferentes combinações de aceptores e doadores de 

elétrons que se encontram em quantidades limitadas na biosfera, necessitando de reciclagem 

(Offre et al., 2013). Esses processos sofrem influência de ações antropogênicas e definem os 

ciclos biogeoquímicos de muitos elementos e moléculas (Falkowski et al., 2008; Offre et al., 

2013). A ampla distribuição das arqueias possibilita que esse grupo apresente importante impacto 

nos ciclos biogeoquímicos em ambientes com baixas temperaturas, devido sua versatilidade 

metabólica, afetando a disponibilidade de nutrientes e influenciando o clima do planeta 

(Cavicchioli, 2006; Dekas et al., 2009; Liu and Whitman, 2008; Paul et al., 2012; Strom, 2008; 

Wuchter et al., 2006). Apesar de trabalhos anteriores explorarem a diversidade microbiana e 

abundância de arqueias em ecossistemas antárticos, ainda há uma lacuna de informação sobre seu 

papel nos ciclos biogeoquímicos desses ambientes (Bendia et al., 2018; Bowman, 2018; DeLong 

et al., 1994; Massana et al., 1998; Murray et al., 1998; Murray et al., 1999; Signori et al., 2014). 

5.3. Espécies indicadoras e análise de rede 

Foi realizada a análise de espécies indicadoras a partir da composição das comunidades 

de arqueias nos ambientes antárticos. Essa técnica compara a presença e a abundância relativa de 

cada ASV para identificar aquelas associadas exclusivamente a um ambiente (únicas) e aquelas 

com o nicho abrangendo mais de um ambiente (compartilhadas). A visualização dos resultados 

foi feita por meio de uma rede indicando a distribuição das ASVs únicas e compartilhadas entre 

os ambientes, além de apontar possíveis padrões taxonômicos (Figura 22 e Tabela Suplementar 

3). 

O número de espécies indicadoras variou entre os ambientes, com o sedimento de 

Deception apresentando a maior quantidade de ASVs únicas (n = 16) (Figura 22A). As ASVs 

únicas de Deception pertencem principalmente a ordem Desulfurococcales (n = 14), com as duas 

ASVs restantes pertencentes a grupos não classificados a nível de ordem (uma classificada na 

classe Thermoprotei e a outra apresentando apenas a classificação de reino) (Figura 22B). As 

ASVs únicas identificadas na água do mar da Baía do Almirantado (n = 3) pertencem às ordens 

Nitrosopumilales (n = 2) e Marine Group II (n = 1) (Figura 22B). Tanto o solo da Baía do 

Almirantado quanto a neve do continente apresentaram 2 ASVs únicas cada, no primeiro caso 

pertencendo às ordens Nitrososphaerales e BSLdp215, e no segundo às ordens Nitrosopumilales 
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e Woesearchaeales (Figura 22B). O sedimento de Deception e a neve da plataforma continental 

foram os únicos ambientes com ASVs compartilhadas (n = 2), pertencentes às ordens 

Methanosarciniales e Nitrosopumilales (Figura 22A e B). 

 

Figura 22. Espécies indicadoras para os ambientes antárticos. A) rede indicando a correlação (representada 

pelas arestas) das ASVs únicas e compartilhadas entre Baía do Almirantado, Deception e continente; B) 

rede indicando a classificação taxonômica dos nós pertencentes às ordens identificadas. O tamanho do nó 

reflete a “prevalência” com os ambientes, ou seja, nós maiores representam ASVs presentes em todas as 

amostras do ambiente. 

A identificação de espécies indicadoras em cada ambiente mostra que esses grupos podem 

ser os que apresentam melhores adaptações para sobrevivência nesses locais, e caso houvesse 

uma pressão ecológica atuando na seleção dos micro-organismos nesses ambientes com base nas 

capacidades funcionais, as linhagens indicadoras estariam entre os principais participantes nas 

funções ecológicas essenciais dentro do habitat (Finlay, 2002; Hanson et al., 2012). 

Estudos prévios avaliaram o potencial de arqueias moldarem os ambientes em que se 

encontram por meio da interação com fatores bióticos e abióticos (Comolli and Banfield, 2014; 

Morris et al., 2013; Valentine, 2007; Wegener et al., 2015). O trabalho de Moissl-Eichinger et al. 

(2018) caracteriza os princípios básicos de interações entre arqueias, dentre os quais destacam-se 

a pressão do ambiente, a capacidade de troca de metabólitos, capacidade adaptativa estrutural e 

genômica, e a facilidade na transferência de genes. Os grupos taxonômicos que apresentam papéis 

ecológicos relevantes nas comunidades de arqueias podem ser considerados como grupos chave 
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(Agler et al., 2016), caracterizando arqueias capazes de influenciar na estrutura e no 

funcionamento das comunidades (Agler et al., 2016; Banerjee et al., 2018).  

A análise de rede por co-ocorrência identificou padrões  distintos entre os ambientes. O 

maior número de correlações significativas entre as comunidades de arqueias foi observada na 

água do mar da Baía do Almirantado (20 grupos taxonômicos e 67 correlações), seguido pelo 

sedimento de Deception (14 grupos e 61 correlações) e solo da Baía do Almirantado (5 grupos e 

5 correlações) (Figura 23 e Tabela Suplementar 4). Não foram observadas correlações 

significativas entre os membros das comunidades de arqueias para a neve da plataforma 

continental. 

 

Figura 23. Rede de co-ocorrência para Baía do Almirantado (solo e água do mar) e Deception (sedimento). 

A rede foi baseada nas ASVs presentes em pelo menos 2 amostras de cada ambiente. O tamanho dos nós é 

proporcional ao número de associações significativas observadas para aquele nó. 

 A network obtida para as comunidades de arqueias da água do mar da Baía do 

Almirantado apresentou grupos das ordens Nitrosopumilales, Marine Group II e 

Woesearchaeales. Já para o sedimento de Deception todos os grupos taxonômicos identificados 

são membros da ordem Desulfurococcales, exceto um nó não classificado, mas pertencente à 

classe Thermoprotei. Por fim, apenas 3 grupos taxonômicos foram observados na network do solo 

da Baía do Almirantado, sendo eles Woesearchaeales, BSLdp215 e Nitrosopumilales. Esses 

padrões mostram que diferenças entre os habitats podem influenciar as interações e as redes entre 

as comunidades de arqueias nos diferentes ambientes. Entretanto, esse resultado precisa ser 

interpretado de maneira cautelosa já que cada ambiente apresenta variação no número de ASVs. 

As espécies indicadoras identificadas na água do mar da Baía do Almirantado 

(Nitrosopumilales e Marine Group II) também foram observadas na análise de co-ocorrência, 

sendo esse o ambiente com a rede mais complexa (20 grupos e 67 correlações). Esse padrão 
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também foi observado para Deception, com o grupo Desulfurococcales, e em parte para o solo da 

Baía do Almirantado, sugerindo adaptações únicas para sobrevivência ou uma preferência desses 

grupos pelo respectivo ambiente (Wang et al., 2020). A ordem BSLdp215 foi identificada pelos 

dois tipos de análises para o solo da Baía do Almirantado, entretanto, também foram identificadas 

as ordens Nitrososphaerales, pela análise de espécies indicadoras, e a Woesearchaeales e 

Nitrosopumilales pela co-ocorrência.  

A co-ocorrência de Woesearchaeales com BSLdp215 está de acordo com a relação 

sintrófica de Woesearchaeales com arqueias metanogênicas, como sugerido por Liu et al. (2018). 

Já a co-ocorrência desse grupo com Nitrosopumilales pode indicar uma possível relação sintrófica 

com arqueias envolvidas no ciclo de nitrogênio, sugerindo uma dependência por grupos que 

apresentam capacidades metabólicas diversas devido a limitação funcional de Woesearchaeales. 

Apesar de poucos estudos sobre as interações bióticas de arqueias na Antártica, a formação de 

microbiomas funcionais em ambientes extremos é marcada pela interação e competição entre os 

grupos taxonômicos presentes (Valentine, 2007).  Entretanto, esses grupos podem ser favorecidos 

por características ambientais semelhantes, assim, a presença de co-ocorrência não 

necessariamente implica em interação. 

O estudo de Shi et al. (2019) identificou as comunidades de arqueias como vitais para a 

manutenção do ecossistema microbiano em solos quando comparado com bactérias e fungos. A 

presença de uma menor diversidade taxonômica e funcional de arqueias nos solos da Antártica 

pode ser explicada pela presença de baixas temperaturas e baixa disponibilidade de água (Currie 

et al., 2004; Delgado-Baquerizo et al., 2018), sugerindo a necessidade de interações com outros 

micro-organismos, plantas e até mesmo vírus (Allen et al., 2010; Bell et al., 2013; Aller and 

Kemp, 2008; Delgado-Baquerizo et al., 2018) além da interação com fatores abióticos (Bottos et 

al., 2014; Cary et al., 2010). A baixa complexidade do solo da Baía do Almirantado também pode 

estar relacionada a uma possível sucessão ecológica e adaptação das comunidades de arqueias 

devido ao incêndio na EACF em 2012, alterando a capacidade metabólica e a composição desse 

grupo (Jiao et al., 2020; Liang et al., 2015), além de possíveis alterações no solo devido ao 

processo de runoff das geleiras.  

Estudos prévios em ambientes com altas temperaturas identificaram uma baixa 

complexidade de comunidades microbianas (Cole et al., 2013; Guo et al., 2020; Merino et al., 

2019; Sharp et al., 2014). Esse padrão pode estar associado a limitações de dispersão ou a uma 

seleção pelo habitat devido às condições ambientais (Jiao et al., 2020), resultando na competição 

ou seleção de grupos taxonômicos capazes de sobreviver nesses ambientes. No presente estudo, 

a presença majoritária de membros da ordem Desulfurococcales no sedimento geotermal de 

Deception suporta a hipótese de pressão seletiva pelo ambiente, já que esse grupo contém 
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membros caracterizados pela sobrevivência em ambientes com altas temperaturas (Di Donato et 

al., 2019). Entretanto, Bendia et al. (2020) identificaram interações complexas entre as 

comunidades microbianas de sedimento geotermal, sugerindo que as interações ecológicas em 

ambientes de altas temperaturas podem delinear a resistência e resiliência dos membros das 

comunidades frente ao estresse ambiental. O estudo de Bendia et al. (2020) observou apenas 2% 

de abundância relativa de arqueias, assim, a complexidade da rede pode estar associada à presença 

majoritária de comunidades de bactérias já que arqueias podem interagir com outros organismos. 

A água do mar pode apresentar a ocorrência e a abundância das comunidades de arqueias 

sob influência de diferentes organismos, entre eles cianobactérias, diatomáceas e vírus (Lima-

Mendez et al., 2015; Needham and Fuhrman, 2016; Xie et al., 2018). A variação na presença de 

arqueias na água do mar da Antártica foi observada em estudos anteriores (Kalanetra et al., 2009; 

Signori et al., 2018), mostrando que a ocorrência desses grupos está relacionada com a alteração 

no número de fitoplâncton durante as estações. Por fim, os estudos envolvendo a identificação de 

arqueias em amostras de neve da Antártica são limitados. Trabalhos anteriores detectaram que 

arqueias relacionadas a oxidação de amônia são o grupo dominante em amostras de neve (Lutz et 

al., 2015; Zarsky et al., 2013). Apesar das comunidades de arqueias na neve da plataforma 

continental não terem apresentado relações significativas pela análise de co-ocorrência, 

Nitrosopumilales também foi identificado como grupo indicador para esse ambiente, apontando 

a importância desse grupo para o ciclo de nitrogênio dessa área (Cameron et al., 2012; Stieglmeier 

et al., 2014; Tourna et al., 2011; Zarsky et al., 2013). 

5.4. Indicadores de dispersão 

 A biogeografia microbiana tem sido estudada nos últimos anos para um melhor 

entendimento da distribuição dos micro-organismos no tempo e espaço, mas ainda existem 

lacunas de informação quanto aos fatores que controlam esse processo (Fierer and Jackson, 2006; 

King et al., 2010; Martiny et al., 2006; O’Malley, 2007; Wilkinson et al., 2012). Um dos 

mecanismos que podem explicar os padrões da biogeografia microbiana é a dispersão por meio 

do ar, entretanto mais estudos de aerobiologia e o transporte por massas de ar precisam ser 

realizados para conectar a biota atmosférica com a presente nos ambientes terrestres (Pearce et 

al., 2016; Womack et al., 2010). Para avaliar os possíveis padrões de dispersão nos ambientes 

antárticos foi realizada a identificação dos grupos taxonômicos únicos e compartilhadas em cada 

ambiente, com a detecção de possíveis fontes para a formação das comunidades de arqueias, além 

da visualização das massas de ar na Península e continente antártico por meio do modelo de 

dispersão aérea HYSPLIT (Stein et al., 2015). 

 Entre as amostras dos ambientes antárticos, o maior número de ASVs únicas foi 

identificado na água do mar da Baía do Almirantado (93 ASVs), seguida pelo sedimento de 



67 
 

 

Deception, neve da plataforma continental e solo da Baía do Almirantado com 89, 50 e 7 ASVs, 

respectivamente (Figura 24). Não foram identificadas ASVs em comum entre todos os ambientes, 

mas 5 ASVs foram compartilhadas entre o continente e Deception e 2 ASVs entre os ambientes 

da Baía do Almirantado. Além disso, a água do mar da Baía do Almirantado também apresentou 

3 ASVs em comum com Deception e 1 ASV com o continente (Figura 24). 

 

Figura 24. ASVs identificadas entre os ambientes antárticos. Os círculos representam os ambientes e as 

linhas conectando os círculos indicam ASVs compartilhadas. As barras verticais indicam o número de 

ASVs em cada categoria (único ou compartilhado). 

As ASVs compartilhadas entre o continente e Deception foram identificadas como 

pertencentes às ordens Desulfurococcales, Methanosarciniales e Nitrosopumilales (Figura 25). Já 

entre os ambientes da Baía do Almirantado foram encontrados membros de BSLdp215 e 

Thermoplasmatales (Figura 25). Por fim, a água do mar da Baía do Almirantado compartilhou 

membros de Nitrosopumilales com Deception e Halobacterales com o continente (Figura 25). 

O compartilhamento de arqueias em ambientes antárticos distintos pode ser explicado 

pela presença de grupos taxonômicos que apresentam uma melhor dispersão, melhores 

capacidades de adaptação e competição, e uma menor necessidade de recursos específicos para 

sobrevivência (Pandit, Kolasa and Cottenie, 2009). Focando em grupos taxonômicos, esse amplo 

padrão de dispersão pode ser observado com o grupo Nitrosopumilales, caracterizado por 

apresentar uma ampla distribuição em uma grande variedade de condições ambientais, desde 

ambientes polares até os que apresentam altas temperaturas, como discutido anteriormente. No 
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presente estudo, esse padrão pôde ser observado na classificação taxonômica das ASVs 

compartilhadas entre os ambientes, principalmente entre a neve do continente e o sedimento 

geotermal de Deception (Figura 25). Além disso, esse grupo também foi identificado nas ASVs 

únicas de cada ambiente, principalmente nas amostras da água do mar da Baía do Almirantado e 

neve da plataforma continental (Figura Suplementar 1).
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Figura 25. Abundância relativa da composição taxonômica de Archaea a nível de ordem das ASVs compartilhadas entre A) neve do continente e sedimento de Deception, B) 

água do mar da Baía do Almirantado e sedimento de Deception, C) água do mar e solo da Baía do Almirantado, e D) água do mar da Baía do Almirantado e neve do continente. 
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Para avaliar se o compartilhamento de grupos entre os ambientes pode ser atribuído a uma 

possível interação por meio de características geográficas, como a circulação de massas de ar, foi 

realizada a análise com SourceTracker (Knights et al., 2011). Essa abordagem permite a 

investigação das comunidades microbianas em termos de potenciais fontes da microbiota. Cada 

ambiente foi analisado como o destino do inóculo, com os demais ambientes atuando como 

possíveis fontes (Tabela 4). A proporção das comunidades de arqueias identificadas nos 

ambientes classificados como fontes foi baixa (< 1%) para todos os ambientes de destino do 

inóculo, entretanto, todos os ambientes apresentaram ao menos uma possível fonte (Tabela 4). 

Tabela 4. Proporção e variância das comunidades de arqueias identificadas como possíveis fontes para a 

microbiota do continente, Ilha Deception e Baía do Almirantado. 

Destino Fonte Proporção Variância 

Continente - neve 
Deception - sedimento 0,011 0,019 

Desconhecido 0,988 0,019 

Deception - sedimento 

Almirantado - água 6,67E-09 0,0001 

Continente - neve 0,001 0,001 

Desconhecido 0,998 0,001 

Almirantado - água 

Almirantado - solo 0,0013 0,007 

Deception - sedimento 3,31E-06 2,47E-05 

Desconhecido 0,998 0,007 

Almirantado - solo 
Almirantado - água 0,001 0,003 

Desconhecido 0,999 0,003 

 

A neve do continente apresentou como fonte o sedimento de Deception, já a água do mar 

da Baía do Almirantado teve como fontes o solo da Baía do Almirantado, o sedimento de 

Deception e a neve do continente (Tabela 4). Para o sedimento de Deception, a neve do continente 

e a água do mar da Baía do Almirantado foram identificadas como fontes (Tabela 4). Por fim, o 

solo do Baía do Almirantado teve como fonte a água do mar da Baía do Almirantado (Tabela 4). 

A fração da comunidade atribuída a fontes desconhecidas foi identificada em todos os ambientes 

de destino, essa classificação se refere aos grupos que não foram atribuídos a nenhuma das fontes 

informadas ou não foi possível discriminar uma assinatura entre as fontes (Henry et al., 2016; 

Knights et al., 2011).  

Deve-se pontuar a variação no número de ASVs entre os ambientes, desse modo, a água 

do mar da Baía do Almirantado e o sedimento de Deception apresentaram o maior número de 

fontes e são os ambientes com o maior número de ASVs. O oposto é observado para o solo da 

Baía do Almirantado e a neve da plataforma continental que apresentaram o menor número tanto 

de fontes quanto de ASVs. Além disso, os baixos valores identificados nas diferentes fontes de 

cada ambiente indicam uma seleção que pode ser devido as características físico-químicas 
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específicas de cada local, com o compartilhamento dos táxons sendo marcado pela presença de 

ecótipos diferentes, como observado para Nitrosopumilales.  

Uma das possíveis explicações para a contribuição de diferentes ambientes antárticos na 

composição das comunidades de arqueias é pela ação das massas de ar. Nesse sentido, foi 

calculada a trajetória das massas de ar com destino para cada um dos ambientes (Figura 26). As 

trajetórias 7 dias antes do mês de coleta das amostras indicam que os locais presentes na Península 

(Ilha Deception e Baía do Almirantado) podem sofrer influência de massas de ar do interior do 

continente antártico, assim como a plataforma continental pode receber interferência de massas 

de ar da Península Antártica (Figura 26). 

 

Figura 26. Trajetórias das massas de ar feitas com o modelo online HYSPLIT, tendo como destino: A) 

água do mar da Baía do Almirantado, B) solo da Baía do Almirantado, C) sedimento de Deception e D) 

neve da plataforma continental. As linhas coloridas indicam as possíveis trajetórias de massas de ar geradas 

a cada 6h por 7 dias. 

As comunidades microbianas são formadas a partir de processos determinísticos, como 

seleção, e estocásticos, como dispersão (Malard et al., 2019; Pandit, Kolasa and Cottenie, 2009; 

Sriswasdi, Yang and Iwasaki, 2017). Estudos prévios sugerem que as comunidades estruturadas 

por processos determinísticos apresentam grupos taxonômicos altamente adaptados ao 

ecossistema, já as comunidades influenciadas pela dispersão apresentam, principalmente, grupos 
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capazes de se reproduzir e sobreviver a uma ampla variação nas condições do ambiente (Graham 

and Stegen, 2017; Pandit, Kolasa and Cottenie, 2009; Sriswasdi, Yang and Iwasaki, 2017). Nesse 

contexto, os grupos mais adaptados a certos nichos apresentam uma maior abundância local, 

enquanto os grupos que apresentam uma maior dispersão podem ser encontrados em mais nichos 

(Barberán et al., 2012). 

Estudos prévios identificaram o solo como a principal fonte de micro-organismos para 

ambientes com neve (Cameron et al., 2015; Cuthbertson et al., 2017; Santl-Temkiv et al., 2018). 

Apesar do solo da Baía do Almirantado não ter sido identificado pelo SourceTracker como uma 

possível fonte e não ter apresentado ASVs compartilhadas com a neve do continente, tanto as 

fumarolas ativas presentes no sedimento de Deception quanto as erupções vulcânicas dessa ilha 

poderiam influenciar na dispersão das comunidades e na possibilidade de uma interação entre a 

Península Antártica e o continente por meio das massas de ar (Tabela 4 e Figura 26). As erupções 

vulcânicas que ocorreram na Ilha Deception em 1967, 1969 e 1970, além de influenciarem a 

composição microbiana do próprio arquipélago, podem impactar áreas extremamente distantes 

(Fernandez-Turiel et al., 2012; García-Lopez et al., 2021; Van Eaton et al., 2013), o que pode 

explicar a presença do grupo Desulfurococcales, caracterizado como termofílico, na neve do 

continente. O estudo de Malard et al. (2019) identificou que a microbiota da neve da Antártica 

continental pode ser influenciada pelo transporte eólico de áreas distantes. Além disso, deposição 

ocasional de cinzas vulcânicas oriundas da Ilha Deception foi registrada na Ilha Rei George 

(Blume et al., 2004; Jeong and Yoon, 2001), potencialmente justificando o compartilhamento de 

táxons entre essas regiões. 

Já o solo da Baía do Almirantado apresentou como possível fonte e compartilhou ASVs 

apenas com a água do mar da Baía do Almirantado (Figura 25 e Tabela 4). Esse resultado pode 

ser devido à proximidade geográfica, já que ambos os ambientes estão localizados na Ilha Rei 

George e o solo dessa região, por apresentar uma camada superficial não congelada durante o 

verão, pode sofrer com os runoffs das geleiras para a água do mar. Além disso, o modelo de 

dispersão aérea identificou uma ampla atuação das massas de ar na Península Antártica (Figura 

26). Estudos anteriores identificaram que a microbiota de solos pode sofrer influência marinha 

(Archer et al., 2019; Mayol et al., 2017), sugerindo que o Oceano Austral pode atuar na 

composição de arqueias de ambientes terrestres, coincidindo com o encontrado no presente 

estudo. 

 Trabalhos anteriores avaliaram a composição, variação, diversidade, distribuição e 

biogeografia de bactérias e fungos na atmosfera da Antártica (Després et al., 2012; Fröhlich-

Nowoisky et al., 2012). Ainda há uma lacuna de informação sobre essas características para as 

arqueias, entretanto, estudos anteriores concluíram que o transporte eólico apresenta um papel 
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importante na formação de habitats e nichos para as comunidades microbianas antárticas (Bottos 

et al., 2014; Hughes et al., 2004; Pearce et al., 2016; Vincent, 2000). 
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6. Conclusão 

Neste trabalho foi realizada a análise e comparação a partir do sequenciamento do 

fragmento do gene RNAr 16S da estrutura, distribuição, diversidade, espécies indicadoras e 

potencial funcional das comunidades de arqueias em diferentes ecossistemas da Baía do 

Almirantado, Ilha Deception e interior da plataforma continental. A partir dos resultados obtidos 

pode-se concluir que: 

● As condições ambientais influenciam na abundância de arqueias na Antártica. Além 

disso, o padrão de distribuição e diversidade das comunidades nos ambientes sugere 

nichos específicos na água do mar, solo, sedimento geotermal e neve. As predições dos 

perfis funcionais detectados nos ambientes sugerem os potenciais papéis dos grupos 

taxonômicos nos ciclos biogeoquímicos das áreas estudadas. 

● As adaptações ambientais de Nitrosopumilales permitem a ocorrência deste grupo em 

diversas áreas da Antártica. Além disso, a co-ocorrência de Woesearchaeales com 

arqueias envolvidas no ciclo de nitrogênio indica uma possível relação sintrófica entre 

esses grupos.  

● As comunidades de arqueias apresentaram espécies indicadores distintas para os 

ambientes. A identificação de grupos que apresentam as melhores adaptações para 

sobrevivência nesses ambientes pode auxiliar no monitoramento dos impactos causados 

pelas mudanças climáticas nas comunidades microbianas. 

● Apesar da identificação de grupos taxonômicos semelhantes entre os ambientes ser baixa, 

o transporte por massas de ar pode ser visto como uma das possíveis fontes de dispersão 

de arqueias no continente antártico. 

Esse estudo demonstrou que ambientes antárticos apresentam comunidades de arqueias 

com características distintas, colaborando com informações sobre a diversidade, padrão de 

distribuição e importância ecológica de arqueias na Antártica. 
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Material Suplementar 

Tabela Suplementar 1. Identificação, área, tipo de amostra, ano de coleta, latitude e longitude, observações, primers, profundidade de sequenciamento (pb – 

pares de base) e quantidade de reads de Archaea para as amostras da Baía do Almirantado, Ilha Deception e plataforma continental. 

ID Área Tipo de amostra Ano da coleta Latitude Longitude Observação Primers Sequeciamento Reads Archaea 

C1 Continente Neve 2014 -84  -79,5 0-40 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 2302 

C2 Continente Neve 2014 -84  -79,5 40-85 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 275 

CRIO5 Continente Neve 2014 -84  -79,5 160-182 cm 515F e 926R 2 x 250 pb 29 

CRIO4 Continente Neve 2014 -84  -79,5 110-160 cm 515F e 926R 2 x 250 pb 436 

C3 Continente Neve 2014 -84  -79,5 85-110 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 1632 

C6 Continente Neve 2014 -84  -79,5 182-200 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 149 

FBA1 Ilha Deception Sedimento 2016 -62,967416 -60,71011 0-5 cm 515F e 806R 2 x 300 pb 10890 

FBA2 Ilha Deception Sedimento 2016 -62,967416 -60,71011 0-5 cm 515F e 806R 2 x 300 pb 3361 

FBA3 Ilha Deception Sedimento 2016 -62,967416 -60,71011 0-5 cm 515F e 806R 2 x 300 pb 16211 

FBB1 Ilha Deception Sedimento 2016 -62,967416 -60,71011 0-5 cm 515F e 806R 2 x 300 pb 2049 

FBB2 Ilha Deception Sedimento 2016 -62,967416 -60,71011 0-5 cm 515F e 806R 2 x 300 pb 12999 

FBB3 Ilha Deception Sedimento 2016 -62,967416 -60,71011 0-5 cm 515F e 806R 2 x 300 pb 7729 

G2 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10488889 -58,35969444 2,55 m  515F e 926R 2 x 300 pb 43 

G3 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10488889 -58,35969444 5,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 10 

G4 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10483333 -58,35991667 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 21 

G5 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10483333 -58,35991667 7,95 m  515F e 926R 2 x 300 pb 33 

G6 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10483333 -58,35991667 15,9 m  515F e 926R 2 x 300 pb 14 

G7 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10472222 -58,36013889 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 17 

G8 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10472222 -58,36013889 15 m  515F e 926R 2 x 300 pb 7 

G9 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10472222 -58,36013889 30 m  515F e 926R 2 x 300 pb 72 

G10 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10469444 -58,36041667 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 54 

G11 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10469444 -58,36041667 18,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 128 



96 
 

 

G12 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10469444 -58,36041667 36,2 m  515F e 926R 2 x 300 pb 119 

G14 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1705 -58,45588889 5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 23 

G15 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1705 -58,45588889 10 m  515F e 926R 2 x 300 pb 29 

G16 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16858333 -58,44866667 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 25 

G17 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16858333 -58,44866667 7,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 92 

G18 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16858333 -58,44866667 15 m  515F e 926R 2 x 300 pb 126 

G19 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16822222 -58,44505556 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 24 

G20 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16822222 -58,44505556 12,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 82 

G21 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16822222 -58,44505556 25 m  515F e 926R 2 x 300 pb 94 

G22 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16855556 -58,44294444 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 34 

G23 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16855556 -58,44294444 17,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 91 

G25 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,17016667 -58,45647222 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 5 

G26 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,17016667 -58,45647222 2,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 47 

G27 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,17016667 -58,45647222 5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 37 

G28 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16827778 -58,45027778 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 14 

G37 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10422222 -58,35669444 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 23 

G38 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10422222 -58,35669444 2,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 45 

G39 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10422222 -58,35669444 5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 28 

G40 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10394444 -58,35652778 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 40 

G41 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10394444 -58,35652778 7,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 33 

G42 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10394444 -58,35652778 15 m  515F e 926R 2 x 300 pb 105 

G43 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10405556 -58,35708333 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 7 

G44 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10405556 -58,35708333 12,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 81 

G45 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10405556 -58,35708333 25 m  515F e 926R 2 x 300 pb 164 

G46 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10377778 -58,35691667 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 47 

G47 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10377778 -58,35691667 17,5 m  515F e 926R 2 x 300 pb 134 

G48 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10377778 -58,35691667 35 m  515F e 926R 2 x 300 pb 289 

G49 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,17019444 -58,45563889 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 281 
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G50 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,17019444 -58,45563889 3,65 m  515F e 926R 2 x 300 pb 265 

G51 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,17019444 -58,45563889 7,3 m  515F e 926R 2 x 300 pb 316 

G52 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16944444 -58,44825 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 66 

G53 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16944444 -58,44825 8,3 m  515F e 926R 2 x 300 pb 244 

G54 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16944444 -58,44825 16,6 m  515F e 926R 2 x 300 pb 107 

G55 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16830556 -58,44544444 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 25 

G56 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16830556 -58,44544444 13,2 m  515F e 926R 2 x 300 pb 86 

G57 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16830556 -58,44544444 26,4 m  515F e 926R 2 x 300 pb 212 

G58 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16819444 -58,44388889 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 23 

G59 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16819444 -58,44388889 19 m  515F e 926R 2 x 300 pb 103 

G60 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16819444 -58,44388889 38 m  515F e 926R 2 x 300 pb 144 

G61 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10422222 -58,35661111 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 48 

G62 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10422222 -58,35661111 2,55 m  515F e 926R 2 x 300 pb 28 

G63 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10422222 -58,35661111 5,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 132 

G64 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10430556 -58,35738889 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 41 

G65 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10430556 -58,35738889 7,95 m  515F e 926R 2 x 300 pb 115 

G66 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10430556 -58,35738889 15,9 m  515F e 926R 2 x 300 pb 84 

G67 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10477778 -58,35694444 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 42 

G68 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10477778 -58,35694444 15 m  515F e 926R 2 x 300 pb 118 

G69 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10477778 -58,35694444 30 m  515F e 926R 2 x 300 pb 152 

G70 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10402778 -58,35788889 0,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 43 

G71 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10402778 -58,35788889 18,1 m  515F e 926R 2 x 300 pb 179 

G72 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10402778 -58,35788889 36,2 m  515F e 926R 2 x 300 pb 1241 

G73 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3566 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 42 

G74 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3566 2,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 28 

G75 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3566 5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 6 

G76 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3572 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 38 

G77 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3572 7,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 36 
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G78 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3572 15 m  515F e 926R 2 x 250 pb 34 

G79 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1038 -58,35694 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 26 

G80 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1038 -58,35694 12,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 43 

G81 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1038 -58,35694 25 m  515F e 926R 2 x 250 pb 41 

G82 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10361 -58,3566 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 36 

G83 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10361 -58,3566 17,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 8 

G84 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10361 -58,3566 35 m  515F e 926R 2 x 250 pb 58 

G85 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16972 -58,4572 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 80 

G86 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16972 -58,4572 2,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 348 

G87 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16972 -58,4572 5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 394 

G88 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16972 -58,4480 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 98 

G89 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16972 -58,4480 7,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 233 

G90 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16972 -58,4480 15 m  515F e 926R 2 x 250 pb 673 

G91 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16805 -58,4447 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 103 

G92 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16805 -58,4447 12,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 204 

G93 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16805 -58,4447 25 m  515F e 926R 2 x 250 pb 494 

G94 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16777 -58,4444 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 177 

G95 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16777 -58,4444 17,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 702 

G96 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16777 -58,4444 35 m  515F e 926R 2 x 250 pb 905 

G97 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3558 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 72 

G98 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3558 3,2 m  515F e 926R 2 x 250 pb 52 

G99 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10416 -58,3558 6,4 m  515F e 926R 2 x 250 pb 148 

G100 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3527 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 47 

G101 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3527 7,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 93 

G102 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3527 15 m  515F e 926R 2 x 250 pb 115 

G103 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3527 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 60 

G104 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3527 12,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 215 

G105 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3527 25 m  515F e 926R 2 x 250 pb 472 
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G106 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3536 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 71 

G107 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3536 17,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 132 

G108 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,10305 -58,3536 35 m  515F e 926R 2 x 250 pb 117 

G109 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1025 -58,3538 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 37 

G110 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1025 -58,3538 2,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 26 

G111 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1025 -58,3538 5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 69 

G112 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1688 -58,4494 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 107 

G113 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1688 -58,4494 7,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 84 

G114 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,1688 -58,4494 15 m  515F e 926R 2 x 250 pb 37 

G115 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16833 -58,4447 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 61 

G116 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16833 -58,4447 12,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 75 

G117 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16833 -58,4447 25 m  515F e 926R 2 x 250 pb 110 

G118 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16805 -58,4447 0,1 m  515F e 926R 2 x 250 pb 63 

G119 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16805 -58,4447 17,5 m  515F e 926R 2 x 250 pb 80 

G120 Baía do Almirantado Água do mar 2015 -62,16805 -58,4447 35 m  515F e 926R 2 x 250 pb 112 

MMA.5.2012 Baía do Almirantado Solo 2012 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 27 

MMA.6.2012 Baía do Almirantado Solo 2012 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 3 

MMA.7.2012 Baía do Almirantado Solo 2012 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 7 

MMA.5.2013 Baía do Almirantado Solo 2013 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 52 

MMA.6.2013 Baía do Almirantado Solo 2013 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 8 

MMA.7.2013 Baía do Almirantado Solo 2013 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 5 

MMA.9.2013 Baía do Almirantado Solo 2013 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 9 

MMA.5.2014 Baía do Almirantado Solo 2014 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 26 

MMA.6.2014 Baía do Almirantado Solo 2014 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 8 

MMA.7.2014 Baía do Almirantado Solo 2014 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 9 

MMA.9.2014 Baía do Almirantado Solo 2014 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 8 

MMA.5.2015fev Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 14 

MMA.6.2015fev Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 2 
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MMA.7.2015fev Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 0 

MMA.9.2015fev Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 14 

MMA.5.2015dez Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 13 

MMA.6.2015dez Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 0 

MMA.7.2015dez Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 18 

MMA.9.2015dez Baía do Almirantado Solo 2015 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 15 

MMA.5.2016 Baía do Almirantado Solo 2016 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 34 

MMA.6.2016 Baía do Almirantado Solo 2016 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 20 

MMA.7.2016 Baía do Almirantado Solo 2016 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 8 

MMA.9.2016 Baía do Almirantado Solo 2016 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 4 

MMA.5.2017 Baía do Almirantado Solo 2017 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 7 

MMA.6.2017 Baía do Almirantado Solo 2017 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 18 

MMA.7.2017 Baía do Almirantado Solo 2017 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 9 

MMA.9.2017 Baía do Almirantado Solo 2017 -62,085 -58,3914 0-5 cm 515F e 926R 2 x 300 pb 10 

 

Tabela Suplementar 2. Soma, média e desvio padrão (Desv. Padrão) para os índices de diversidade alfa (Chao1 e Shannon) para as amostras da Baía do 

Almirantado, Ilha Deception e plataforma continental. 

Área Tipo de amostra 
Chao1 Shannon 

Soma Média Desv. Padrão Soma Média Desv. Padrão 

Baía do Almirantado Água do mar 360 3.3 3.91 80.76 0.74 0.47 

Baía do Almirantado Solo 69 2.37 2.55 12.58 0.43 0.54 

Ilha Deception Sedimento geotermal 143 23.83 6.24 13.71 2.28 0.62 

Continente Neve 63 10.5 9.15 10.02 1.67 0.82 

 

Tabela Suplementar 3. Espécies indicadoras para Baía do Almirantado, Ilha Deception e plataforma continental, valor da estatística do indicador, p-valor e 

taxonomia. 
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Ambiente ID Estatística P-valor Taxonomia 

Almirantado - água ASV98 0.943 0.001 Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Unassigned 

Almirantado - água ASV16 0.710 0.008 Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 

Almirantado - água ASV15 0.670 0.023 Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 

Almirantado - solo ASV102 0.935 0.001 Thermoplasmatota;Thermoplasmata;BSLdp215;BSLdp215;BSLdp215;Unassigned 

Almirantado - solo ASV58 0.616 0.004 Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrososphaerales;Nitrososphaeraceae;Candidatus_Nitrocosmicus;Unassigned 

Continente - neve ASV23 0.577 0.004 Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 

Continente - neve ASV183 0.577 0.003 Nanoarchaeota;Nanoarchaeia;Woesearchaeales;SCGC_AAA011-D5;SCGC_AAA011-D5;Unassigned 

Deception - sedimento ASV61 1.000 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned 

Deception - sedimento ASV73 1.000 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Unassigned;Unassigned 

Deception - sedimento ASV67 0.999 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Pyrodictiaceae;Unassigned 

Deception - sedimento ASV65 0.998 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Pyrodictiaceae;Unassigned 

Deception - sedimento ASV79 0.913 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;uncultured;Unassigned 

Deception - sedimento ASV69 0.707 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Unassigned;Unassigned 

Deception - sedimento ASV70 0.707 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Hyperthermus;Unassigned 

Deception - sedimento ASV76 0.707 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Thermodiscus;Unassigned 

Deception - sedimento ASV80 0.707 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Unassigned;Unassigned;Unassigned 

Deception - sedimento ASV81 0.707 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Desulfurococcaceae;Unassigned;Unassigned 

Deception - sedimento ASV72 0.706 0.001 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Unassigned;Unassigned 

Deception - sedimento ASV64 0.577 0.002 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Pyrodictiaceae;Unassigned 

Deception - sedimento ASV66 0.577 0.006 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Pyrodictiaceae;Unassigned 

Deception - sedimento ASV77 0.577 0.002 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Thermodiscus;Unassigned 

Deception - sedimento ASV78 0.577 0.002 Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Thermodiscus;Unassigned 

Deception - sedimento ASV93 0.577 0.002 Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned 

Deception + Continente ASV108 0.913 0.001 Halobacterota;Methanosarcinia;Methanosarciniales;Methanosarcinaceae;Methanococcoides;Unassigned 

Deception + Continente ASV29 0.408 0.010 Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Nitrosopumilaceae;Unassigned 
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Tabela Suplementar 4. Identificação da ASV, tipo de ambiente, classificação taxonômica e grau da análise de rede com co-ocorrência. 

ID Ambiente Classificação taxonômica Grau 

ASV69 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Unassigned;Unassigned 10 

ASV70 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Hyperthermus;Unassigned 10 

ASV72 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Unassigned;Unassigned 10 

ASV76 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Thermodiscus;Unassigned 10 

ASV64 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Pyrodictiaceae;Unassigned 12 

ASV78 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Thermodiscus;Unassigned 12 

ASV77 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Thermodiscus;Unassigned 9 

ASV93 Ilha Deception Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned 9 

ASV61 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Unassigned;Unassigned;Unassigned;Unassigned 7 

ASV73 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Acidilobaceae;Unassigned;Unassigned 5 

ASV81 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Desulfurococcaceae;Unassigned;Unassigned 7 

ASV79 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;uncultured;Unassigned 9 

ASV80 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Unassigned;Unassigned;Unassigned 9 

ASV67 Ilha Deception Crenarchaeota;Thermoprotei;Desulfurococcales;Pyrodictiaceae;Pyrodictiaceae;Unassigned 3 

ASV54 Baía do Almirantado - solo Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrososphaerales;Nitrososphaeraceae;Nitrososphaeraceae;Unassigned 2 

ASV57 Baía do Almirantado - solo Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrososphaerales;Nitrososphaeraceae;Unassigned;Unassigned 2 

ASV58 Baía do Almirantado - solo Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrososphaerales;Nitrososphaeraceae;Candidatus_Nitrocosmicus;Unassigned 3 

ASV102 Baía do Almirantado - solo Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Thermoplasmatales;Thermoplasmataceae;uncultured;Unassigned 2 

ASV9 Baía do Almirantado - solo Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Nitrosopumilaceae;Unassigned 1 

ASV205 Baía do Almirantado - água do mar Nanoarchaeota;Nanoarchaeia;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Unassigned 8 

ASV232 Baía do Almirantado - água do mar Nanoarchaeota;Nanoarchaeia;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Unassigned 9 

ASV26 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 6 

ASV17 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 5 

ASV43 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Nitrosopumilaceae;Unassigned 12 

ASV18 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 1 
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ASV27 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Nitrosopumilaceae;Unassigned 9 

ASV212 Baía do Almirantado - água do mar Nanoarchaeota;Nanoarchaeia;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Unassigned 4 

ASV221 Baía do Almirantado - água do mar Nanoarchaeota;Nanoarchaeia;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Woesearchaeales;Unassigned 4 

ASV100 Baía do Almirantado - água do mar Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Unassigned 9 

ASV98 Baía do Almirantado - água do mar Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Unassigned 9 

ASV99 Baía do Almirantado - água do mar Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Unassigned 8 

ASV19 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 10 

ASV94 Baía do Almirantado - água do mar Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Unassigned 3 

ASV16 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 10 

ASV41 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Nitrosopumilaceae;Unassigned 9 

ASV97 Baía do Almirantado - água do mar Thermoplasmatota;Thermoplasmata;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Marine_Group_II;Unassigned 10 

ASV15 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Candidatus_Nitrosopumilus;Unassigned 5 

ASV28 Baía do Almirantado - água do mar Crenarchaeota;Nitrososphaeria;Nitrosopumilales;Nitrosopumilaceae;Nitrosopumilaceae;Unassigned 2 

ASV102 Baía do Almirantado - água do mar Thermoplasmatota;Thermoplasmata;BSLdp215;BSLdp215;BSLdp215;Unassigned 1 
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Figura Suplementar 1. Abundância relativa da composição taxonômica de Archaea a nível de ordem das ASVs únicas presentes na água do mar e solo da Baía 

do Almirantado, sedimento da Ilha Deception e solo da plataforma continental. 
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Figura Suplementar 2. Curvas de rarefação estimadas para as amostras analisadas do Domínio Archaea, sendo: A) solo da Baía do Almirantado, B) sedimento 

da Ilha Deception, C) neve do continente e D) água do mar da Baía do Almirantado. 
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