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RESUMO 
 
RABELO, Jamille da Silva. Caracterização da diversidade microbiana e sua 
influência no ciclo biológico do metano em sedimentos do Saco do Mamanguá, 
Rio de Janeiro. 2020. 117 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 
O metano é o principal gás produzido em sedimentos marinhos rasos, podendo ser 
de origem biótica ou abiótica. O metano biogênico é produzido por microrganismos 
metanogênicos, em sua maioria arqueias anaeróbias, enquanto o consumo desse gás 
é feito por microrganismos metanotróficos, evitando que o metano, importante gás 
para o efeito estufa, chegue em grandes concentrações para a atmosfera. Este 
trabalho foi realizado no Saco do Mamanguá, Rio de Janeiro, local onde ocorre 
emissões de metano, com o objetivo de descrever a comunidade microbiana presente 
nos sedimentos da região e a diversidade associada ao ciclo do metano. A coleta de 
sedimento foi realizada em 4 pontos do Saco do Mamanguá. Diferentes estratos dos 
testemunhos amostrados foram empregados em cultivos de enriquecimento 
metanogênicos (MG) e metanotróficos (MT) e análises físico-químicas. Houve 
medição da concentração metano produzido e consumido dos cultivos e 
sequenciamento do gene 16S rRNA da coleta e dos cultivos pela plataforma Illumina 
Miseq. As análises físico-químicas demonstraram significância para os parâmetros de 
cobre, ferro, manganês, zinco, nitrogênio total e matéria orgânica em relação aos 
estratos coletados. A alfa e beta diversidade microbiana dos três experimentos 
demonstrou que as amostras se diferenciaram pela profundidade dos estratos e não 
pela localização geográfica dos pontos. Houve pouca produção de metano no 
experimento de cultivo MG, enquanto que no cultivo MT houve consumo seguido de 
produção. Quanto à composição taxonômica do sedimento coletado, foi observada 
uma dominância do filo Crenarchaeota, seguido pelo filo Proteobacteria. Enquanto nos 
cultivos, o filo Proteobacteria prevaleceu. A produção de metano no experimento MG 
coincidiu com a ocorrência do filo Euryarchaeota. Táxons e metabolismos previstos 
relacionados ao enxofre foram observados para todos os experimentos, evidenciando 
forte papel atuante nos ciclos biogeoquímicos no Saco do Mamanguá. Os resultados 
indicam que o filo Crenarchaeota desempenha papel importante nos sedimentos da 
região, mas ainda é necessário entender melhor seu metabolismo para cultivá-lo. 
Confirma-se o potencial para produção de metano biogênico na região por meio dos 
cultivos MG, sendo necessário estabelecer as interferências do processo. Os cultivos 
MT apresentaram maior diversidade microbiana por meio de rápido esgotamento de 
oxigênio, proporcionando o desempenho de diferentes metabolismos. A composição 
geoquímica do Saco do Mamanguá permite a diversificação de vias metabólicas no 
ambiente, interligando os ciclos atuantes.   
 
 
Palavras-chave: Crenarchaeota. Ciclos biogeoquímicos. Metabolismos.   
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ABSTRACT 
 
RABELO, Jamille da Silva. Microbial diversity characterization and its influence in 
the methane biological cycle in sediments from Saco do Mamanguá, Rio de 
Janeiro. 2020. 117 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Oceanográfico, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
Methane is the main gas produced in shallow marine sediments, having biotic or abiotic 
origin. Biotic methane is produced by methanogenic microorganisms, mostly anaerobic 
archaea, whereas the consumption of this gas is made by methanotrophic 
microorganisms, preventing the release of large concentrations of methane to the 
atmosphere, as it is an important greenhouse gas. This study was carried out in Saco 
do Mamanguá, Rio de Janeiro, an environment where methane emissions occur, in 
order to describe the microbial community present in sediments in the region and the 
diversity associated with the methane cycle. Sediments were collected in 4 points of 
the Saco do Mamanguá. Different sampled strata were utilized for methanogenic (MG) 
and methanotrophic (MT) enrichments cultures and physical-chemical analyzes. 
Measurements of the methane concentration that was produced and consumed from 
cultures were performed as well as the sequencing of the 16S rRNA gene from 
sediments collected and cultured by Illumina Miseq plataform. The physical-chemical 
analyzes showed significance for the parameters copper, iron, manganese, zinc, total 
nitrogen, and organic matter in relation to the collected strata. The alpha and beta 
microbial diversity of the three experiments showed that the samples differed by the 
depth of the strata and not by the geographical location of the points. There was few 
methane production in MG culture, whereas in MT culture there was consumption 
followed by production. Regarding the taxonomic production of the collected sediment, 
dominance of the phylum Crenarchaeota was observed, followed by the phylum 
Proteobacteria. For cultures, the phylum Proteobacteria prevailed. Methane production 
in the MG experiment coincided with the occurrence of the phylum Euryarchaeota. 
Predicted sulfur-related taxa and metabolisms were observed for all experiments, 
showing sulfur has a strong role in biogeochemical cycles in Saco do Mamanguá. The 
results indicate that the phylum Crenarchaeota plays an important role in the 
sediments of the region, but it is still necessary to better understand its metabolism in 
order to cultivate it. The potential for biogenic methane production in the region is 
confirmed through MG cultures, but it is necessary to establish the interferences of the 
process. MT cultures showed greater microbial diversity through the rapid depletion of 
oxygen, providing the performance of different metabolisms. The geochemical 
composition of Saco do Mamanguá allows the diversification of metabolic pathways in 
the environment, interconnecting the active cycles. 
 
 
Keywords: Crenarchaeota. Biogeochemical cycles. Metabolisms. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O escape de gás é comum em sedimentos marinhos rasos e ao longo de 

margens continentais, sendo o metano (CH4) o gás de maior ocorrência. A produção 

de metano é favorecida nesses ambientes devido a uma maior produtividade e 

deposição de matéria orgânica. O metano pode se acumular por grandes extensões 

nos sedimentos, indicando que a contribuição marinha para o balanço global desse 

gás pode ser maior do que esperado. Estima-se que até 300 Tg (teragramas) de 

metano sejam produzidos por ano em ambientes marinhos (BENITES et al., 2015; 

FLOODGATE; JUDD, 1992; REEBURGH, 2007; VALENTINE, 2002; WEGENER et 

al., 2016).  

O metano desempenha importante papel nos diferentes ecossistemas da Terra, 

sendo um dos principais gases de efeito estufa, podendo aquecer o planeta 23 vezes 

mais que o dióxido de carbono (CO2) (LELIEVELD; CRUTZEN; BRUHL, 1993; WARD 

et al., 2004). Sua produção tem origem tanto biótica como abiótica, com algumas 

estimativas de que as fontes bióticas sejam responsáveis por cerca de 80% da 

produção global desse gás (JEONG et al., 2017; KIRSCHKE et al., 2013; 

REEBURGH, 2007).  

Microrganismos metanogênicos são importantes contribuidores na 

disponibilização de metano no ambiente. Por outro lado, o consumo desse gás pelas 

bactérias e arqueias metanotróficas ajuda a reduzir o fluxo de metano que é liberado 

para a coluna d’água e consequentemente para a atmosfera (EVANS et al., 2015; 

REEBURGH, 2007; HOVLAND; JUDD; BURKE, 1993; KRUGER et al., 2005; 

ULYANOVA et al., 2014). A presença desses dois metabolismos microbianos em 

ambientes de exsudação de metano pode se diferenciar de acordo com as 

características físico-químicas e geológicas do ambiente, como tipo de sedimento, 

taxa de oxigênio e disponibilidade de nutrientes como sulfato e carbono orgânico e 

inorgânico, sendo ainda difícil estabelecer um padrão de distribuição (DE CARLOS et 

al., 2017; PARKES et al., 2014; YU et al., 2017). 

O ciclo do metano também está diretamente associado com o ciclo do enxofre 

por meio da oxidação do metano e redução de sulfato que ocorrem principalmente em 

ambientes anaeróbios onde ocorre escape de metano do sedimento (BOETIUS et al., 

2000; SAVVICHEV et al., 2018). Em sedimentos próximos à superfície (até 2 metros 

de profundidade), há uma comunidade variada de bactérias e arqueias associadas ao 



21 
 

ciclo do metano e enxofre, que podem competir pelo mesmo substrato (como acetato 

e H2), inibindo a produção de metano (MUYZER; STAMS, 2008).   

Os avanços de técnicas de biologia molecular para identificar microrganismos 

e suas capacidades metabólicas ainda não são suficientes para demonstrar como 

esses microrganismos utilizam os nutrientes presentes nos substratos ou mesmo 

identificar genes específicos, como no caso do  pmoA (particulated methane 

monooxygenase A) e o mcrA (methyl coenzyme M reductase), específicos para 

microrganismos metanotróficos e metanogênicos, respectivamente. Desse modo, 

ocorre a necessidade de se aplicar técnicas em conjunto com a biologia molecular 

para um melhor entendimento, como a aplicação de cultivos em microcosmos 

enriquecidos que selecionam microrganismos de interesse e proporcionam a medição 

de sua atividade (LINHARES, 2011; ISLAM et al., 2008; VALENTINE, 2002).   

 Neste trabalho foram utilizadas amostras coletadas no Saco do Mamanguá, 

localizado no litoral sul do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Este ambiente possui 

características favoráveis para presença e escape de gás dos sedimentos, como já foi 

descrito por Benites e colaboradores (2015). Dessa forma, constitui-se um ambiente 

adequado para estudo e detecção de processos do ciclo de carbono e emissões de 

metano.  

Estudo realizado recentemente no Saco do Mamanguá indicou a presença de 

metabolismos metanogênicos e metanotróficos na região. Análises isotópicas também 

sugerem a origem biogênica do metano local (ROMANO, 2019). Dessa forma, o 

presente trabalho tem como interesse aprofundar os estudos da comunidade 

microbiana da região e seus metabolismos relacionados ao ciclo do metano no Saco 

do Mamanguá.   

Este estudo faz parte do projeto intitulado "Avaliação da produtividade primária 

marinha através do estudo das bactérias magnetotáticas em sedimentos” (Processo 

FAPESP: 2011/22018-3), coordenado pelo Prof. Dr. Luigi Jovane do Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 O Metano em ambientes marinhos 

 

 O metano é um gás com tempo de retenção na atmosfera em torno de dez anos 

e nocivo devido à sua efetiva capacidade de absorver radiação infravermelha, 

contribuindo para o efeito estufa. O metano também reage com radicais hidroxilas 

através de reações fotoquímicas, reduzindo esses radicais das camadas da atmosfera 

e aumentando a presença de outros gases, como gás carbônico, monóxido de 

carbono, óxido nitroso e o próprio metano, aquecendo rapidamente a Terra 

(LELIEVELD; CRUTZEN; BRUHL, 1993; WARD et al., 2004). 

O aumento da concentração de metano na atmosfera ocorre principalmente por 

influência antrópica, chegando em até 60% das emissões globais (SAUNOIS et al., 

2016), em atividades como criação de gado, plantações de arroz, estações de 

tratamento de resíduos e queima de combustíveis fósseis, que geram metano de 

origem biótica e abiótica. A produção de metano em processos naturais ocorre em 

oceanos, pântanos, fontes hidrotermais e vulcões, sendo também de origem biótica e 

abiótica (LELIEVELD; CRUTZEN; BRUHL, 1993; SAUNOIS et al., 2016).     

Nos oceanos, os processos que geram metano incluem principalmente a 

produção por microrganismos que utilizam a matéria orgânica no sedimento e a 

produção abiótica a partir da reação de serpentinização da rocha, escapes de fontes 

hidrotermais, depósitos de petróleo e liberação de metano preso nos hidratos de 

clatrato (REAY et al., 2018; REEBURGH, 2007).  

 A concentração de metano no oceano é distribuída de forma desigual, onde os 

sedimentos são os ambientes que apresentam maiores valores do gás, enquanto que 

na coluna d’água há uma diminuição drástica devido à oxidação do metano 

(REEBURGH, 2007). No entanto, há uma camada de mistura na água, acima da 

picnoclina, onde o metano atinge concentrações altas, chamada de “the ocean 

methane paradox”, já que em ambientes óxicos não se espera a produção abundante 

de metano (REEBURGH, 2007; REPETA et al., 2016). 

No sedimento, a distribuição de metano também varia com a profundidade e 

localização. A concentração desse gás aumenta com a profundidade do sedimento, e 

sua diminuição na superfície está relacionada com a oxidação aeróbia do metano que 

coincide com a zona redutora do sulfato (REEBURGH, 2007). Em ambientes 
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anaeróbios, a comunidade microbiana muda para uma com maior adaptação no 

metabolismo que utiliza fontes sem oxigênio, podendo produzir gases como metano e 

óxido nitroso (N2O) (HAWLEY, 2018). 

A profundidade no sedimento onde a redução de sulfato cessa e a 

metanogênese ocorre em taxas mais elevadas é chamada de zona de transição 

sulfato/metano. A posição dessa zona é determinada pelo fluxo para baixo de sulfato 

e o fluxo para cima do metano (MARTINEZ-CARRENO et al., 2017). Sedimentos com 

alto teor de matéria orgânica tendem a ter essa zona em camadas mais rasas de 

sedimento devido ao rápido esgotamento de oxidação, onde o CO2 torna-se o 

elemento principal, proporcionando a metanogênese (VALENTINE, 2002). Isso ocorre 

principalmente em regiões costeiras e de plataforma continental, enquanto que na 

bacia oceânica há um menor fluxo do metano e o sulfato é dominante (REEBURGH, 

1983).   

O ciclo do enxofre está fortemente relacionado com outros ciclos 

biogeoquímicos, como o do carbono, nitrogênio, ferro e manganês, influenciando 

esses processos a nível de ecossistema e microbiológico (WASMUND; MUBMANN; 

LOY, 2017).  

A redução de sulfato para sulfeto é o principal processo do ciclo do enxofre. O 

sulfato está presente em altas concentrações na água do mar, que se difunde nos 

sedimentos, o tornando um dos principais elementos em processos de oxirredução. O 

sulfeto é reoxidado para sulfato na parte final do ciclo, a partir de intermediários do 

enxofre e outros oxidantes, principalmente oxigênio, ferro, manganês e nitrato 

(JØRGENSEN; FINDLAY; PELLERIN, 2019). Compostos inorgânicos de enxofre 

podem ser utilizados como doadores de elétrons, aceptores finais para respiração e 

também em metabolismos onde ocorre o desproporcionamento deste elemento 

(WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017).  

Estima-se que a emissão de metano é maior nos trópicos quando comparada 

com a de latitudes médias e altas (SAUNOIS et al., 2016). No entanto, ainda são 

poucos os estudos no Hemisfério Sul, o que pode subestimar a contribuição desses 

locais para o globo. No Brasil, a porção sudeste da margem continental brasileira 

apresenta bacia com hidrocarbonetos e estruturas associadas à exsudação de gás 

(pockmarks, por exemplo) (PORTILHO-RAMOS et al., 2018). Outros estudos que 

relatam a presença de gás em sedimentos marinhos rasos foram descritos no delta 
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da Amazônia, Estuário do rio Potengi (Rio Grande do Norte), Baía da Guanabara (Rio 

de Janeiro), Bertioga (São Paulo), Lagoa dos Patos e Bacia de Pelotas (ambos no Sul 

do Brasil) (BENITES et al., 2015; RODRIGUES et al., 2017).   

A produção biogênica de metano global é responsável por cerca de 80% da 

liberação do gás para a atmosfera (JEONG et al., 2017; KIRSCHKE et al., 2013; 

REEBURGH, 2007), no entanto, microrganismos que oxidam metano são 

responsáveis por diminuir a taxa de emissão desse gás em mais da metade do que é 

liberado (THAUER et al., 2008; REEBURGH, 2007).  

A Figura 1 apresenta uma representação esquemática dos três principais ciclos 

biogeoquímicos, carbono, nitrogênio e enxofre, nos quais bactérias e arqueias 

desempenham papéis fundamentais. Esses ciclos interagem entre si e influenciam as 

atividades microbiológicas do ambiente (WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017). O 

próximo tópico aborda os processos microbiológicos envolvidos no ciclo do metano.  
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Figura 1 - Resumo esquemático dos ciclos biológicos do (a) carbono, (b) nitrogênio e (c) enxofre. As 
setas em laranja representam processos realizados apenas por arqueias, as setas em vermelho são 
processos realizados por arqueias e bactérias e as setas cinzas indicam processos realizados 
exclusivamente por bactérias. 

 
Fonte: OFFRE; SPANG; SCHLEPER, 2013. 

 

 

2.2 O ciclo biológico do Metano  

2.2.1 Metanogênese  

 

A degradação de matéria orgânica pode acontecer por diferentes sequências e 

processos metabólicos, de acordo com aceptores de elétrons presentes e 

microrganismos que atuam na redução desses aceptores. Os processos metabólicos 

mais comuns na degradação de compostos orgânicos são a respiração aeróbia, 

desnitrificação, redução de ferro, manganês e sulfato e a metanogênese 

(REEBURGH, 2007). 
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A metanogênese é o último passo da sequência de reações da degradação de 

matéria orgânica, realizada pela respiração anaeróbia de microrganismos 

metanogênicos (EVANS et al., 2019; LIU; WHITMAN, 2008). Esses microrganismos 

são dependentes de diferentes grupos que degradam a matéria orgânica mais 

complexa para compostos com um ou dois carbonos, para assim os utilizarem na 

produção de metano (LIU; WHITMAN, 2008; ZINDER, 1993). 

A biodisponibilização dos compostos resultantes da degradação se dá por 

reações de fermentação que produzem CO2, H2 e compostos orgânicos de baixo peso 

molecular, como o acetato e compostos metilados, que servem como substratos para 

a produção de metano biogênico (THAUER et al., 2008; REEBURGH, 2007; VINSON 

et al., 2019).    

A produção de metano é normalmente associada a condições anaeróbias e os 

principais substratos utilizados por microrganismos metanogênicos são H2, acetato e 

compostos metilados, classificadas em três vias metabólicas (GARCIA; PATEL; 

OLLIVIER, 2000; REEBURGH, 2007; ZEIKUS, 1977):    

A metanogênese pela via metabólica hidrogenotrófica ocorre a partir da 

redução de CO2 na presença de hidrogênio como doador de elétron (GARCIA; PATEL; 

OLLIVIER, 2000; WHITICAR, 1999).  

Há uma sucessão de processos redutivos a partir do CO2 até a formação de 

metano, por meio dos grupos formil, metileno e metil (Figura 2). O grupo metil é o 

último passo da via hidrogenotrófica, onde a coenzima M (CoM) se liga ao grupo metil, 

formando metil-CoM para então ser reduzido para metano, pela coenzima Mcr, enzima 

presente nos microrganismos metanogênicos (LIU; WHITMEN, 2008).  

A segunda via metabólica para produção de metano é a via metilotrófica, que 

utiliza uma série de substratos do grupo metil, como metanol, aminas metiladas e 

sulfetos metilados. São substratos não competitivos e podem ocorrer em conjunto com 

a redução de sulfato (LIU; WHITMEN, 2008; MARTINEZ-CARRENO et al., 2017). 

Esses compostos são reduzidos por meio da CoM que, assim como a via 

hidrogenotrófica, também tem como último passo a formação do grupo metil-CoM para 

ser reduzido em metano, finalizando a via metabólica (Figura 2). A via metilotrófica é 

dependente de enzimas específicas para a transferências de elétrons, chamadas de 

metiltransferaes (LIU; WHITMEN, 2008). 
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Na maioria das metanogênicas metilotróficas, os elétrons necessários para a 

redução dos grupos metil até a obtenção de metano são originados a partir da 

oxidação de CO2, um passo reverso da via hidrogenotrófica (Figura 2). Um total de 

três grupos metil são necessários para formação de metano para cada molécula de 

CO2 oxidada a partir desta via (LIU; WHITMEN, 2008; TIMMERS et al., 2017).  

A terceira via metabólica da metanogênese é a via acetoclástica, que utiliza o 

acetato como substrato para produção de metano. Essa reação ocorre a partir da 

quebra do acetato em acetil coenzima A (acetil-CoA), onde o grupo carboxila é 

oxidado em CO2 e o grupo metil é reduzido em metano (Figura 2) (LIU; WHITMEN, 

2008). 

Mais de 60% da produção biogênica de metano é derivada da via acetoclástica, 

devido à disponibilidade do acetato, o qual é um substrato comum na degradação de 

matéria orgânica (LIU; WHITMEN, 2008), e produto final da fixação de CO2. Os 

microrganismos acetogênicos utilizam a via metabólica Wood-Ljungdahl (WL) para a 

produção de acetato, que também pode ser utilizada de forma reversa por 

metanogênicas para reduzir o acetato em acetil-CoA (RAGSDALE; PIERCE, 2009).    

 
Figura 2 – As três vias metabólicas para a metanogênese. A via hidrogenotrófica está representada 
pelas setas vermelhas, a via metilotrófica pelas setas verdes e a via acetoclástica pelas setas azuis. 
Todas as três vias reduzem metil-CoM para metano como o último passo da metanogênese. CoM: 
Coenzima M; CoA: Coenzima A; H4SPT: tetrahidrometanopterina; MF: metanofurano. 
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Fonte: GALAGAN et al., 2002 

Os processos de metanogênese são afetados pelas propriedades físicas e 

químicas do ambiente (MARTINEZ-CARRENO et al., 2017). Quando há ocorrência de 

outros aceptores de elétrons além do CO2, como por exemplo oxigênio, nitrato, ferro 

e sulfato, as metanogênicas perdem esses aceptores para outros microrganismos, 

como as bactérias redutoras de sulfato, desnitrificadoras e redutoras de ferro. Esses 

compostos são melhores aceptores de elétrons e mais favoráveis 

termodinamicamente do que CO2 (EVANS et al., 2019; LIU; WHITMAN, 2008).  

Dessa forma, a metanogênese nesses ambientes pode ser reduzida e ocorre 

normalmente apenas quando esses compostos estão presentes em pequenas 

concentrações (REEBURGH, 2007). As vias hidrogenotróficas e acetoclásticas são 

predominantes em profundidades abaixo da zona de transição sulfato/metano devido 

ao esgotamento desses substratos (MARTINEZ-CARRENO et al., 2017).  

No entanto, o CO2 é liberado em diversos processos metabólicos, como na 

fermentação, e ocorre em altas concentrações nos ambientes anaeróbios, 

proporcionando a ocorrência de processos que o utilizam, como a metanogênese e a 

acetogênese. A reação de produção de acetato é menos favorável 

termodinamicamente, por isso a metanogênese se sobressai (LIU; WHITMAN, 2008).  

A produção de metano também pode ocorrer efetivamente em ambientes onde 

acontece a redução de sulfato, quando essas duas reações não competem por 
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substratos. Esse é o caso de metanogênese a partir de compostos metilados, como 

metanol, metionina, dimetilsulfeto, etc. As bactérias redutoras de sulfato não 

conseguem utilizar esses compostos eficientemente, por isso não apresentam 

competição com a via metilotrófica. Os compostos metilados são normalmente 

produzidos em ambientes marinhos como subproduto de metabolismo de algumas 

bactérias, algas, plantas e fitoplânctons, onde o metanol pode ser produzido a partir 

da degradação de lignina e pectina (LIU; WHITMAN, 2008; REEBURGH, 2007). 

Os microrganismos metanogênicos estão inseridos apenas no Domínio 

Archaea e seu filo Euryarchaeota (distribuída em sete ordens: Methanobacteriales, 

Methanococcales, Methanomicrobiales, Methanosarcinales, Methanocellales, 

Methanopyrales e Methanomassiliicoccales), onde alguns representantes já foram 

isolados (EVANS et al., 2019; VANWONTERGHEM et al., 2016). São todos 

estritamente anaeróbios, mas habitam diferentes ambientes, como sedimentos 

marinhos e de água doce, trato intestinal de animais, aterro sanitário e digestores, e 

ambientes extremos (LIU; WHITMAN, 2008).  

Análises de metagenoma identificaram o gene que codifica a enzima Mcr de 

alguns filos fora de Euryarchaeota e sugerem que também possam produzir metano, 

como os filos Crenarchaeota e Verstraetearchaeota, no entanto ainda não há 

representantes isolados desses filos (EVANS et al., 2015; VANWONTERGHEM et al., 

2016).   

 

2.2.2 Metanotrofia  

 

 Como já descrito, as arqueias metanogênicas são fontes principais de emissão 

de metano, mas a emissão desse gás é controlada por microrganismos que oxidam o 

metano de volta para CO2, reduzindo a liberação para atmosfera em mais de 50% do 

que é produzido no oceano (OFFRE, SPANG e SCHLEPER, 2013; REEBURGH, 

2007; THAUER et al., 2008).  

 A oxidação biológica do metano, ou metanotrofia, acontece tanto de forma 

aeróbica em ambientes sedimentares e na água, realizada pelo Domínio Bacteria, 

como anaeróbica em sedimentos e águas salinas anóxicas, realizada principalmente 

pelo Domínio Archaea (HANSON; HANSON, 1996; REEBURGH, 2007; WARD et al., 

2004).  
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A presença e distribuição das metanotróficas pode ser afetada por fatores 

físico-químicos do ambiente, como concentrações de sal e de gases como acetato, 

metano e oxigênio, disponibilidade de nitrogênio e cobre, pH e temperatura (HANSON; 

HANSON, 1996; HO et al., 2018; MOHANTY et al., 2006).  

 As bactérias metanotróficas estão inseridas dentro do grupo de bactérias 

denominadas metilotróficas, microrganismos capazes de utilizar compostos de um 

carbono, como metano, metanol e aminas metiladas, sendo as metanotróficas as que 

utilizam metano (HANSON; HANSON, 1996; MURRELL, 1992).  

 A distribuição taxonômica das bactérias metanotróficas se encontra 

representada principalmente no filo Proteobacteria. Elas apresentam duas 

classificações quanto ao seu metabolismo e fisiologia. As metanotróficas Tipo I são 

todas membros da classe Gammaproteobacteria e utilizam a via ribulose monofosfato 

(RuMP) para a realização da metanotrofia. Enquanto as metanotróficas do Tipo II 

pertencem à classe Alphaproteobacteria e utilizam a via serina (HANSON; HANSON, 

1996; KOLB et al., 2003; WARD et al., 2004). Ainda há relatos de algumas bactérias 

que apresentam as duas vias metabólicas (Tipo X), como no caso da Methylococcus 

capsulatus, pertencente à classe Gammaproteobacteria (MURRELL, 1992; WARD et 

al., 2004).  

O primeiro passo da reação de oxidação de metano ocorre pela introdução de 

um grupo hidroxila pela enzima metano monooxigenase (MMO). Essa enzima quebra 

a ligação de O2, onde um átomo de oxigênio é reduzido em água, e o outro é 

incorporado no metano para formar o metanol (CH3OH) (Figura 3) (HANSON; 

HANSON, 1996; KOLB et al., 2003).  

A MMO apresenta duas formas, uma particulada na membrana celular (pMMO) 

contendo a proteína citocromo c (CytC), principal forma entre as metanotróficas, e a 

outra com uma forma solúvel no citoplasma (sMMO), que utiliza a coenzima NADH+ 

(Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo) como doador de elétron, mais rara entre as 

bactérias, identificada em algumas metanotróficas do Tipo II e X (HANSON; HANSON, 

1996; KOLB et al., 2003; WISE; MCARTHUR; SHIMKETS, 1999). Ainda não está claro 

como a enzima sMMO é ativada e se é limitada para alguns grupos taxonômicos de 

metanotróficas ou se todos podem sintetizá-la (HANSON; HANSON, 1996).  

Devido à enzima pMMO não ser específica para um substrato, microrganismos 

metanotróficos também são capazes de metabolizar diversos compostos, incluindo os 
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xenobióticos, como solventes clorinados, apresentando potencial de biorremediação, 

(HANSON; HANSON, 1996, WARD et al., 2004). A pMMO é homóloga à enzima 

responsável pela oxidação de amônia, a amônia monooxigenase (AMO), indicando 

que essas duas enzimas podem ser relacionadas (HOLMES et al., 1995).   

Após a oxidação de metano em metanol, acontece a oxidação do metanol em 

formaldeído (HCHO) pela ação da enzima metanol desidrogenase (MDH), onde ocorre 

transferência de elétron para o CytC (Figura 3) (HANSON; HANSON, 1996).    

Há a assimilação intermediária do formaldeído na rota central do metabolismo 

das metanotróficas. Ocorre pela via RuMP, que utiliza 3 mols de formaldeído para 

formar um composto intermediário de 3 carbonos, há a utilização da coenzima NAD+ 

como doadora de elétron nesta via. Também pode ocorrer pela via Serina que utiliza 

2 mols de formaldeído e 1 mol de CO2 para assimilar também um composto 

intermediário de 3 carbonos, há a utilização da acetil-CoA nesta via (HANSON; 

HANSON, 1996; ZHANG et al., 2017).   

Após a assimilação, o composto intermediário é oxidado para formar formiato 

e então oxidado para CO2 com a utilização da coenzima NAD+ como doadora de 

elétron (Figura 3) (HANSON; HANSON, 1996).  

 
Figura 3 – Representação esquemática da via metabólica de oxidação de metano. CytC: citocromo c; 
FADH: formaldeído desidrogenase; FDH: formato desidrogenase. 

 
Fonte: Adaptado de HANSON; HANSON, 1996. 
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Bactérias acidófilas e termofílicas pertencentes ao filo Verrucomicrobia 

capazes de oxidar metano também foram descritas e isoladas, indicando 

representantes de bactérias metanotróficas fora do filo Proteobacteria (DUNFIELD et 

al., 2007; ISLAM et al., 2008; OP DEM CAMP et al., 2009). Outro filo proposto, NC10, 

já foi descrito com representantes capazes de oxidar metano em anaerobiose a partir 

da redução de nitrato e nitrito, mas ainda não há nenhum representante cultivado 

(ETTWIG et al., 2010; VERSANTVOORT et al., 2018). 

 Dentro do Domínio Archaea, as arqueias metanotróficas anaeróbias (ANMEs) 

são as responsáveis pela oxidação de metano anaeróbio (AOM). A AOM tem forte 

contribuição na retirada de metano do ambiente, chegando a superar a taxa de 

consumo de metano em aerobiose, e é realizada em consórcio pelas ANMEs e 

bactérias redutoras de sulfato, ligadas à classe Deltaproteobacteria (BOETIUS et al., 

2000; REEBURGH, 2007; SAVVICHEV et al., 2018; VALENTINE, 2002). 

 As ANMEs estão inseridas taxonomicamente dentro do filo Euryarchaeota, 

pertencentes à classe Methanomicrobia, onde são estritamente ligadas 

filogeneticamente às arqueias metanogênicas (KNITTEL; BOETIUS, 2009; OFFRE; 

SPANG; SCHLEPER, 2013). São divididas em ANME-1, ANME-2 e ANME-3, mas 

ainda não apresentam representantes cultivadas (KNITTEL; BOETIUS, 2009).  

Seu metabolismo foi relacionado sendo restrito à AOM onde utiliza sulfato, 

nitrito, nitrato e íons metálicos como aceptores de elétron, no entanto, novos estudos 

sugerem que as ANMEs também podem realizar a oxidação de metano pela via 

hidrogenotrófica reversa da metanogênese, utilizando a enzima Mcr (BOETIUS et al., 

2000; EVANS et al., 2019; KNITTEL; BOETIUS, 2009; MEYERDIERKS et al., 2010; 

TIMMERS et al., 2017).  

Em sedimentos marinhos, as ANMEs se encontram distribuídas principalmente 

na zona de transição sulfato/metano (REEBURGH, 2007), mas também são 

encontradas em fontes hidrotermais, mar profundo, coluna d’água oceânica e alguns 

ambientes terrestres como os vulcões lamosos (KNITTEL; BOETIUS, 2009). Apesar 

dos avanços para o entendimento do metabolismo das ANMEs, este ainda não está 

totalmente desvendado, devido principalmente à falta de sucesso para cultivar e isolar 

esses microrganismos (EVANS et al., 2019).  
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3. ÁREA DE ESTUDO 

  

Este trabalho foi realizado no Saco do Mamanguá, localizado na região da baía 

de Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, Brasil. Como o seu bioma de Mata 

Atlântica é de grande relevância ecológica, um conjunto de Unidades de Conservação 

compõem a região: Reserva Ecológica Estadual de Juatinga, Área de Proteção 

Ambiental Caiçuru, Parque Nacional da Serra da Bocaina e Núcleo Picinguaba 

Estadual da Serra do Mar, sendo considerado um ambiente pristino (XAVIER, 2018).  

Há 119 famílias locais habitando a região do Saco do Mamanguá, porém, 

causam baixo impacto ambiental devido ao modo de vida tradicional “caiçara”, 

diferentemente de especulações imobiliárias, turismo desenfreado, porto comercial, 

terminal de petróleo e entre outras construções que estão presentes ao redor da baía 

de Ilha Grande e podem afetar o ambiente local (DE SOUZA, et al., 2013; XAVIER, 

2018). 

Do ponto de vista geomorfológico, o Saco do Mamanguá se apresenta como 

um golfo estreito e alongado com dimensões aproximadas de 11km de extensão e 

2km de largura. Esta região é considerada uma Ría ou Fiorde Tropical, um vale 

escavado durante a última era glacial, formado por rios antigos que foram alagados 

durante o aumento do nível do mar no Holoceno (CASTAING; GUILCHER, 1995; 

MALY, 2017). É cercado por elevações rochosas de altura média de 500 metros, 

compostas principalmente por granitos e migmatitos formados no Pré-Cambriano, 

apresentando um sistema de fraturas e falhas ortogonais que dispõe a área no sentido 

sudoeste-nordeste e sudeste-noroeste (BENITES et al., 2015; MALY, 2017; RODELLI, 

et al., 2019).     

Apesar das Rías serem classificadas como estuários em alguns estudos, os 

processos estuarinos influenciam apenas na porção mais interior desta feição e aonde 

drenagens continentais ocorrem (EVANS; PREGO, 2003). Spera (2012) corroborou 

essa afirmação para o Saco do Mamanguá ao analisar o sedimento superficial de toda 

a área, constatando que apesar de estar presente em toda a extensão da área de 

estudo, há uma maior influência terrestre na parte mais interna e dos deságues de 

rios.  

Os rios dessa região têm pouca carga fluvial e estão presentes principalmente 

na parte mais interna. Os rios de maior contribuição são Turvão, Iriró, Cairuçu e 



34 
 

Mamanguá (BRASIL, 2005), diminuindo a salinidade dessa porção e aumentando o 

aporte de matéria orgânica, favorecendo a vegetação de manguezal (BERNARDES, 

1996; SPERA, 2012).  

Os sedimentos do Saco do Mamanguá apresentam granulometria 

predominante de silte e argila, com maiores teores desses grãos muito finos para a 

área mais interna (TEIXEIRA, 2009). Spera (2012) investigou teores de nitrogênio total 

e carbono orgânico total para a região, enquanto Teixeira (2009) pesquisou os teores 

de fósforo orgânico e alguns metais. Ambos os autores encontraram altos valores para 

o Saco do Mamanguá quando comparado com regiões próximas, concluindo que o 

grande aporte terrígeno pode influenciar no aumento desses nutrientes para o local.  

 Quanto às características meteorológicas e oceanográficas, o Saco do 

Mamanguá apresenta regime de chuva de acordo com a estação, sendo mais intenso 

no verão (dezembro a março), em comparação com o inverno (maio a agosto) que há 

baixa pluviosidade (TEIXEIRA, 2009). A temperatura média da água varia entre 28°C 

e 30°C durante o verão e 21°C e 22°C durante o inverno, enquanto a salinidade 

apresenta diferenças devido à influência continental, oscilando entre 30,9 e 34,7 na 

superfície e entre 33,7 e 36,9 no fundo (BRANDINI et al., 2019).  

  A profundidade da água tem média de 5 m, mas pode chegar a 20 m na parte 

mais próxima ao oceano (externa). As águas superficiais apresentam pH (potencial 

hidrogeniônico) entre 6,8 e 8,4, e nos sedimentos superficiais entre 6,1 e 8,0, e Eh 

(potencial de oxirredução) entre -289 e -10mV, demonstrando características 

redutoras (DE SOUZA et al., 2013; TEIXEIRA, 2009).   

 Os ventos são majoritariamente de sentido sudoeste com média de 6 m/s. Eles 

são os principais componentes na influência da hidrodinâmica do Saco do Mamanguá, 

onde interferem nas correntes, regendo o sentido e velocidade, apresentando média 

de 0,7 m/s para a superfície e 0,3 m/s para o fundo (OLPE, 2016). Durante o inverno, 

a região fica abrigada dos ventos de leste devido a sua topografia, apresentando 

águas ainda mais calmas (TEIXEIRA, 2009).  

O regime de circulação é restrito, com pouca saída de partícula sedimentar, 

apresentando micromaré semi-diurna com correntes de maré fracas de até 0,5 m/s, 

com ondas também fracas, geradas principalmente pelo vento, que perdem energia e 

se dissipam em direção ao interior do Saco do Mamanguá (OLPE, 2016). 
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Todas essas características proporcionam que o Saco do Mamanguá seja um 

ambiente de alta retenção e deposição de partículas (BERNARDES, 1996), não 

havendo muita remobilização de sedimentos de fundo (OLPE, 2016).   

Por ser um ambiente raso, a luz solar está presente em toda a coluna d’água, 

não limitando as taxas fotossintéticas, resultando em uma área com elevado teores 

de oxigênio dissolvido tanto na superfície como no fundo (BRANDINI et al., 2019). 

Segundo Brandini e colaboradores (2019), há estratificação na coluna d’água durante 

o verão, enquanto no inverno há uma homogeneização. Olpe (2016) classifica o Saco 

do Mamanguá como bem misturado e parcialmente estratificado.  

As Rías e ambientes marinhos rasos de baixa energia, que apresentam 

deposição e acúmulo de matéria orgânica nos sedimentos, propiciam locais de 

geração de gás, vinculados à produção de metano como produto final da degradação 

por microrganismos (DE CARLOS et al., 2017; REEBURGH, 2007). 

 Benites e colaboradores (2015) relataram, a partir de dados acústicos e 

sísmicos, a presença de escape de gás com formação de plumas nos sedimentos do 

Saco do Mamanguá, principalmente nas áreas internas e intermediárias da região. 

Também foi encontrada uma estrutura de pockmark que pode estar relacionada à 

presença de gás.  

A presença de metano nos sedimentos e assinatura isotópica com possível 

origem biogênica desse gás foi relatada recentemente para a região, assim como a 

presença de microrganismos possivelmente metanogênicos e metanotróficos 

(ROMANO, 2019), motivando o presente trabalho. 
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4. OBJETIVOS 

 

Descrever a estrutura da comunidade microbiana nos sedimentos do Saco do 

Mamanguá e verificar a influência da diversidade associada ao ciclo do metano a partir 

de sequenciamento do gene rRNA 16S e enriquecimento de cultivos metanogênicos 

e metanotróficos. 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

• Descrever a comunidade microbiana presente nos sedimentos coletados em 

diferentes pontos e estratos no Saco do Mamanguá por meio de 

sequenciamento do gene rRNA 16S; 

• Analisar os fatores físico-químicos que influenciam a estrutura da comunidade 

microbiana presente nos sedimentos coletados no Saco do Mamanguá; 

• Realizar cultivos de enriquecimento específicos para metanogênicas e 

metanotróficas;  

• Descrever a estrutura das comunidades resultantes dos enriquecimentos de 

metanogênicas e metanotróficas por meio de sequenciamento do gene rRNA 

16S; 

• Relacionar a diversidade encontrada nos cultivos enriquecidos com a descrita 

nos sedimentos amostrados inicialmente; 

•  Identificar metabolismos associados às comunidades encontradas nos 

sedimentos coletados e cultivados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Amostragem 

Testemunhos de sedimento com profundidades variando de 0 a 100 cm foram 

coletados em duplicata com auxílio de um sistema de testemunho à gravidade em 

quatro pontos amostrais ao longo de um transecto longitudinal, localizado no Saco do 

Mamanguá, Rio de Janeiro (Figura 4). As coletas foram realizadas em junho de 2018, 

a bordo da embarcação oceanográfica Velliger II, do IOUSP.  

 

Figura 4 - Mapa mostrando a localização dos pontos de coleta e profundidades coletadas no Saco do 
Mamanguá, RJ. 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os pontos coletados, 3, 5, 7 e 9, distribuíram-se em um transecto do mais 

externo para o mais interno no local (Figura 4), onde foram selecionados estratos do 

testemunho relativos às profundidades de 0-10 cm (A), 10-20 cm (B), 20-40 cm (C), 

40-60 cm (D), 80-60 cm (E) e 80-100 cm (F). A profundidade de 100 cm foi 

determinada de acordo com a profundidade máxima alcançada pelo sistema de 

testemunho por gravidade, composto de tubos de PVC.  
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A Tabela 1 mostra quais estratos foram obtidos para cada ponto amostrado. 

Também foram coletados 10 litros de água do mar superficial do local, para posterior 

uso em cultivos, com o auxílio de uma mangueira.  

 

Tabela 1 – Estratos obtidos para cada ponto amostrado. As letras correspondem à abreviação de 
cada profundidade, de A a F, onde A é o estrato amostrado mais raso e F o mais profundo em cada 
testemunho.  

Pontos                                          Estratos coletados 

    03        (A) 0-10cm; (B) 10-20cm; (C) 20-40cm 

    05        (A) 0-10cm; (B) 10-20cm; (C) 20-40cm; (D) 40-60cm; (E) 60-80cm 

    07        (A) 0-10cm; (B) 10-20cm; (C) 20-40cm; (D) 40-60cm; (E) 60-80cm; (F) 80-100cm 

    09        (A) 0-10cm; (B) 10-20cm; (C) 20-40cm; (D) 40-60cm 

 

O processo de amostragem consistiu em dividir os testemunhos nos estratos 

determinados, despejando o sedimento em uma bandeja limpa com álcool 70% e 

Hipoclorito de sódio. Com o auxílio de duas espátulas flambadas com álcool 90%, 

removeu-se a primeira camada que estava em contato com o cano do testemunho, 

evitando assim possíveis contaminações. O sedimento restante foi armazenado em 

sacos Whirl-Pak. 

 As amostras a serem utilizadas para extração de DNA e análise de parâmetros 

físico-químicos foram armazenadas à -20 °C, enquanto as amostras submetidas para 

realização do cultivo de enriquecimento em laboratório foram armazenadas à 4 °C por 

24 horas até a chegada no Laboratório de Ecologia Microbiana (LECOM - IOUSP) e 

início do experimento. 

 

5.2 Cultivo de enriquecimento para microrganismos relacionados ao ciclo do Metano 

5.2.1 Metanogênicas 

 

 O cultivo enriquecido para metanogênicas (MG) foi realizado em frascos 

autoclavados de Hungates de 15 mL tampados com batoque de butila, onde houve 

adição de 5 mL de água marinha autoclavada do Saco do Mamanguá como meio de 

cultura, contendo resazurina 0,1% para indicar a presença de oxigênio. Os cultivos 

foram inoculados com 5 mL de sedimento coletado de cada estrato, com um auxílio 

de seringa estéril da marca BD PlastipakTM.  

 Para estabelecer as condições anaeróbias, foi realizada a troca da atmosfera 

do frasco por gases contendo N2:CO2 na proporção 70:30, por meio do sistema de 
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distribuição simultânea de gases. O procedimento consistiu na inserção de uma 

agulha estéril descartável de dimensões 0,55 mm x 0,20 mm da marca BD 

PrecisionGlideTM no tubo Hungate, e na sua extremidade livre foi acoplado um filtro 

Millipore da marca Merck de poro 0,22 μL para conexão no sistema de gases. O 

oxigênio foi removido dos tubos com o auxílio de uma bomba a vácuo com uma válvula 

para expelir o ar, ativada durante 20 segundos. Em seguida, a mistura de gases foi 

adicionada também por 20 segundos, empregando outra válvula. Esse procedimento 

foi repetido 5 vezes para cada tubo para garantir a anaerobiose.  

Em seguida, houve adição de 0,1mL das soluções redutoras de sulfeto de sódio 

5% e cisteína 0,2 mol.L-1. Como substrato de interesse para a produção de metano 

nesse estudo, foi adicionado 0,1mL de acetato de sódio 2 mol.L-1.  

Todo o procedimento descrito acima foi realizado próximo ao bico de Bunsen, 

sob assepsia com álcool 70% na bancada e trocas de agulhas para cada tubo.  

Após os procedimentos descritos, os frascos foram incubados a 20°C sem 

agitação e na ausência de luz. 

 

5.2.2 Metanotróficas 

 

O enriquecimento de metanotróficas (MT) também foi realizado em frascos 

Hungates de 15mL, empregando os mesmos volumes de meio e inóculo descritos 

para MG no item 5.2.1.  

Para garantir a aerobiose, realizou-se a renovação da atmosfera do frasco, por 

meio do sistema de distribuição de gases, com a inserção de duas agulhas acopladas 

com filtro Millipore de poro 0,22 μL no tubo Hungate (uma agulha se conectada ao 

sistema e a outra em contato com o ar). A renovação da atmosfera consistiu em 

alternar a entrada de fluxo atmosférico da agulha com a extremidade livre e aplicação 

de vácuo por 20 segundos com repetições do procedimento.  

Posteriormente, houve injeção de metano em uma quantidade equivalente a 

10% da atmosfera do frasco, como substrato de interesse para a oxidação de metano, 

com auxílio de agulha com filtro e seringa de 1 mL. A Porcentagem de metano foi 

verificada em um cromatógrafo gasoso com detector de ionização de chamas (GC-

FID).  
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Todo o procedimento descrito foi realizado próximo ao bico de Bunsen, sob 

assepsia com álcool 70% na bancada e trocas de agulhas e seringas para cada tubo.  

Após os procedimentos descritos, os frascos foram incubados a 20°C sem 

agitação e na ausência de luz. 

 

5.2.3 Monitoramento de produção e consumo de metano nos enriquecimentos 

 

Leituras semanais no cromatógrafo gasoso com detector de ionização de 

chamas (GC-FID) modelo Agilent® HP6890N foram realizadas durante 6 meses para 

a realização da curva de produção e consumo de metano, havendo renovação da 

atmosfera e nova injeção de metano para as MT quando o meio de cultura se tornava 

transparente, indicando ausência de oxigênio. 

O processo de medição de metano ocorreu de acordo com as condições 

descritas em Nakayama e colaboradores (2011) e Marani e Alvalá (2007). Para cada 

leitura, foram determinados padrões com gás metano de pureza 99,95% de acordo 

com a área média obtida em triplicata do gás padrão e com desvio padrão menor de 

5%, desse modo pode-se comparar o valor obtido dos enriquecimentos. Após 

estabelecido o padrão, a leitura dos cultivos ocorreu com a retirada de alíquotas de 

0,1mL da atmosfera do frasco, por meio de agulhas e seringas de 0,1mL estéreis, e 

injeção no cromatógrafo para detecção do valor de metano. Todo o procedimento foi 

realizado no bico de Bunsen e as tampas dos frascos foram flambadas com álcool 

96% antes da retirada do ar do tubo.  

A concentração de metano foi obtida com o cálculo da média da área do gás 

padrão (NAKAYAMA et al., 2011; RAFAEL, 2018):  

 

Em que: 

Volume injetado (Vinjetado) = 1 x 10-4 L 

Pureza do gás (P) = 0,995 

Volume molar (Vmolar) = 22,4 L 

Desse modo, a Concentração padrão (Cpadrão) = 0,004441964 mol/L ou 4,441964 

mmoles/L 
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A partir desse resultado, a concentração de metano medida dos frascos ocorreu 

da seguinte maneira:  

 

Em que: 

Cmetano = concentração de metano (mmoles/L) 

Aamostra = área da amostra 

Apadrão = área do padrão 

Cpadrão: Concentração molar padrão (4,441964 mmoles/L) 

Assim, com os resultados das concentrações de metano medido, expressos em 

mmol/L, foram construídos gráficos de emissão e consumo de metano dos cultivos 

enriquecidos. 

 A figura 5 apresenta um desenho esquemático da metodologia descrita até 

agora: 

 

Figura 5 – Representação esquemática dos cultivos de enriquecimento metanogênicos e 
metanotróficos realizados.  

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.3 Determinação dos parâmetros físico-químicos 

 

 As amostras de sedimento coletadas em campo foram analisadas para 

determinação da concentração dos seguintes parâmetros: enxofre, boro, cobre, ferro, 

manganês, zinco, nitrogênio total, amônia, nitrato, matéria orgânica e carbono 

orgânico. Estas análises foram realizadas no Departamento de Ciência do Solo, 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (ESALQ-

USP) de acordo com os métodos descritos previamente por Keeney e Nelson (1982) 

e Van Raij e colaboradores (2001).  

 

5.4 Determinação da estrutura da comunidade microbiana 

5.4.1 Extração de DNA 

 

 O DNA das amostras coletadas em campo e do final dos cultivos enriquecidos 

foi extraído utilizando o kit PowerSoil DNA (MoBio, Carlsbad, CA) seguindo as 

instruções do fabricante, a partir de 0,3g de sedimento, gerando um produto final de 

100 uL.  

As concentrações de DNA foram medidas utilizando o equipamento 

Qubit®Fluorometer (Thermo fisher Scientific, Waltham, MA). Quando as 

concentrações foram inferiores a 1 ng/ul, concentração mínima para sequenciamento 

do gene 16S rRNA, mais extrações das mesmas amostras foram realizadas, 

acrescentadas no mesmo tubo de Eppendorf estéril e concentradas no equipamento 

Vacufuge Plus Concentrator Vacuum da marca Eppendorf durante 30 minutos, sendo 

novamente medidas suas concentrações.  

Algumas concentrações não alcançaram a 1 ng/uL apesar das extrações 

extras. Desse modo, foi acrescentado 250 µL de leite em pó desnatado 80 mg/mL 

(ThermoScientific™ Oxoid™ SkimMilkPowder) no protocolo de extração do kit. Após 

a adição do sedimento e do leite, foi utilizado o Vortex Genie 2 da marca Scientific 

Industries por dois minutos e continuou-se a extração seguindo as instruções do 

fabricante do kit PowerSoil DNA. Essa metodologia é utilizada em alguns ambientes 

marinhos ricos em minerais, onde o leite desnatado faz papel de competidor, 

permitindo que os reagentes do kit se liguem ao DNA (CARVALHO et al., 2016; 

MARTY et al., 2012).  
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Extrações controles para o kit também foram realizadas para verificar a 

presença de DNA contaminante das amostras. Posteriormente foram denominadas 

de B1 para o controle sem leite desnatado, e B2 com a presença do leite desnatado.   

 

5.4.2 Sequenciamento do gene do 16S rRNA 

 

 O DNA extraído das amostras foi amplificado utilizando o par de primers 515F 

(5’-GTGYCAGCMGCCGCGGTAA-3’) e 926R (5’-CCGYCAATTYMTTTRAGTTT-3’) 

que amplifica as regiões hipervariáveis V3 e V4 do estabelecido gene 16S rRNA para 

os Domínios Bacteria e Archaea (PARADA; NEEDHAM; FUHRMAN, 2016; WALTERS 

et al., 2015). Em seguida, o DNA foi sequenciado na plataforma Illumina MiSeq pela 

empresa Zymo Research (Irvine, EUA).  

 Amostras do cultivo MG sem resposta quanto à produção de metano não foram 

selecionadas para o sequenciamento. O Apêndice A deste trabalho mostra quais 

amostras foram sequenciadas e o tipo de extração realizada.   

 

5.4.3 Análise das sequências e estatísticas  

 

A análise dos dados gerados pelo sequenciamento do gene 16S rRNA com a 

tecnologia Illumina Miseq foi realizada utilizando o programa Quantitative Insights Into 

Microbial Ecology 2 (Qiime2) e seus plugins (Bolyen et al., 2019). As sequências foram 

analisadas separadamente de acordo com os experimentos realizados (Coleta, MG e 

MT).  

A primeira etapa consistiu de importar as sequências para o Qiime2, utilizando 

o plugin tools import, criando um arquivo do tipo artifact, formato de arquivo necessário 

para análises subsequentes no programa. 

Em seguida, um arquivo foi criado para a visualização da qualidade das 

sequências, por meio do plugin demux summarize, gerando gráfico de qualidade para 

as leituras foward e reverse. Após a análise da qualidade, as leituras que ficaram em 

qualidade inferior a 30 e as sequências referentes aos primers utilizados foram 

trimadas e truncadas, respectivamente, a partir do programa dada2 e seu plugin 

denoise-paired, retirando as quimeras, unindo as leituras das sequências e 

determinando o amplicon sequence variants (ASVs) de cada amostra (CALLAHAN; 

MCMURDIE; HOLMES, 2017).  
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As sequências de ASVs com frequência inferior a 10 foram filtradas com o 

comando filter-seqs, gerando um arquivo para a visualização. O total de ASVs para 

cada experimento e a média de pares de bases se encontra na tabela 2. Após a 

verificação das sequências geradas, uma árvore filogenética foi criada alinhando as 

sequências representativas com o plugin phylogeny e comando align-to-tree-mafft-

fasttree. 

 
Tabela 2 - Total de ASVs encontradas por experimento após o processamento das sequências, seguido 
da média de pares de bases (pb) para cada amostra e seu desvio padrão. 

Experimento ASVs Média de pb Desvio padrão 

Coleta 3862 374,44 2,05 

Metanogênicas 2861 373,48 2,41 

Metanotróficas 4980 373,37 2,45 

 

A taxonomia foi atribuída utilizando a versão 132 da base de dados SILVA 

(YILMAZ et al., 2014) com o plugin feature-classifier e comando classify-sklearn com 

limite de confiança de 0,8. Por último, os arquivos gerados da árvore filogenética, 

tabelas de taxonomia e ASVs foram exportados com o plugin tools export para 

análises estatísticas e geração de gráficos no programa R, versão 3.6.1 (R CORE 

TEAM, 2014) e seu pacote Phyloseq (MCMURDIE; HOLMES, 2013).  

As amostras foram normalizadas através da função transform_sample_counts 

e táxons em brancos foram removidos através do comando subset_taxa. 

A análise da alfa diversidade de cada amostra foi realizada a partir do comando 

estimate_richness. A riqueza foi calculada utilizando os índices Chao1 e ACE, Chao1 

dá ênfase às espécies raras e ACE (Abundance-based Coverage Estimator) calcula a 

riqueza pela soma de probabilidades de ASVs observadas (CHAO; CHIU, 2016; KIM 

et al., 2017). A diversidade foi calculada utilizando os índices Shannon e Simpson, o 

índice de Shannon ressalta a riqueza da amostra no seu cálculo, enquanto Simpson 

enfatiza o componente da equitabilidade (KIM et al., 2017). Para determinar se houve 

diferenças significativas entre a diversidade e riqueza nos estratos foi realizado o teste 

de t de Student (ANOVA).  

Em seguida, as ASVs foram normalizadas (Variance Stabilizing 

Transformation) usando o pacote DESeq2 (LOVE; HUBER; ANDERS, 2014). A 

análise da beta diversidade das comunidades microbianas associadas aos diferentes 

estratos de cada amostra foi calculada a partir da distância métrica de dissimilaridade 
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Weighted Unifrac das ASVs normalizadas. Esse método considera no cálculo da 

matriz a distância dos ramos filogenéticos e a abundância de ASVs nas amostras 

(LOZUPONE; KNIGHT, 2005; LOZUPONE et al., 2011).  

O resultado foi plotado pelo o método de escalonamento multidimensional não-

métrico (NMDS), que categoriza a distância entre as amostras (PALIY; SHANKAR, 

2016), e a análise de similaridade (ANOSIM) foi usada para testar a significância das 

diferenças entre os grupos de amostras do NMDS, esta análise compara as médias 

de dissimilaridades entre os grupos com as médias dentro dos grupos (CLARKE, 

1993; PALIY; SHANKAR, 2016). As variáveis ambientais foram ajustadas à ordenação 

usando a função envfit (OKSANEN et al., 2013).  

 Funções metabólicas dos grupos microbianos encontrados foram preditas pela 

base de dados Functional Annotation of Prokaryotic Taxa (FAPROTAX) (LOUCA; 

PARFREY; DOEBELI, 2016). FAPROTAX extrapola as funções de procariotos que já 

foram cultivados ou tiveram sua descrição encontrada na literatura para as funções 

de todo o táxon do grupo descrito (a nível de gênero ou espécie, por exemplo), 

podendo limitar a análise para poucas combinações encontradas neste trabalho. No 

entanto, o enfoque da base de dados é para análises de ambientes marinhos e lagos, 

abrangendo metabolismos dos ciclos biogeoquímicos, além de ser uma alternativa 

para a compreensão dos processos metabólicos que estão ocorrendo.  

As 30 ASVs mais abundantes de cada amostra foram correlacionadas entre si 

e com as variáveis físico-químicas (no caso do experimento Coleta) pelo método de 

Spearman através dos pacotes corrplot e hmisc, sendo consideradas apenas os 

valores com p ≤ 0,05. 

Gráficos de barra, mostrando os táxons para cada amostra, gráficos heatmap 

mostrando a distribuição das 50 ASVs mais abundantes ao longo dos pontos e 

estratos, e gráficos de bolhas com a distribuição das funções metabólicas previstas 

pelo FAPROTAX também foram realizados no programa R, utilizando os pacotes 

ggplot2 e vegan.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análises físico-químicas do sedimento  

   

 Os valores obtidos dos parâmetros físico-químicos do sedimento coletado em 

campo para cada ponto e estrato da região do Saco do Mamanguá estão descritos na 

Tabela 3.  



 
 

Tabela 3 - Valores obtidos através das análises físico-químicas dos sedimentos coletados no Saco do Mamanguá referentes aos compostos de enxofre, boro, 
cobre, ferro, manganês, zinco, nitrogênio total, amônia, nitrato, matéria orgânica e carbono orgânico. 

Ponto Estrato Profundidade S B Cu Fe Mn Zn N total NH4
+ NO3

- M.O. C.O. 

P3 0-10 16 1266 12,79 0,3 47 18,4 0,5 2373 42 25 26 15 

 10-20 16 1405 12,04 0,2 22 13,1 0,3 2128 84 60 29 17 

 20-40 16 1583 9,39 <0,1 16 9,3 0,3 1736 81 53 26 15 

P5 0-10 12 3301 15,86 0,3 34 8,6 0,6 2758 105 105 32 19 

 10-20 12 1333 18,05 0,4 29 8,9 0,4 2464 109 63 28 16 

 20-40 12 1208 15,35 0,3 17 6,1 0,3 2338 98 60 33 19 

 40-60 12 1151 14,51 0,3 18 4,2 0,3 2100 56 25 28 16 

 60-80 12 896 13,12 <0,1 15 3,7 0,2 1995 77 81 34 20 

P7 0-10 8,5 3032 16,28 0,4 63 6,6 0,8 2842 35 14 25 14 

 10-20 8,5 2347 16,28 0,3 32 5,2 0,5 2583 60 46 28 16 

 20-40 8,5 1040 17,63 0,3 22 5,1 0,3 1953 49 63 32 19 

 40-60 8,5 1501 18,61 0,2 14 3,6 0,2 2079 81 56 26 15 

 60-80 8,5 848 14,93 0,2 15 3,3 0,4 1967 91 60 32 19 

 80-100 8,5 790 14,98 <0,1 14 2,3 0,2 1883 77 70 30 17 

P9 0-10 6 <6 19,96 0,4 55 5,9 0,9 2611 63 49 26 15 

 10-20 6 1944 19,03 0,3 33 6,4 0,7 2317 60 60 26 15 

 20-40 6 1175 14,33 0,2 14 5,3 0,2 2023 77 46 29 17 

 40-60 6 1434 15,54 <0,1 15 3,8 0,3 1890 53 28 32 19 

                       *Estrato em cm; Profundidade em m; S, B, Cu, Fe, Mn e Zn em mg/dm3; N total, NH4
+ e NO3

- em mg/kg; M.O. e C.O. em g/dm³. 



 
 

Houve uma tendência para diminuição dos valores obtidos da base para o topo 

dos testemunhos, como confirmado pela correlação de Pearson (tabela 4). Os valores 

negativos correspondem a uma correlação negativa, ou seja, quanto mais profundo o 

estrato ou mais interno o ponto, menor o valor do parâmetro.  

 O valor de p foi considerado significativo (menor que 0,05) para os parâmetros 

de cobre, ferro, manganês, zinco, nitrogênio total e matéria orgânica para os estratos 

coletados, enquanto que apenas as correlações de boro, manganês e a profundidade 

do local foram significativos quanto à localização dos pontos.  

  

Tabela 4 – Correlação de Pearson dos parâmetros físico-químicos com os pontos e estratos coletados. 

 Ponto Estrato 

Profundidade -0,99* -0,16 

S -0,12 -0,46 

B 0,68* -0,21 

Cu 0,08 -0,74* 

Fe 0,07 -0,79* 

Mn -0,65* -0,65* 

Zn 0,26 -0,73* 

Ntotal 0,05 -0,78* 

NH4+ -0,27 0,18 

NO3- -0,14 0,17 

M.O. -0,02 0,49* 

C.O. -0,01 0,46 

                                                         *valor de p<0,05 

 Apesar dos altos valores encontrados para o enxofre, esse elemento não foi 

significativo nas correlações de Pearson para ponto e estrato. Nos pontos 3 e 9 houve 

aumento nos valores com a profundidade, enquanto nos pontos 5 e 7 houve 

diminuição dos valores com a profundidade.  

 

6.2 Estrutura da comunidade microbiana para o sedimento coletado 

6.2.1 Alfa diversidade 

 

 Os valores dos índices de riqueza (Chao1 e ACE) e diversidade (Shannon e 

Simpson) obtidos para as amostras coletadas e os cultivos estão apresentados no 

Apêndice B. Os gráficos apresentados a seguir representam esses valores.  

 A riqueza dos sedimentos coletados apresentou valores similares entre os 

índices Chao1 e ACE (Figura 6). Apesar das amostras também demonstrarem valores 

próximos entre elas, observa-se no gráfico da Figura 6 que os estratos A e B 
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apresentaram valores superiores do que os estratos seguintes. Há uma exceção 

dessa similaridade de valores para a amostra P07B, que apresentou um valor muito 

alto, e P09C que apresentou valor abaixo da média. No entanto, não houve diferença 

significativa entre as amostras quando aplicado o teste ANOVA.    

  

Figura 6 - Riqueza estimada pelos índices Chao1 e ACE para os pontos e estratos coletados. O teste 
ANOVA não demonstrou diferença significativa entre as amostras.  

 

Com relação à diversidade, os estratos mais superficiais também exibiram 

valores mais altos, independentemente da localização do ponto (Figura 7). O valor 

para a amostra P07B, também se apresentou muito alto, e P09C repetiu seu valor 

abaixo da média. Também não houve diferença significativa entre as amostras quando 

aplicado o teste ANOVA.    
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Figura 7 – Diversidade calculada pelos índices de Shannon e Simpson para os pontos e estratos 
coletados. O teste ANOVA não demonstrou diferença significativa entre as amostras. 

 

No entanto, os índices de Shannon e Simpson apresentaram diferenças nos 

seus valores e distribuição, onde, no índice de Simpson, outras amostras além de 

P07B também exibiram alta equitabilidade. Essa diferença está relacionada com a 

forma da análise, pois, enquanto o índice de Shannon considera tanto grupos 

abundantes e raros de forma igual, a análise do índice de Simpson considera os 

grupos abundantes com um maior peso (MAGURRAN, 1988).  

 

6.2.2 Beta diversidade  

 

O resultado da análise de beta diversidade, representado pelo NMDS, 

demonstrou que as amostras mais superficiais (0-10 cm para todos os pontos e 10-20 

cm para os pontos 5 e 7) são as que mais se distanciam filogeneticamente, havendo 

a separação destes pontos com o restante das amostras (Figura 8). 

 Os parâmetros físico-químicos que se correlacionaram significativamente 

(p<0,05) com a estrutura da comunidade estão representados por vetores no NMDS, 

foram eles: ferro, cobre, zinco e nitrogênio total. A direção dos vetores indica o 

gradiente das variáveis ambientais, e seu comprimento indica a força da correlação 

com a ordenação. Dessa forma, os quatro elementos significativos se relacionaram 

melhor com os estratos mais superficiais, sendo o ferro mais abundante nos estratos 

A e os outros com uma maior tendência para os estratos B.   
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Figura 8 – Gráfico de escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para as amostras coletadas 
no Saco do Mamanguá, RJ. As setas indicam os parâmetros físico-químicos que foram significantes 
(p<0,05) para as amostras.   

 

O Stress (Standard Residuals Sum of Squares) com valor de 0,0194 

demonstrou uma boa representação das posições das amostras (CLARKE, 1993). O 

teste estatístico para a análise de similaridade (ANOSIM) apresentou valor de p 

significativo (Apêndice C) para os estratos e não significativo para os pontos, ou seja, 

as amostras se diferenciaram pela profundidade do estrato e não pela localização 

geográfica dos pontos coletados.  

 

6.2.3 Composição taxonômica das comunidades 

 

 Do total de 3862 ASVs encontradas para o experimento coleta (Tabela 2), 1006 

ASVs pertencem ao Domínio Archaea e 2856 ASVs ao Domínio Bacteria, com um 

total de 298.428 sequências amplificadas. A abundância relativa dos Domínios para 

cada amostra está representada na Figura 9.  
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Figura 9 – Gráfico de barras para a abundância relativa para os Domínios de Archaea e Bacteria nos 
pontos e estratos coletados no Saco do Mamanguá, RJ. 

 

Observou-se a dominância de Bacteria nos estratos mais superficiais para 

todos os pontos, no entanto, nos estratos mais profundos observou-se uma maior 

presença de Archaea, superando a abundância de Bacteria para a maioria dos pontos 

e estratos.  

 

6.2.3.1 Classificação taxonômica do Domínio Archaea 

 

 Foram encontrados oito filos pertencentes ao Domínio Archaea (Figura 10): 

Crenarchaeota, com 86,7% de abundância entre as amostras analisadas; 

Euryarchaeota (4,4%); Asgardaeota (4%); Hadesarchaeaeota (1,8%); 

Thaumarchaeota (1,5%); Nanoarchaeaeota (1,2%); Diapherotrites (0,03%) e 

Hydrothermarchaeota (0,02%).  
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Figura 10 - Gráfico de barras para a abundância relativa dos Filos encontrados de arqueias nos pontos 
e estratos coletados no Saco do Mamanguá, RJ. 

 

O filo Crenarchaeota foi dominante em todos os estratos e pontos com exceção 

da amostra P07A. No entanto sua ocorrência aumentou de acordo com a profundidade 

dos estratos, chegando a mais de 90% de abundância. Já os filos Euryarchaeota e 

Thaumarchaeota foram abundantes apenas nos estratos mais rasos (A e B), enquanto 

os outros filos estiveram distribuídos de maneira similar em todos os estratos e pontos.   

Dentro do filo Crenarchaeota, observou-se a dominância da classe 

Bathyarchaeia, representando 86,4% das classes encontradas nas amostras dos 

sedimentos coletados (Figura 11), também houve a presença da arqueia do mesmo 

filo, mas de classificação incerta Crenarchaeota incertae sedis representando 0,3% 

de abundância.  

A classe Thermoplasmata (4,3%) foi a representante do filo Euryarchaeota das 

amostras coletadas, enquanto a classe Lokiarchaeia (3,4%) e Odinarchaeia (0,4%) 

são pertencentes do filo Asgardaeota. A classe Nitrososphaeria (1,5%) está inserida 

no filo Thaumarchaeota, enquanto as classes Nanohaloarchaeia (0,6%) e 

Woesearchaeia (0,6%) representaram o filo Nanoarchaeaeota. (Figura 11). 
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Figura 11 - Gráfico de barras para a abundância relativa das Classes encontradas de arqueias nos 
pontos e estratos coletados no Saco do Mamanguá, RJ. 

 

Cerca de 2% das classes encontradas não apresentam classificação 

taxonômica sendo representadas por arqueias não cultivadas (uncultured archaeon). 

Outras classes como Heimdallarchaeia, Thermococci, Micrarchaeia, Methanomicrobia 

e Iainarchaeia apresentaram abundância <0,1%.  

 

6.2.3.2 Classificação taxonômica do Domínio Bacteria 

 

Devido à grande quantidade de táxons, as ASVs do Domínio Bacteria foram 

filtradas para retirar as amostras raras com porcentagem <0,01%. Os filos 

encontrados foram: Proteobacteria, com 61,5% de abundância relativa entre as 

amostras coletadas; Chloroflexi (15,3%); Acidobacteria (12,6%); Actinobacteria (5%); 

Latescibacteria (3,3%); Planctomycetes (0,8%); candidatum TA06 (0,6%) e 

Spirochaetes (0,4%). Os filos de Bacteria estão representados na Figura 12. 
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Figura 12 - Gráfico de barras para a abundância relativa dos Filos encontrados de bactérias nos pontos 
e estratos coletados no Saco do Mamanguá, RJ. 

 

Observou-se a presença do filo Proteobacteria em todos os pontos e estratos, 

porém sua dominância foi encontrada apenas nos estratos mais superficiais (A e B). 

Por outro lado, os demais filos tiveram ocorrência expressiva a partir do estrato B até 

os mais profundos. O filo Acidobacteria esteve presente em todas as amostras, mas 

também com maior ocorrência nos estratos mais fundos. O filo Actinobacteria esteve 

presente apenas na amostra de branco B1.  

No filo Proteobacteria, observou-se a ocorrência da classe Deltaproteobacteria 

em 37,9% das amostras, com maior abundância relativa também nos estratos mais 

rasos (Figura 13). Para o mesmo filo, a classe Gammaproteobacteria apresentou 

24,8% de abundância relativa com dominância apenas na amostra B1.  

 A classe Dehalococcoidia (15,7%) está inserida no filo Chloroflexi. A classe 

Actinobacteria (5,1%) pertencente ao filo de mesma nomenclatura esteve presente 

apenas na amostra B1, enquanto a classe Thermoanaerobaculia (3%) é pertencente 

ao filo Acidobacteria juntamente com Aminicenantia (8,3%) e candidatum 

ODP1230B23.02 (1,5%). A classe Latescibacteria (1,2%) está inserida no filo 

Latescibacteria, enquanto a classe Phycisphaerae (0,9%) pertence ao filo 

Planctomycetes. Para o filo Spirochaetes, encontrou-se a classe Spirochaetia com 

0,4% de abundância relativa (Figura 13).  
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Figura 13 - Gráfico de barras para a abundância relativa das Classes encontradas de bactérias nos 
pontos e estratos coletados no Saco do Mamanguá, RJ. 

 

Cerca de 0,7% das classes encontradas não apresentam classificação 

taxonômica sendo representadas por uncultured bacterium. 

 

6.2.4 Função metabólica prevista  

  

 Do total de 3862 ASVs presentes no experimento Coleta, apenas 258 (6,6%) 

foram atribuídas em um ou mais grupos metabólicos pela base de dados FAPROTAX 

(Figura 14). De um modo geral, observou-se para cada amostra que os metabolismos 

encontrados não se diferenciaram pela localização geográfica dos pontos ou por sua 

profundidade de estratos, sendo dominante principalmente a respiração por 

compostos de enxofre e a quimioheterotrofia.  
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Figura 14 – Gráfico de bolhas mostrando os metabolismos previstos pela base de dados FAPROTAX 
de acordo com os pontos e estratos coletados.  

 

No entanto, em proporção menor, observou-se nos estratos mais superficiais 

(A e B) metabolismos associados à fotoautotrofia, nitrificação e oxidação aeróbia de 

amônia, enquanto nos estratos mais profundos (B a F) há a presença de fermentação. 

A metanogênese aparece de forma menos expressiva nas amostras dos estratos B e 

P07C.   

 

6.2.5 Correlação de Spearman 

 

As classes das 30 ASVs mais abundantes do experimento Coleta foram 

correlacionadas pelo método de Spearman entre si e com as variáveis físico-químicas, 

sendo consideradas apenas os valores com p ≤ 0,05 e estão representadas na Figura 

15.  

Dentre as 30 ASVs mais abundantes, 24 ASVs pertenciam à classe 

Bathyarchaeia. A maior parcela dessa classe demonstrou correlação positiva com o 

estrato e  correlação negativa com os parâmetros boro, cobre, ferro, manganês, zinco, 

e nitrogênio total (Figura 15).  
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Figura 15 – Correlação de Spearman entre as 30 ASVs mais abundantes e os parâmetros físico-
químicos coletados no Saco do Mamanguá, RJ. A cor azul significa correlação positiva e a vermelha 
correlação negativa. A intensidade da cor significa a força da correlação.    

 

Quanto à correlação com as outras classes, além de ter se correlacionado de 

forma positiva com as mesmas classes, a Bathyarchaeia também exibiu correlação 

positiva com as classes Aminicenantia e Dehalococcoidia, enquanto se correlacionou 

negativamente com as classes Deltaproteobacteria e Thermoanaerobaculia.  

Houve correlação positiva das classes Deltaproteobacteria e 

Thermoanaerobaculia com os parâmetros boro, cobre, ferro, manganês, zinco, e 

nitrogênio total, e de forma negativa com o estrato. Para as ASVs das classes 

Aminicenantia e Dehalococcoidia, observou-se correlação positiva com o estrato e 

negativa com os parâmetros boro, cobre, ferro, manganês, zinco, e nitrogênio total. 

Dehalococcoidia também se correlacionou positivamente com matéria orgânica e 

carbono orgânico.  
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6.3 Enriquecimento metanogênico  

6.3.1 Curva de produção de metano dos cultivos 

 

 Pode-se observar na Figura 16 a curva de produção de metano para o cultivo 

de enriquecimento metanogênico (MG) nos quatro pontos coletados e seus 

respectivos estratos. De maneira geral, os estratos superficiais A e B (0-10 cm e 10-

20 cm, respectivamente) se mostraram ativos na produção de metano, onde os pontos 

03, 07 e 09 começaram a produzir consideravelmente metano após 90 dias de cultivo 

com uma concentração máxima de 0,71 mmol, 0,90 mmol e 0,54 mmol, 

respectivamente para cada ponto.  

 
Figura 16 - Curva de produção de metano expressa em mMol para os cultivos enriquecidos com 

acetato em anaerobiose. 

 

 

6.3.2 Alfa diversidade  

  

A riqueza dos enriquecimentos metanogênicos (Figura 17) apresentou valores 

similares para os índices Chao1 e ACE entre as amostras de cada cultivo.  

Uma maior riqueza foi encontrada para as comunidades desenvolvidas a partir 

de amostras do estrato A (mais raso), com exceção do ponto 3 que apresentou os 

valores mais baixos, conjuntamente com o estrato B do mesmo ponto. Não houve 

diferença significativa entre as amostras quando aplicado o teste ANOVA.    
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Figura 17 - Riqueza estimada pelos índices Chao1 e ACE para os pontos e estratos cultivados com 
enfoque em metanogênicas. O teste ANOVA não demonstrou diferença significativa entre as amostras.

 

 

Com relação à diversidade no enriquecimento MG, também não houve 

diferença significativa entre as amostras quando aplicado o teste ANOVA. Entretanto, 

também foi observado valores mais elevados para os cultivos de estratos mais 

superficiais, independentemente da localização do ponto, com exceção para a 

amostra MG03B (Figura 18).  
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Figura 18 - Diversidade calculada pelos índices de Shannon e Simpson para os pontos e estratos 

cultivados com enfoque em metanogênicas. O teste ANOVA não demonstrou diferença significativa 
entre as amostras. 

 
 

6.3.3 Beta diversidade  

 

Para o experimento MG (Figura 19), a análise de beta diversidade, 

representada pelo NMDS, apresentou separação da comunidade microbiana definida 

para os estratos, onde notou-se o distanciamento dos estratos A, B e C, 

independentemente do ponto.  
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Figura 19 - Gráfico de escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para as amostras 
cultivadas com enfoque em metanogênicas.  

 

O Stress da distância métrica aplicado para as comunidades dos 

enriquecimentos apresentou representação das posições das amostras com valor de 

zero para MG. O teste estatístico para a análise de similaridade (ANOSIM) apresentou 

valor de p significativo (Apêndice C) para os estratos e não significativo para os 

pontos, novamente demonstrando que as amostras se diferenciam pela profundidade 

do estrato e não por sua localização geográfica dos pontos coletados.  

 

6.3.4 Composição taxonômica das comunidades para o cultivo de enriquecimento 

metanogênico 

 

Do total de 2861 ASVs encontradas no cultivo metanogênico (Tabela 2), 405 

ASVs pertencem ao Domínio Archaea e 2456 ASVs ao Domínio Bacteria, com um 

total de 232.404 sequências amplificadas. Essa maior ocorrência de ASVs no Domínio 

Bacteria está representada pela abundância relativa na Figura 20, em que este 

Domínio representa mais de 90% de abundância relativa em cada amostra cultivada. 
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Figura 20 - Gráfico de barras para a abundância relativa para os Domínios de Archaea e Bacteria nos 
pontos e estratos cultivados para o experimento Metanogênicas. 

 

 

6.3.4.1 Classificação taxonômica do Domínio Archaea para o cultivo de 

enriquecimento metanogênico 

 

 Apesar da pouca representatividade do Domínio Archaea nas amostras do 

cultivo de metanogênicas, observou-se a presença dos seguintes filos (Figura 21): 

Crenarchaeota, constituindo de 49,8% da abundância relativa; Euryarchaeota 

(39,8%); Thaumarchaeota (6,1%); Nanoarchaeaeota (3,2%) e Asgardaeota (0,9%). 
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Figura 21 - Gráfico de barras para a abundância relativa dos Filos encontrados de arqueias nos pontos 
e estratos cultivados para o experimento Metanogênicas. 

 

 Assim como nas amostras do experimento Coleta (Figura 10), observou-se 

novamente a dominância do filo Crenarchaeota nos cultivos dos estratos mais 

profundos (B e C), com exceção do cultivo MG07B em que Euryarchaeota foi 

dominante, somando-se aos estratos superficiais MG03A e MG09A. Thaumarchaeota 

representou o filo mais abundante no cultivo da amostra MG07A e ocorreu de forma 

menos expressiva em incubações dos estratos A e B, junto com o filo 

Nanoarchaeaeota. Já o filo Asgardaeota ocorreu apenas nos estratos B e C.  

A classe representante do filo Crenarchaeota foi Bathyarchaeia, 

correspondendo a 49,9% das classes de Archaea encontradas nas amostras dos 

cultivos MG (Figura 22). O filo Euryarchaeota apresentou três classes representantes 

entre as amostras: Methanomicrobia (30,1%), Thermoplasmata (7,9%) e Thermococci 

(1,9%).  

A classe Nitrososphaeria (6,1%) está inserida no filo Thaumarchaeota, 

enquanto as classes Nanohaloarchaeia (0,1%) e Woesearchaeia (2,8%) 

representaram o filo Nanoarchaeaeota e as classes Lokiarchaeia (0,8%) e 

Odinarchaeia (0,07%) são pertencentes do filo Asgardaeota.  
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Figura 22 - Gráfico de barras para a abundância relativa das Classes encontradas de arqueias nos 
pontos e estratos cultivados para o experimento Metanogênicas. 

 

 

6.3.4.2 Classificação taxonômica do Domínio Bacteria para o cultivo de 

enriquecimento metanogênico  

 

Os filos encontrados no Domínio Bacteria, após a filtragem das ASVs raras, 

foram: Proteobacteria, com 77,4% de abundância relativa entre as amostras 

cultivadas para MG; Actinobacteria (6,2%); Firmicutes (5,7%); Bacteroidetes (4,7%); 

Tenericutes (2,1%); Spirochaetes (1,7%); Planctomycetes (0,3%); Marinimicrobia 

(0,4%); Thermotogae (0,4%); Acidobacteria (0,2%); Cloacimonetes (0,2%) e 

Synergistetes (0,1%) (Figura 23). 
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Figura 23 - Gráfico de barras para a abundância relativa dos Filos encontrados de bactérias nos pontos 
e estratos cultivados para o experimento Metanogênicas. 

 

O filo Proteobacteria foi o mais abundante em todos os pontos e estratos 

cultivados, com exceção das amostras dos cultivos MG05A e MG07A, que 

apresentaram maior distribuição de táxons com representação expressiva dos filos 

Firmicutes, Bacteroidetes, Spirochaetes e Thermotogae.  

Observou-se que o filo Tenericutes ocorreu apenas em cultivos dos pontos 03 

(estratos A e C) e 07 (estratos A e B). O filo Actinobacteria esteve presente apenas 

na amostra de branco B1 e B2.  

Para o filo Proteobacteria, observou-se a ocorrência da classe 

Deltaproteobacteria representando 50,8% da abundância relativa, enquanto a classe 

Gammaproteobacteria, do mesmo filo, apresentou 19% de abundância relativa com 

dominância apenas na amostra B1 e a classe Alphaproteobacteria (7,5%) esteve 

presente apenas na amostra B2 (Figura 24). 
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Figura 24 - Gráfico de barras para a abundância relativa das Classes encontrados de bactérias nos 
pontos e estratos cultivados para o experimento Metanogênicas. 

 

A classe Actinobacteria (6,2%) pertencente ao filo de mesma nomenclatura 

esteve presente apenas nas amostras de branco B1 e B2, enquanto a classe 

Thermotogae também com o mesmo nome do filo representou 0,4% de abundância 

relativa nas amostras do cultivo MG05A e MG07A. 

A classe Bacteroidia (4,7%) pertence ao filo Bacteroidetes, enquanto a classe 

Mollicutes (2,1%) pertence ao filo Tenericutes. Para o filo Spirochaetes, encontrou-se 

a classe Spirochaetia com 1,7% de abundância relativa. O filo Marinimicrobia não 

possui classe representativa cultivada, sendo sua classe simbolizada por uncultured 

eubacterium AB16 com 0,4% de abundância relativa. Cloacimonadia (0,2%) é 

pertencente ao filo Cloacimonetes, Thermoanaerobaculia (0,2%) é pertencente ao filo 

Acidobacteria, enquanto a classe Phycisphaerae (0,3%) pertence ao filo 

Planctomycetes.  

 

6.3.5 Função metabólica prevista  

 

As funções metabólicas previstas pela base de dados FAPROTAX para o 

experimento MG estão apresentadas por gráficos de bolhas na Figura 25.  

Um total de 402 (14%) ASVs foram atribuídas em um ou mais grupos 

metabólicos, do total de 2861 ASVs presentes nas amostras (Figura 25). Todos os 
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estratos apresentaram fermentação. A metanogênese por diferentes vias metabólicas 

foi associada às amostras dos cultivos MG03A, MG09A e MG07B.  

A respiração por compostos de enxofre e a quimioheterotrofia estiveram entre 

as funções metabólicas previstas dominantes para cada amostra, assim como 

observado no experimento Coleta (Figura 14), com a presença de novos compostos 

de enxofre na respiração, como tiossulfato e sulfeto.  

 

Figura 25 - Gráfico de bolhas mostrando os metabolismos previstos pela base de dados FAPROTAX 
de acordo com as amostras cultivadas para o experimento de Metanogênicas. 

 

No entanto, em proporção menor, outros metabolismos que não estavam 

presentes na Coleta foram observados. As amostras dos cultivos MG05A, MG07A, 

MG07B e MG09B tiveram grupos metabólicos associados a outros tipos de 

respiração, como por ferro, compostos do nitrogênio e fumarato. A amostra do cultivo 

MG07B também apresentou respiração por manganês e arsenato.  

 

6.3.6 Correlação de Spearman 

 

A correlação pelo método de Spearman entre as classes das 30 ASVs mais 

abundantes e a quantificação de metano estão representadas na Figura 26 para o 

experimento MG, sendo consideradas apenas os valores significativos com p ≤ 0,05.   

Dentre as 30 ASVs do enriquecimento MG, observou-se a presença dominante 

da classe Deltaproteobacteria com 15 representantes, onde quatro ASVs dessa classe 
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demonstraram correlação positiva com o estrato e uma ASV com a concentração de 

metano.  

 

Figura 26 - Correlação de Spearman entre as 30 ASVs mais abundantes e a quantificação de metano 
para os cultivos metanogênicos. A cor azul significa correlação positiva e a vermelha correlação 
negativa. A intensidade da cor significa a força da correlação.   

 

Quanto à correlação com as outras classes, quando observadas entre a classe 

Deltaproteobacteria, a correlação variou, se apresentando tanto de forma negativa 

como positiva. Algumas representantes da classe Deltaproteobacteria se 

relacionaram de forma positiva com a classe Bacteroidia e Mollicutes, e houve 

variação para as classes Gammaproteobacteria e Clostridia.  

 As classes Methanomicrobia e Mollicutes se correlacionaram positivamente 

entre elas e para a concentração de metano. Clostridia e Spirochaetia mostraram 

correlação negativa com o estrato. 
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6.4 Enriquecimento Metanotrófico 

6.4.1 Curva de produção e consumo de metano dos cultivos 

 

 Pode-se observar na Figura 27 a curva de consumo e produção de metano para 

o cultivo de enriquecimento metanotrófico (MT) nos quatro pontos coletados e seus 

respectivos estratos. Foram realizadas duas renovações da atmosfera do frasco e 

injeção de 10% de metano nos dias 57 e 155, após observação de redução de 

oxigênio no meio, apontada pela cor transparente, indicando que a resazurina foi 

reduzida. 

 

Figura 27 - Curva de consumo e produção de metano expressa em mMol dos cultivos enriquecidos 

para metanotróficas. As setas em azuis indicam quando houve renovação da atmosfera e nova injeção 

de metano. 

 
 

Os resultados seguiram um padrão de consumo e também ocorrência de 

produção de metano, o que não é esperado para o tipo de cultivo visando a 

metanotrofia. Com a injeção de metano, observou-se um consumo inicial, mas após 

aproximadamente 14 a 21 dias, houve produção de metano, mesmo com a presença 

de oxigênio no frasco, como indicado pela cor rosa da resazurina. Houve alternância 

entre consumo e produção entre as semanas durante as medições.  
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 A máxima produção de metano observada foi de 0,72 mmol, 0,65mmol, 0,62 

mmol e 0,54 mmol para cultivos dos estratos 07A, 05D, 03B e 09B, respectivamente. 

Observou-se também que nos cultivos dos pontos 05 e 09 houve maior consumo de 

metano, onde os valores se mantiveram zero ou próximos de zero durante 5 a 7 

semanas seguidas, como observado em 09A e 05D.  

 

6.4.2 Alfa diversidade  

  

Pode-se observar na Figura 28 que a riqueza da comunidade microbiana dos 

enriquecimentos metanotróficos apresentou valores similares entre as amostras de 

cada cultivo para os índices Chao1 e ACE.  

Não houve diferença significativa entre as amostras dos cultivos MT quando 

aplicado o teste ANOVA. Não foi observado um padrão de valores separado por 

estrato ou ponto, onde as amostras dos cultivos MT05A e MT07C apresentaram 

maiores valores de riqueza, enquanto que as amostras MT07B e MT07F os menores 

valores.  

 

Figura 28 - Riqueza estimada pelos índices Chao1 e ACE para os pontos e estratos cultivados com 
enfoque em metanotróficas. O teste ANOVA não demonstrou diferença significativa entre as amostras. 

 
 

A diversidade das amostras no experimento MT (Figura 29) demonstrou altos 

valores, independente do ponto ou estrato, com exceção da amostra do cultivo MT03B 
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que apresentou os valores mais baixos de alfa diversidade. Não houve diferença 

significativa entre as amostras quando aplicado o teste ANOVA.    

Figura 29 - Diversidade calculada pelos índices de Shannon e Simpson para os pontos e estratos 

cultivados com enfoque e metanotróficas. O teste ANOVA não demonstrou diferença significativa entre 
as amostras. 

 
 

6.4.3 Beta diversidade  

 

Na análise de beta diversidade para o experimento MT (Figura 30), 

representada pelo NMDS, observou-se que a amostra do cultivo MT07B se separou 

de todas as outras, coincidindo com seu menor valor de riqueza (Figura 29). Apesar 

desse distanciamento mais abrupto aproximar as demais amostras, notou-se também 

que os estratos mais rasos (A e B) se ordenaram mais agrupados do que os estratos 

mais profundos, repetindo o padrão observado para os outros experimentos e análises 

já descritas.   
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Figura 30 - Gráfico de escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS) para as amostras 
cultivadas com enfoque em metanotróficas.  

 

O Stress da distância métrica para o enriquecimento MT apresentou boa 

representação das posições das amostras com valor de 0,0592. O teste estatístico 

para a análise de similaridade (ANOSIM) apresentou valor de p significativo (Apêndice 

C) para os estratos e não significativo para os pontos.  

 

6.4.4 Composição taxonômica das comunidades para o cultivo de Metanotróficas  

 

Do total de 4980 ASVs encontradas para o cultivo de metanotróficas (Tabela 

2), 511 ASVs se encontram no Domínio Archaea e 4468 ASVs no Domínio Bacteria, 

com um total de 492.269 sequências amplificadas. A maior ocorrência de ASVs de 

Bacteria está representada na Figura 31, em que este Domínio representou mais de 

90% de abundância em cada amostra, com exceção para MT05D em que a ocorrência 

foi de 70%. 
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Figura 31 - Gráfico de barras para a abundância relativa para os Domínios de Archaea e Bacteria nos 
pontos e estratos cultivados para o experimento Metanotróficas. 

 

6.4.4.1 Classificação taxonômica do Domínio Archaea para o cultivo de 

enriquecimento metanotrófico  

 

Apesar da pouca representatividade do Domínio Archaea nas amostras do 

cultivo de metanotróficas, observou-se a presença dos seguintes filos (Figura 32): 

Crenarchaeota, constituindo de 44,5% da abundância relativa; Nanoarchaeaeota 

(41,7%); Euryarchaeota (10,2%); Thaumarchaeota (1,9%); Asgardaeota (1,1%); 

Hadesarchaeaeota (0,2%) e Diapherotrites (0,07%).  
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Figura 32 - Gráfico de barras para a abundância relativa dos Filos encontrados de arqueias nos pontos 
e estratos cultivados para o experimento Metanotróficas. 

 

A dominância do filo Crenarchaeota nos estratos mais profundos continuou a 

ser observada, assim como no experimento Coleta e MG (Figuras 10 e 21). No 

entanto, outros filos também dominaram em algumas amostras dos cultivos, 

sobrepondo Crenarchaeota, como a dominância do filo Nanoarchaeaeota na amostra 

do cultivo MT05D e do filo Euryarchaeota que foi encontrado como o único 

representante de arqueia na amostra do cultivo MT07B.  

O filo Thaumarchaeota apresentou alta abundância relativa apenas nas 

amostras de estrato A. O filo Hadesarchaeaeota esteve presente apenas nas 

amostras de estrato D e E dos pontos 07 e 09, enquanto o filo Diapherotrites ocorreu 

apenas na amostra MT05A. Já o filo Asgardaeota variou quanto à sua ocorrência nos 

estratos de B a D em todos os pontos.  

A representante taxonômica subsequente dentro do filo Crenarchaeota foi a 

classe Bathyarchaeia, representando 44,5% das classes encontradas nas amostras 

dos cultivos MT (Figura 33). O filo Nanoarchaeaeota apresentou a classe 

Woesearchaeia (41,7%) como única representante entre as amostras analisadas.   

As classes Thermoplasmata (7,2%), Methanococci (1,6%); Methanomicrobia 

(1,2%), e Thermococci (0,04%) representaram o filo Euryarchaeota.  

A classe Nitrososphaeria (1,9%) está inserida no filo Thaumarchaeota, 

enquanto as classes Lokiarchaeia (1%) e Odinarchaeia (0,1%) são pertencentes ao 

filo Asgardaeota.  
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Figura 33 - Gráfico de barras para a abundância relativa das Classes encontradas de arqueias nos 
pontos e estratos cultivados para o experimento Metanotróficas. 

 

Cerca de 0,2% das classes encontradas não apresentam classificação 

taxonômica sendo representadas por uncultured archaeon. Outras classes como 

Heimdallarchaeia, Thermococci, Micrarchaeia, Nanohaloarchaeia, e Iainarchaeia 

apresentaram abundância <0,1%.  

 

6.4.4.2 Classificação taxonômica do Domínio Bacteria para o cultivo de 

enriquecimento metanotrófico 

 

O total de doze filos foram encontrados dentro do Domínio Bacteria, após a 

filtragem das ASVs raras: Proteobacteria, com 80,1% de abundância relativa entre as 

amostras cultivadas para MT; Bacteroidetes (6,8%); Firmicutes (5,9%); Actinobacteria 

(3,6%); Marinimicrobia (0,9%); Tenericutes (0,7%); Latescibacteria (0,4%); 

Epsilonbacteraeota (0,3%); Fusobacteria (0,3%); Cloacimonetes (0,2%); 

Deinococcus-Thermus (0,1%) e Spirochaetes (0,07%). Os filos de Bacteria estão 

representados na Figura 34. 
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Figura 34 - Gráfico de barras para a abundância relativa dos Filos encontrados de bactérias nos pontos 
e estratos cultivados para o experimento Metanotróficas. 

 

Proteobacteria foi o filo mais abundante em todos os pontos e estratos 

cultivados, com exceção da amostra do cultivo MT07B, que apresentou maior 

abundância relativa dos filos Firmicutes, Fusobacteria e Bacteroidetes. Este último 

apareceu distribuído em todas as amostras. O filo Actinobacteria esteve presente 

apenas nas amostras do cultivo MT07B e de branco B1 e B2.  

Dentro do filo Proteobacteria, observou-se a ocorrência das classes 

Deltaproteobacteria, representando 41,1% de abundância relativa, 

Gammaproteobacteria (26,8%) e Alphaproteobacteria (12,1%), com distribuição em 

todas as amostras (Figura 35). 

 A classe Bacteroidia, pertencente ao filo Bacteroidetes, representou 6,8% das 

amostras analisadas. A classe Actinobacteria, pertencente ao filo Actinobacteria, 

apareceu em 3,6%, enquanto a classe Fusobacteriia (0,3%) foi a única representante 

do filo Fusobacteria.  
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Figura 35 - Gráfico de barras para a abundância relativa das Classes encontradas de bactérias nos 
pontos e estratos cultivados para o experimento Metanotróficas. 

 

 No filo Firmicutes, observou-se a presença das classes Clostridia (3,1%), Bacilli 

(2,1%), Negativicutes (0,5%) e Erysipelotrichia (0,1%). Para o filo Tenericutes, apenas 

a classe Mollicutes (0,7%) foi encontrada, enquanto a classe Campylobacteria (0,3%) 

representou o filo Epsilonbacteraeota.  

Pertencente ao filo Cloacimonetes foi encontrado apenas a classe 

Cloacimonadia, representando 0,2% das classes amostradas.  A classe Deinococci 

(0,1%) foi a representante do filo Deinococcus-Thermus e para o filo Spirochaetes, 

encontrou-se a classe Spirochaetia com 0,07% de abundância relativa. Cerca de 1,3% 

das classes encontradas não apresentam classificação taxonômica sendo 

representadas por uncultured.  

 

6.4.5 Função metabólica prevista  

 

As funções metabólicas previstas pela base de dados FAPROTAX para o 

experimento MT se encontram representadas por gráficos de bolhas na Figura 36.  

O número de ASVs atribuídas a um ou mais grupos metabólicos para o 

experimento MT foi de 1033 (20,7%), do total de 4980 ASVs presentes nas amostras 

(Figura 36).  A metilotrofia e metanotrofia foram previstas para as amostras cultivadas 

MT05A, MT09A e MT05B. 
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A respiração por compostos de enxofre aparece novamente para todos as 

amostras do cultivo MT, no entanto, não há dominância desse tipo de metabolismo, 

com exceção para a amostra MT07A. A quimioheterotrofia e fermentação aparecem 

de forma mais expressiva em todas as amostras.  

 

Figura 36 - Gráfico de bolhas mostrando os metabolismos previstos pela base de dados FAPROTAX 
de acordo com as amostras cultivadas para o experimento Metanotróficas. 

 

Em menor proporção, grupos metabólicos associados a tipos de respiração por 

ferro, compostos do nitrogênio e fumarato também foram encontrados nas amostras. 

Amostras dos cultivos MT05A, MT09A, MT05B e MT07C foram previstas para 

degradação de hidrocarbonetos. MT09A também apresentou metabolismo previsto 

para oxidação de metanol. A metanogênese por diferentes vias metabólicas 

apresentou previsão associada apenas à amostra MT07A.  

 

6.4.6 Correlação de Spearman 

 

A correlação pelo método de Spearman entre as classes das 30 ASVs mais 

abundantes e a quantificação de metano estão representadas na figura 30 para o 

experimento MT, sendo consideradas apenas os valores com p ≤ 0,05.   

O enriquecimento MT não apresentou correlações fortes (> 0.6) entre as 30 

ASVs mais abundantes (Figura 37), com exceção para a forte correlação positiva entre 

as classes Deltaproteobacteria e Bacteroidia. As classes Deltaproteobacteria e 
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Gammaproteobacteria aparecem como as mais representativas com 14 e 9 ASVs, 

respectivamente.  

 

Figura 37 - Correlação de Spearman entre as 30 ASVs mais abundantes e a quantificação de metano 
para o cultivo de enriquecimento metanotrófico. A cor azul significa correlação positiva e a vermelha 
correlação negativa. A intensidade da cor significa a força da correlação.   

 

Algumas representantes da classe Deltaproteobacteria apresentaram 

correlação positiva com o estrato e entre elas. Quanto às outras classes, observou-se 

variação na correlação. As classes Alphaproteobacteria e Gammaproteobacteria 

exibiram correlação negativa para estrato e concentração de metano. Já a classe 

Bacteroidia se correlacionou positivamente com as três classes do filo Proteobacteria 

representadas no experimento MT.  
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1 Parâmetros Físico-químicos e a relação com a comunidade encontrada em 

sedimentos do Saco do Mamanguá 

  

Ambientes cercados por vales escavados durante a última era glacial  e 

alagados no Holoceno, como é o caso do Saco do Mamanguá (CASTAING; 

GUILCHER, 1995; MALY, 2017), apresentam sedimentos com grandes 

concentrações de matéria orgânica, gerando região apropriada para a produção de 

metano por metanogênicas (DE CARLOS et al., 2017; GARCÍA-GIL et al., 2011; 

REEBURGH, 2007). No entanto, a composição geoquímica do sedimento e as 

propriedades físicas do ambiente também podem afetar a produção do gás 

(MARTINEZ-CARRENO et al., 2017).  

 Os valores dos parâmetros físico-químicos encontrados neste trabalho são 

similares aos de outros estudos realizados no Saco do Mamanguá (SPERA, 2012; 

TEIXEIRA, 2009), confirmando a alta disponibilidade de nutrientes nesta região. 

Apesar de uma maior contribuição continental na parte mais interna do Saco do 

Mamanguá (SPERA, 2012), não houve distinção significante dos valores dos 

parâmetros entre os pontos, com exceção do manganês e boro (Tabelas 3 e 4), que 

se apresentou mais abundante nos pontos mais externo da Ría. 

 No entanto, houve correlação negativa significativa para o estrato nos valores 

de cobre, ferro, manganês, zinco, nitrogênio total e matéria orgânica. A presença de 

oxigênio nas primeiras camadas de sedimento pode favorecer a oxidação e 

consequente utilização desses elementos que se depositam na superfície no 

sedimento (HAWLEY, 2018; WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017). 

Apesar dos valores de enxofre não serem estatisticamente significativos, este 

elemento apresentou altos valores nas amostras e parte da comunidade 

microbiológica encontrada tem grande relação com seu ciclo biogeoquímico. As 

bactérias do filo Proteobacteria e sua classe representante Deltaproteobacteria foram 

dominantes entre o Domínio Bacteria e são conhecidas por possuírem grupos com 

capacidade para redução de sulfato, oxidação de enxofre em diversas formas, fazer 

desproporcionamento do enxofre elementar e várias reações intermediárias 

(SLOBODKIN; SLOBODKINA, 2019; WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017).  
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Há sugestão de que 80 a 90% do sulfeto presente no sedimento marinho é 

reoxidado, enquanto o restante se deposita em camadas inferiores por meio de 

reações de sulfurização com o ferro ou matéria orgânica, por exemplo (WASMUND; 

MUBMANN; LOY, 2017). Alguns elementos que podem reagir com enxofre incluem o 

oxigênio, nitrato, manganês, ferro e elementos orgânicos que distribuem-se de acordo 

com a característica de cada ambiente e sua dinâmica (HEITMANN; BLODAU, 2006; 

WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017), estes elementos apresentaram valores 

significativos para os sedimentos do Saco do Mamanguá (tabela 3). 

As bactérias redutoras de sulfato da classe Deltaproteobacteria podem realizar 

consórcio com arqueias oxidadoras de metano em anaerobiose (ANMEs), diminuindo 

a quantidade de metano que chega na superfície do sedimento e para a coluna d’água 

(BOETIUS et al., 2000; WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017). Também é sugerido 

que para a realização de oxidação anaeróbia de metano (AOM) pela ANME há 

mecanismos que utilizam redução de ferro e manganês como respiração por 

transferência extracelular de elétrons, caracterizando como um mecanismo sintrófico 

de AOM (BEAL; HOUSE; ORPHAN, 2009; SCHELLER et al., 2016). 

Apesar de não ter sido identificada nenhuma ANME nesse trabalho, a presença 

dominante de Deltaproteobacteria deve ser considerada em seu papel na AOM, já que 

essas bactérias conseguem utilizar o enxofre em diferentes vias metabólicas, 

disponibilizando enxofre para as arqueias oxidarem o metano (MILUCKA et al., 2012). 

 Os filos Chloroflexi, Acidobacteria, Actinobacteria, Spirochaetes, 

Euryarchaeota, Crenarcheota e Hydrothermarchaeota. encontrados no experimento 

Coleta, também possuem relação importante com o ciclo do enxofre. Estes foram 

relacionados com a capacidade redutora de sulfito, sulfeto e sulfato. A classe 

Gammaproteobacteria também foi relacionada com a oxidação de enxofre 

(ANANTHARAMAN et al., 2018; MULLER et al., 2015).  

A oxidação anaeróbia de amônia (anammox), função prevista no experimento 

Coleta (Figura 14), é realizada por bactérias, principalmente do filo Planctomycetes, 

também encontrado nas amostras coletadas (Figura 10). A anammox é responsável 

por metade da rotatividade do nitrogênio em sedimentos marinhos, onde combinam 

amônia com nitrito ou nitrato formando nitrogênio em forma de gás (KUENEN, 2008). 

O filo Planctomycetes também utiliza gás carbônico (CO2) como fonte para produzir 



83 
 

biomassa, assim como realiza redução anaeróbia de sulfeto (ANANTHARAMAN et al., 

2018; KUENEN, 2008).  

  A comunidade microbiana encontrada, tanto para o Domínio Archaea como 

para Bacteria foi semelhante ao encontrado por Romano (2019) na mesma região do 

Saco do Mamanguá. O filo Crenarchaeota, predominantemente representado pela 

classe Bathyarchaeia, também apareceu de forma significativa e com o mesmo 

padrão de aumento de abundância relativa com a profundidade do estrato (Figuras 10 

e 11). O aumento da dominância dessa classe em estratos mais profundos também 

refletiu na diminuição da alfa diversidade das amostras (Figuras 6 e 7). Petro e 

colaboradores (2017) também confirmam que a diversidade microbiana no assoalho 

marinho diminui com a profundidade do sedimento.  

A classe Bathyarchaeia (antes indicada como Filo Bathyarchaeota e 

inicialmente como grupo denominado Miscellaneous Crenarchaeotal) são arqueias 

encontradas em diferentes tipos de ambientes sedimentares e apresentam 

características distintas entre os grupos da classe, estimados em pelo menos 25 

subgrupos (EVANS et al., 2015; FENG et al., 2019; KUBO et al., 2012; LLOYD et al., 

2013; MENG et al., 2014; VETRIANI et al., 1999; YU et al., 2017; ZHOU et al., 2018). 

Sua abundância foi estimada em aproximadamente 2-3,9 x 1028 células, fazendo parte 

dos grupos microbianos mais abundantes do planeta (HE et al., 2016).  

Estudos com análises metagenômicas relacionam essa classe com: 

metanogênese a partir de compostos metilados; acetogênese; rotas metabólicas 

relacionadas com o enxofre e nitrogênio; degradação de proteínas, lipídios, lignina e 

benzoatos; e possível oxidação anaeróbia do metano, demonstrando as variadas 

capacidades metabólicas dessa classe tão ubíqua nos sedimentos (EVANS et al., 

2015; FENG et al., 2019; YU et al., 2018; ZHOU et al., 2018).  

Feng e colaboradores (2019) conseguiram reconstruir 51 genomas por meio de 

metagenoma e encontraram para a maioria dos subgrupos de Bathyarchaeia 

estudados as vias metabólicas Wood-Ljungdahl (WL) e de glicólise, que utiliza a 

glicose para a produção da enzima acetilcoenzima A, fortemente ligado aos 

microrganismos acetogênicos. Em conjunto com os outros metabolismos já citados, é 

então sugerido que esta classe é generalista e heterotrófica com extensas habilidades 

para usar matéria orgânica e degradar compostos complexos orgânicos, uma 
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estratégia de sobrevivência que a permite habitar e se sobressair em diversos 

ambientes sedimentares (FENG et al., 2019; ZHOU et al., 2018).    

Romano (2019) conseguiu relacionar quatro representantes de Bathyarchaeia 

encontradas no Saco do Mamanguá com o subgrupo Bathy-13, previamente 

associado ao metabolismo de acetogênese, sugerindo que essa via metabólica 

também pode ser importante no processo de decomposição de matéria orgânica da 

região. Além disso, detectou três grupos relacionados ao subgrupo Bathy-8, que 

apresenta genes do complexo metil-coenzima M redutase (MCR), que está 

diretamente relacionado com o metabolismo de metanogênese nas arqueias (EVANS 

et al., 2015). Também foi encontrado para a Bathy-8 genes que codificam o 

metabolismo para fermentação de compostos complexos e de beta oxidação, 

possibilitando a produção de metano a partir de diversas fontes orgânicas (EVANS et 

al., 2015). O mesmo trabalho de Romano (2019) encontrou forte correlação positiva 

entre a presença de metano e a ocorrência da classe Bathyarchaeia nos sedimentos 

do Saco do Mamanguá.  

Em estudos anteriores, a abundância de Bathyarchaeia foi relacionada 

diretamente com a taxa de carbono orgânico total (YU et al., 2017). Outra descoberta 

que amplia o potencial metabólico da classe é a capacidade de degradar lignina (YU 

et al., 2018). Isso sugere que o Saco do Mamanguá é uma região favorável para a 

propagação da Bathyarchaeia, sendo um ambiente que recebe contribuição de 

matéria orgânica e a lignina é uma fonte de carbono terrestre proveniente das plantas 

(PRAHL et al., 1994).  

 A bactéria do filo Chloroflexi e sua classe representante Dehalococcoidia 

também esteve presente com maior abundância nos estratos mais profundos, 

exibindo forte correlação positiva com a classe Bathyarchaeia (Figuras 12, 13 e 15). 

Essa classe é conhecida por ser heterotrófica acetogênica, redutora de sulfato, que 

utiliza hidrogênio (H2) como aceptor de elétron, degradadora de hidrocarbonetos e 

principalmente por degradar compostos de cloroetileno (DONG et al., 2019; MEN et 

al., 2011; WEN et al., 2015). A correlação positiva quanto à presença de 

Dehalococcoidia e microrganismos metanogênicos já foi previamente descrita (MEN 

et al., 2011; YANG; MCCARTY, 1998), indicando que esses grupos podem viver em 

sintrofia ou em competição por H2.    
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Nos estratos mais superficiais, a dominância do filo Proteobacteria (e suas 

classes representantes Alpha-, Delta- e Gammaproteobacteria) é esperada devido a 

sua forte relação com a presença de sulfato (PETRO et al., 2017).  

Além dos outros microrganismos já discutidos, o filo de arqueia 

Thaumarchaeota também é comumente encontrado nos sedimentos marinhos 

(PETRO et al., 2017). Esses microrganismos foram encontrados nos estratos mais 

superficiais, junto com os filos Euryarchaeota e Nanoarchaeaeota (Figura 10).  

O filo Thaumarchaeota e sua classe representante Nitrososphaeria atuam no 

ciclo do nitrogênio e carbono, por seu papel autotrófico como nitrificadora a partir da 

oxidação de amônia, fixadora de CO2, além de utilizar outros compostos orgânicos e 

possível oxidadora de metano (MUBMANN et al., 2011; SPANG et al., 2012; STAHL; 

TORRE, 2012; STIEGLMEIER et al., 2014; ZHOU et al., 2018). Spang e 

colaboradores (2012) relataram a transferência horizontal de genes do filo 

Euryarchaeota para uma representante da classe Nitrososphaeria, ampliando sua 

versatilidade metabólica. 

O filo Euryarchaeota foi relacionado por muito tempo como o único filo dentro 

dos procariotos que produz metano de forma diversa e estritamente anaeróbia 

(GARCIA; PATEL; OLLIVIER, 2000; THAUER et al., 2008; WOESE; MAGRUM; FOX, 

1978), mas recentes descobertas apontam alguns grupos de arqueias fora desse filo 

como possíveis metanogênicas (EVANS et al., 2015; VANWONTERGHEM et al., 

2016).    

Sua ocorrência em ambientes óxicos já foi relatada em outros estudos: com 

presença de metano e associado com águas termais, diminuindo a quantidade de 

oxigênio presente (O’CONNELL et al., 2003); em solo superficial de floresta, 

associado à classe Thermoplasmata, que também foi a classe encontrada no 

experimento Coleta para a representante do filo Euryarchaeota, sugerindo tolerância 

dessa classe ao oxigênio (PESARO; WIDMER, 2002); de forma inativa mas viável, ao 

colocar em condições anaeróbias ficavam ativas e produziam metano (ANGEL; 

CLAUS; CONRAD, 2012).     

 É possível que o oxigênio nas camadas superficiais do sedimento do Saco do 

Mamanguá seja limitante devido às características redutoras da região (DE SOUZA et 

al., 2013; TEIXEIRA, 2009) e devido aos diversos processos metabólicos que podem 
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acontecer utilizando o oxigênio como aceptor de elétrons, o que proporcionaria a 

presença do filo Euryarchaeota nos estratos mais rasos da região. 

 O filo Asgardaeota e sua classe Lokiarchaeia, mais representativa nas 

amostras da Coleta, foram detectados em baixa abundância relativa, mas presente 

em todos os estratos (Figuras 10 e 11). Esse filo e classe são conhecidos por suas 

estruturas e características eucarióticas, que possivelmente deram origem ao Domínio 

Eukarya (SPANG et al., 2015; ZAREMBA-NIEDZWIEDZKA et al., 2017). Sua 

distribuição inclui sedimentos marinhos (PETRO et al., 2017), seu metabolismo foi 

descrito como estritamente anaeróbio e dependente de hidrogênio para realização da 

via metabólica Wood-Ljungdahl (SOUSA et al., 2016).   

Dong e colaboradores (2019) investigaram a comunidade microbiológica 

presente em sedimentos de escape de petróleo em mar profundo no Golfo do México 

e relataram a presença de comunidade semelhante à descrita nesse presente estudo 

no Saco do Mamanguá. Um indício que a estrutura da comunidade responde não à 

localização dos sedimentos, mas aos substratos presentes em áreas de escapes de 

gás e hidrocarbonetos. 

Petro e colaboradores (2017) também relataram a semelhança na comunidade 

microbiana estudada e associam essa distribuição vertical no sedimento marinho de 

acordo com a redução das fontes de energia, que coincide com aumento da idade do 

sedimento com a profundidade, independente da localização geográfica ou condições 

geoquímicas do sedimento.   

 No estudo de Dong e colaboradores (2019), também foi encontrado genes 

relacionados a metanogênese nas suas análises, principalmente associados pelas 

vias acetoclástica e hidrogenotrófica. A capacidade de gerar metano relatada no 

estudo foi baixa, indicando que o metano biogênico detectado na região de estudo foi 

produzido em camadas de sedimento inferiores ao que foi coletado (2,5m de 

testemunho). Apesar da evidência comprovada de metano biogênico tanto para o 

estudo de Dong et al. (2019), como para o Saco do Mamanguá (ROMANO, 2019), há 

pouca evidência da presença em abundância de microrganismos metanogênicos, 

sendo necessário coletas mais profundas no sedimento para maior detalhes da 

comunidade microbiológica.      

Apesar da presença de luz em toda a coluna d’água do Saco do Mamanguá, 

esta região é dominada por um sistema heterotrófico que depende da disponibilização 
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de carbono através da alça microbiana (BRANDINI et al., 2019). O que demonstra que 

as relações microbiológicas entre si e com os ciclos biogeoquímicos que acontecem 

nesse sistema precisam ser melhor entendidas.  

 

7.2 Relação da curva de metano e a comunidade encontrada nos cultivos 

7.2.1 Metanogênicas 

  

 O experimento MG não demonstrou produção considerável de metano até 90 

dias de cultivo. Após isso, apenas algumas amostras de enriquecimento dos estratos 

mais superficiais apresentaram produção (Figura 16).  

Como discutido no item 7.1, há relação com a presença do filo Proteobacteria 

e suas classes representantes (Alpha-, Delta- e Gammaproteobacteria) com a 

presença de sulfato (PETRO et al., 2017). Esse filo teve 77% de abundância relativa 

entre as bactérias, sendo o Domínio Bacteria o mais representativo nos cultivos MG, 

com abundância maior que 90% para todas as amostras (Figuras 20, 23 e 24). 

Bactérias redutoras de sulfato competem pelos mesmos substratos das 

metanogênicas (H2 e acetato) quando a concentração de sulfato é alta. Baixas taxas 

de produção de metano podem ocorrer até o sulfato ser esgotado no meio, sendo 

reduzido para sulfeto (JØRGENSEN; KASTEN, 2006; MARTINEZ-CARRENO et al., 

2017; VINSON et al., 2019).  

A distribuição de Deltaproteobacteria em estratos mais profundos pode explicar 

a presença de sulfato em todo o testemunho, podendo ser relacionada com 

reoxidação do sulfeto para sulfato utilizando compostos de ferro e manganês (DE 

CARLOS et al; MARTINEZ-CARRENO et al., 2017).   

Os filos Firmicutes, Spirochaetes, Euryarchaeota e Crenarcheota que também 

foram relacionados previamente com a capacidade redutora de sulfito, sulfeto e sulfato 

(ANANTHARAMAN et al., 2018), também foram encontrados no experimento MG. 

Além disso, membros dos filos Firmicutes, Spirochaetes e Acidobacteria também são 

capazes de realizar acetogênese (RAGSDALE; PIERCE, 2009).  

Apesar do conhecimento de que acima da zona de transição sulfato/metano, a 

utilização da matéria orgânica é dominada pela redução de sulfato (GARCÍA-GIL et 

al., 2011), a ocorrência de metanogênese nessa região, ou seja, nas primeiras 

camadas de sedimento, não pode ser descartada e já foi relatada em ambientes com 
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muita matéria orgânica, utilizando compostos de metil e substratos não competitivos 

(LIU; WHITMAN, 2008; MALTBY et al., 2016; MARTINEZ-CARRENO et al., 2017). 

A condição de cultivo anaeróbio de um sedimento que inicialmente continha 

oxigênio também pode ativar a produção de metano (HOFMANN et al., 2016). A 

dominância de Euryarchaeota coincide com as amostras que produziram metano 

durante o experimento, indicando o papel desse filo na metanogênese sob as 

condições analisadas (Figuras 16 e 21). A classe mais representativa desse filo foi a 

Methanomicrobia em conjunto com a classe Thermococci do mesmo filo, que 

apareceram nessas amostras (Figura 22).  

A classe Thermoplasmata, também do filo Euryarchaeota não foi encontrada 

nas amostras que produziram metano, mas está presente de forma expressiva quando 

Methanomicrobia está ausente (Figura 22). A classe Thermoplasmata utiliza 

metilaminas como substrato para metanogênese, ou seja, é metilotrófica, e reduz 

metanol a partir de H2, enquanto Methanomicrobia é hidrogenotrófica, utilizando H2 e 

CO2 para produção de metano (OFFRE; SPANG; SCHLEPER, 2013; POULSEN et 

al., 2013).  

Os filos Bacteroidetes e Firmicutes possuem grupos de bactérias 

fermentadoras produtoras de H2 e foram relatadas viver em sintrofia com 

Methanomicrobia a partir de cultura específica para produção de metano (FLORES-

RODRIGUEZ; MIN, 2019). Bacteroidetes também foram relacionados com a 

capacidade de respirar enxofre elementar (FLORENTINO et al., 2016) e Firmicutes 

com a realização de desproporcionamento de enxofre (SLOBODKIN; SLOBODKINA, 

2019). Para as amostras MG, há aumento desses filos quando comparados ao 

experimento Coleta, evidenciando que a anaerobiose favoreceu o aumento da 

abundância relativa desses microrganismos.   

Em outros estudos com cultivos, a taxa de produção de metano reduziu com 

adição de amônia, favorecendo a sintrofia para oxidação de acetato. Também foi 

relatado que a metanogênese pela via acetoclástica foi mais sensível a experimentos 

quando comparada com a via hidrogenotrófica (YANG et al., 2018; ZHANG; YUAN; 

LU, 2013), aumentando o estágio de dormência das metanogênicas (TAN et al., 2019).  

A presença de Thaumarchaeota coincide com as amostras que não produziram 

metano, corroborando com seu papel de nitrificadora e possível competição com 

metanogênicas (Figura 21). A bactéria do filo Marinimicrobia apareceu de forma pouco 
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expressiva, mas também tem papel no ciclo do nitrogênio, atuando na redução do 

óxido nitroso (HAWLEY, 2018).  

Outros elementos presentes em grandes quantidades nos sedimentos 

coletados também podem afetar a metanogênese, como ferro, manganês e nitrato, 

onde outros microrganismos também se sobressairiam na competição por aceptores 

de elétrons (THAUER et al., 2008; VINSON et al., 2019). Na produção de metano pela 

via acetogênica, compostos com fosfato também podem inibir a atividade metabólica 

das metanogênicas (LU et al., 2005). 

Apesar do acetato ser um dos maiores precursores da metanogênese, 

metanogênicas que utilizam esse substrato podem ser mais lentas no crescimento em 

cultivos do que outros substratos utilizados para produção de metano (ZEIKUS, 1977). 

Parkes e colaboradores (2007) estudaram sedimentos subsuperficiais e detectaram 

que a metanogênese pela via hidrogenotrófica liberou 10x mais metano quando 

comparado com a via acetogênica.  

 Dessa forma, a produção de metano no experimento MG pode ter sido afetada 

pela composição do sedimento e pelo substrato escolhido para o cultivo (acetato), 

favorecendo a atividade das redutoras de sulfato (MALTBY et al., 2016). Com uma 

condição mais limitada do que o ambiente original, os nutrientes presentes no cultivo 

podem ter sido esgotados, diminuindo a competição e favorecendo a produção de 

metano após 90 dias de cultivo.  

  

7.2.2 Metanotróficas 

 

 Em enriquecimentos de amostras ambientais, há possibilidade de diversos 

microrganismos se favorecerem com os substratos e subprodutos que ficam 

disponíveis no meio de cultura, estando em maior abundância do que naturalmente 

ocorrem (SVENNING et al., 2003; WHITTENBURY; PHILLIPS; WILKINSON, 1970).   

Bussmann, Rahalkar e Schink (2006) cultivaram metanotróficas em diferentes 

gradientes de metano e oxigênio, e relataram que o oxigênio no tubo penetra no 

máximo 20mm da camada de sedimento, e que o metano é detectável apenas abaixo 

dessa camada. O mesmo estudo também checava os cultivos uma vez por semana e 

renovava o oxigênio de acordo com os gradientes observados.  

Desta forma, é possível que houve formação de gradiente de gases dentro dos 

cultivos MT, onde o oxigênio não alcançou a camada de sedimento mais profunda do 
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tubo, o que proporcionou a produção de metano por microrganismos metanogênicos, 

como pode ser observado nos gráficos das culturas (Figura 27). 

O oxigênio disponível nos cultivos MT pode ter sido consumido rapidamente, 

impedindo grande parte das metanotróficas aeróbicas de ficarem ativas e consumirem 

o metano enriquecido pelo cultivo, fazendo com que o metano produzido 

ultrapassasse as primeiras camadas e chegasse no meio líquido e atmosfera do tubo.  

No entanto, algumas metanotróficas conseguem viver em limite mínimo de 

oxigênio, o que pode ocasionar no consumo do metano observado nas medições. 

Também já foi observado que os microrganismos podem ajustar sua posição no 

gradiente formado do tubo através de sua mobilidade e de acordo com a 

disponibilidade de nutrientes (BUSSMAM; RAHALKAR; SCHINK, 2006)  

 Essa dinâmica se reflete na comunidade microbiana encontrada no presente 

estudo. Apesar do Domínio Bacteria ser novamente dominante nos cultivos, há 

representantes de Archaea que estão relacionadas com a produção de metano. O filo 

Euryarchaeota aparece em todas as amostras do cultivo MT, principalmente nas 

amostras MT07A com as classes representantes Methanococci e Methanomicrobia e 

MT07B, com a classe Thermoplasmata (Figuras 32 e 33).  

A classe Methanococci também já foi relatada como metanogênica em 

sedimentos com oxigênio (HOFFMAN et al., 2015), assim como seu Filo 

Euryarchaeota discutido no item 7.1.  

A classe Thermoplasmata foi a única representante de arqueia na amostra 

MT07B. No entanto, essa amostra foi a mais diferente entre as bactérias, onde os filos 

Firmicutes, Bacteroidetes, Fusobacteria e Actinobacteria apareceram juntamente com 

o filo Proteobacteria, que é o filo dominante no restante das amostras (Figura 34). 

Essa diferença taxonômica é refletida na beta diversidade, onde a amostra MT07B se 

apresenta mais afastada das outras amostras do cultivo MT (Figura 30).  

A presença de Thermoplasmata com os filos Firmicutes e Bacteroidetes já foi 

relatada no item 7.2.1, coincidindo com a ausência da classe Methanomicrobia, 

sugerindo novamente que pode haver uma sintrofia entre essas bactérias e arqueias, 

e possível competição entre Methanomicrobia e Thermoplasmata.  

O filo Nanoarchaeaeota e sua classe representante Woesearchaeia foram 

abundantes nas amostras, com 41% de abundância relativa. Essa arqueia foi 

dominante na amostra MT05D (Figuras 32 e 33). Nanoarchaeaeota está entre as 



91 
 

arqueias mais abundantes e amplamente distribuídas no planeta, são caracterizadas 

por apresentarem um genoma reduzido fazendo com que sejam estritamente 

simbiontes, o que as tornam difíceis de isolar e entender melhor seu metabolismo 

(MUNSON-MCGEE et al., 2015; LOUCA et al., 2019).  

Metanotróficas do tipo I são normalmente associadas com ambientes salinos e 

pertencem ao grupo das classes Gammaproteobacteria, algumas Alphaproteobacteria 

do tipo II também podem habitar essas regiões (BUSSMAM; RAHALKAR; SCHINK, 

2006; HAN; LINK LIESACK, 2017; HO et al., 2018). Essas duas classes aparecem 

distribuídas em todas as amostras do cultivo MT, junto com a classe 

Deltaproteobacteria (Figura 35), sugerindo a presença de oxidadoras de metano no 

experimento.  

 Microrganismos relacionados ao ciclo do enxofre também foram identificados 

nos cultivos MT, continuando a dominância da classe Deltaproteobacteria. O filo 

Epsilonbacteraeota, por exemplo, e sua classe representante Campylobacteria 

ocorrem normalmente em ambientes marinhos com pouca taxa de oxigênio e sulfeto, 

como sedimentos marinhos, zonas de mínimo oxigênio e sistemas hidrotermais. São 

conhecidos por realizarem oxidação de enxofre (LANZÉN et al., 2011; WASMUND; 

MUBMANN; LOY, 2017).   

Outros processos também podem ter atuado para o padrão de consumo e 

produção de metano no experimento MT. O processo de oxidação de metano resulta 

em produção de metanol e formaldeído, além do CO2. Esses dois compostos podem 

se acumular no cultivo metanotrófico, podendo inibir a metanotrofia quando atingem 

altas concentrações. A presença de microrganismos metilotróficos pode ajudar na 

taxa de oxidação de metano (BUSSMAM; RAHALKAR; SCHINK, 2006; COSTA et al., 

2001).  

Também é interessante considerar que os sedimentos do Saco do Mamanguá 

são redutores, como foi discutido no item 7.1, o que corrobora com o rápido consumo 

de oxigênio nos tubos, apesar da resazurina indicar presença de oxigênio, este pode 

estar limitante e não alcançar os gradientes de sedimento mais profundo formado no 

cultivo.  
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7.3 Comparação da diversidade taxonômica presente nos sedimentos coletados e 

nos cultivos 

 

Observou-se semelhanças e diferenças na composição taxonômica da 

comunidade presente nas amostras dos experimentos. Os microrganismos podem ter 

crescimento inibido em condições laboratoriais que não refletem as encontradas em 

ambientes naturais (PRAKASH et al., 2013). Além disso, culturas de enriquecimento 

podem favorecer microrganismos dominantes ou oportunistas, o que pode causar 

perda na diversidade (SVENNING, 2003).  

A classe Bathyarchaeota teve grande redução na sua abundância relativa nos 

dois Cultivos em relação ao experimento Coleta, onde o Domínio Bacteria teve 

abundância relativa em mais de 90% para MG e MT (Figuras 9, 20 e 31). Apesar da 

redução, essa classe ainda foi a mais abundante entre o Domínio Archaea para os 

Cultivos (Figuras 22 e 33). É difícil inferir se o material genético das arqueias está 

funcionalmente ativo ou se apresenta em níveis residuais oriundos do sedimento 

original (O’CONNEL et al., 2003). 

O presente trabalho utilizou a extração de DNA para acessar o sequenciamento 

do gene 16S rRNA (item 5.4.1), alguns trabalhos implicam que com a extração de 

RNA é possível identificar as ASVs ativas na amostra (DLOTT et al., 2015), no entanto, 

em amostras ambientais, não é possível afirmar pela presença de rRNA que os 

microrganismos estão ativos devido à variadas adaptações ambientais, como manter 

altas concentrações de ribossomos para produzir proteínas quando as condições 

forem favoráveis ou manter o número de ribossomos independente de crescimento 

lento ou rápido (BLAZEWICZ et al., 2013; STEVEN et al., 2017).   

Em um estudo para investigar microrganismos ativos de solo após um ano de 

cultivo, foi encontrado maior atividade do filo Firmicutes, relacionados a sua 

resistência em condições adversas, enquanto que o filo Crenarchaeota diminuiu sua 

atividade (DLOTT et al., 2015). Esse resultado coincide com os resultados 

encontrados no presente trabalho, onde os Cultivos MG e MT proporcionaram o 

aumento da abundância relativa desse e de outros filos diferentes da Coleta, como 

Euryarchaeota e Nanoarchaeota. Algumas bactérias podem ficar inativas por meses 

e anos, para em condições viáveis ficarem ativas e formarem populações rapidamente 

(BUERGER et al., 2012; DLOTT et al., 2015).  
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Os filos Chloroflexi, Acidobacteria e Latescibacteria estiveram presentes de 

forma expressiva apenas nas amostras da Coleta. Microrganismos do filo Chloroflexi 

que já foram isolados apresentam características de crescimento lenta em condições 

ótimas de crescimento. A ocorrência de outras bactérias heterotróficas nas amostras 

pode inibir o crescimento desse filo (NUNOURA et al., 2013). O filo Acidobacteria tem 

ampla distribuição global, mas há poucos representantes cultivados, dificultando o 

entendimento do seu papel metabólico (KIELAK et al., 2016), mas alguns 

representantes desse filo já foram relacionados com a produção de acetato 

(RAGSDALE; PIERCE, 2009). O filo Latescibacteria foi recentemente classificado e 

também está presente em diversos ambientes, mas não apresenta nenhum 

representante cultivado, análises de metagenoma apontam para um metabolismo 

fermentador e degradador de matéria orgânica em decomposição (FARAG; 

YOUSSEF; ELSHAHED, 2017).  

Outros filos apareceram apenas nos Cultivos: Firmicutes, Bacteroidetes, 

Tenericutes, Marinimicrobia e Cloacimonetes. O filo Synergistetes apareceu apenas 

em MG e os filos Epsilonbacteraeota, Fusobacteria e Deinococcus-Thermus 

apareceram apenas em MT.  

Apesar dos Cultivos facilitarem o crescimento de alguns táxons, também se 

observou a permanência de outros. Dentro do Domínio Archaea, observa-se também 

que os Cultivos proporcionaram o aparecimento de um maior número de 

representantes do filo Euryarchaeota. Nas amostras do experimento Coleta, apenas 

a classe Thermoplasmata esteve presente. Enquanto que para MG, as classes 

Methanomicrobia, Thermoplasmata e Thermococci estiveram presentes. Para o 

experimento MT, apesar do filo Euryarchaeota não ser o mais abundante, as classes 

Thermoplasmata, Methanococci, Methanomicrobia e Thermococci apareceram 

(Figuras 11, 22 e 33).   

As classes Lokiarchaeia e Odinarchaeia foram detectadas nos experimentos 

MG e MT, porém em abundância relativa menor que a detectada no experimento 

Coleta (Figuras 11, 22 e 33). O filo Thaumarchaeota teve maior abundância relativa 

nas amostras de MG, mas esteve presente em todos os experimentos, com a mesma 

classe Nitrososphaeria como representante. O filo Nanoarchaeaeota foi a segunda 

arqueia mais abundante nas amostras de MT com sua classe Woesearchaeia, nos 



94 
 

outros experimentos a classe Nanohaloarchaeia também esteve presente em menor 

abundância.  

  O filo mais dominante do Domínio Bacteria para todos os experimentos foi 

Proteobacteria, confirmando sua representatividade como filo que apresenta maior 

diversidade e distribuição global entre todos os microrganismos do Domínio Bacteria 

(KERSTERS et al., 2006). Devido à dominância do filo Crenarchaeota nos estratos 

mais profundos na Coleta, a Proteobacteria foi mais abundante nos estratos mais 

rasos, com representação da classe Deltaproteobacteria. No entanto, para os 

Cultivos, tanto sua abundância relativa aumentou como sua distribuição entre as 

profundidades do sedimento. Para o experimento MT, as classes 

Gammaproteobacteria e Alphaproteobacteria também aumentaram sua distribuição e 

abundância relativa junto com Deltaproteobacteria.  

 Os filos de bactérias Planctomycetes e Spirochaetes também estiveram 

presentes em todos os experimentos.  

De um modo geral, a comunidade microbiana dos experimentos permaneceu 

representada por táxons mais abundantes. A dificuldade em cultivar microrganismos 

com demandas específicas pode ter levado a diminuição de abundância relativa de 

alguns táxons nos Cultivos. No entanto, o oportunismo pode ter favorecido o aumento 

da abundância relativa de táxons que não foram identificados na Coleta, levando 

esses microrganismos a se sobressaírem em condições laboratoriais.  

 

7.4 Grupos metabólicos identificados  

 

 A base de dados FAPROTAX contemplou apenas uma pequena parcela das 

ASVs presentes nos experimentos (6,6% para Coleta, 14% para MG e 20,7% para 

MT), demonstrando a limitação do conhecimento de microrganismos e seus papeis 

metabólicos.   

No entanto, as funções metabólicas preditas, coincidem com a descrição na 

literatura de alguns táxons mais representativos em abundância relativa, com exceção 

do filo Crenarchaeota, que não teve seu metabolismo previsto por ainda ser um táxon 

recente e não ter seu genoma e papel metabólico totalmente estabelecido (EVANS et 

al., 2015; LLOYD et al., 2013; YU et al., 2017). Apesar de haver dominância de certos 

grupos taxonômicos, eles possuem diversas capacidades metabólicas, que vem 

sendo cada vez mais descobertas nos últimos anos (PETRO et al.,2017).  
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Como discutido nos itens anteriores e confirmado pelos metabolismos 

previstos, o enxofre e suas vias metabólicas tem ampla importância na biogeoquímica 

dos sedimentos do Saco do Mamanguá, tanto para o ambiente natural, como para 

condições laboratoriais, que proporcionaram o metabolismo de outros compostos na 

utilização do enxofre, como respiração por como tiossulfato e sulfeto (Figuras 14, 25 

e 36).   

O enxofre tem oito estados de oxidação e pode participar de diversas reações 

de oxirredução. Microrganismos que participam dessas reações são bem descritos na 

literatura (SLOBODKIN; SLOBODKINA, 2019; WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017). 

Muitos microrganismos capazes de respirar por compostos de enxofre, também 

podem realizar a desproporcionação dos compostos inorgânicos de enxofre 

(WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017). 

 O desproporcionamento é uma reação de oxirredução onde um composto com 

estado de oxidação intermediário é simultaneamente reduzido e oxidado, resultando 

na formação de dois produtos da reação. Fermentação é a reação de 

desproporcionamento de compostos orgânicos, ou chamado de catabolismo 

anaeróbio. Dessa forma, o desproporcionamento do enxofre está inserido na 

fermentação inorgânica (MADIGAN et al., 2016; SLOBODKIN; SLOBODKINA, 2019). 

Esse processo tem vários elementos intermediários, como o tiossulfato, sulfito e o 

enxofre elementar, metabolismos que apareceram nas amostras pelo FAPROTAX. 

Representantes das classes Deltaproteobacteria, Gammaproteobacteria e Clostridia 

realizam essa reação para o enxofre em diversos ambientes naturais, como 

sedimentos marinhos e sistemas hidrotermais (AMEND et al., 2019; SLOBODKIN; 

SLOBODKINA, 2019). Essas reações ocorrem em ambientes termodinamicamente 

favoráveis e com presença de enxofre e seus compostos (AMEND et al., 2019).    

A classe Deltaproteobacteria e o filo Firmicutes também são relacionados com 

a capacidade de respirar e reduzir compostos intermediários do enxofre e 

representantes de Bacteroidetes e outros membros do filo Proteobacteria são capazes 

de respirar enxofre elementar (FLORENTINO et al., 2016; WASMUND; MUBMANN; 

LOY, 2017). A presença desses microrganismos nas amostras corrobora com os 

metabolismos previstos pelo FAPROTAX.  

 Estudos indicam que bactérias que realizam o desproporcionamento de enxofre 

e tiossulfato desempenham parte importante no ciclo do enxofre em ambientes 
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marinhos (SLOBODKIN; SLOBODKINA, 2019). Esses microrganismos utilizam outros 

processos para crescimento autotrófico, principalmente a redução de sulfato 

(SLOBODKIN; SLOBODKINA, 2019).  

Os Cultivos apresentaram maior diversidade de metabolismos quando 

comparados ao experimento Coleta. Pode-se inferir que isto ocorre devido à baixa 

representação de ASVs presente na Coleta pela base de dados FAPROTAX, mas 

também pela limitação de recursos disponíveis nos Cultivos, onde o enxofre e sulfato 

podem ter sido consumidos e os microrganismos presentes passaram a utilizar 

subprodutos das reações metabólicas e outros elementos.  

Em sedimentos com grandes quantidades de matéria orgânica ocorre altas 

taxas de redução de sulfato e por consequência altos níveis de produção de sulfeto, 

esse processo também leva à acumulação de compostos intermediários do processo 

de oxirredução do enxofre (ZOPFI; FERDELMAN; FOSSING, 2004). Altas 

concentrações de tiossulfato em sedimento por diminuir a taxa de redução de sulfato 

(JØRGENSEN, 1990; WASMUND; MUBMANN; LOY, 2017).  

Microrganismos que realizam redução de sulfato podem mudar seu 

metabolismo para metabolismos intermediários, como desproporcionamento, de 

acordo com a disponibilidade de aceptores ou doadores de elétrons (WASMUND; 

MUBMANN; LOY, 2017).  

Dentro dos cultivos, MT também apresentou maior distribuição de 

metabolismos entre as amostras quando comparado a MG. O acetato, utilizado como 

substrato no experimento MG, é conhecido por causar inibição de crescimento em 

algumas bactérias (PINHAL et al., 2019), o que pode ter limitado a diversificação de 

metabolismos, enquanto, para MT, o metano como substrato e com a presença de 

oxigênio pode ter favorecido a utilização em maior escala de outras vias metabólicas, 

e o aparecimento direcionado de metabolismos como degradação de hidrocarbonetos, 

metilotrofia, metanotrofia e oxidação de metanol.  

Outros grupos metabólicos que foram identificados nos Cultivos e não 

apareceram na Coleta são associados a diferentes tipos de respiração, como por 

ferro, compostos do nitrogênio, fumarato, manganês e arsenato (Figuras 14, 25 e 36), 

reforçando a capacidade metabólica variável dos microrganismos a partir da 

disponibilidade de compostos no meio (MADIGAN et al., 2016; WASMUND; 

MUBMANN; LOY, 2017). 
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O metabolismo quimioheterotrófico esteve presente em todos os experimentos 

e está inserido dentro de outras vias metabólicas descritas anteriormente, já que este 

tipo de metabolismo é definido como a utilização de compostos químicos para 

obtenção de energia (MADIGAN et al., 2016), podendo se beneficiar com a presença 

de compostos reduzidos de enxofre assim como metano (CH4) que proporcionam 

doação de elétron para a reação (HAWLEY, 2018). 

Nitrificação e oxidação aeróbia de amônia são outras vias metabólicas preditas 

para todos os experimentos, representados pela presença do filo Thaumarchaeota e 

da classe Gammaproteobacteria.   

 O metabolismo fotoautotrófico foi predito apenas no experimento Coleta, nos 

primeiros estratos (A e B), estando de acordo com a incidência de luz em toda a coluna 

d’água no Saco do Mamanguá (BRANDINI et al., 2019), enquanto os Cultivos 

permaneceram em ausência de luz, restringindo a fotoautotrofia.   

A previsão de metanogênese por diferentes vias metabólicas, como H2, acetato 

e grupos metil, coincidiu com as amostras que produziram metano (MG03A, MG09A 

e MG07B) e também para MT07A que teve o maior pico de metano nos Cultivos MT 

(Figuras 16 e 27), reforçando o papel das Euryarchaeota na produção de metano, filo 

de Archaea em maior abundância nessas amostras (Figuras 21 e 32).  

 A variada capacidade metabólica dentro de comunidades microbianas confere 

vantagens ecológicas para esses microrganismos pois conseguem produzir energia 

independentemente de qualquer mudança geoquímica do sedimento, sugerindo uma 

redundância funcional em grupos microbiológicos presentes em ambientes 

sedimentares (DONG et al., 2019; PETRO et al., 2017; SLOBODKIN; SLOBODKINA, 

2019).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 As comunidades microbianas encontradas no sedimento do Saco do 

Mamanguá se mostraram diversas, de acordo com a composição geoquímica 

disponível no ambiente. As amostras se diferenciaram principalmente pela 

profundidade dos estratos, independentemente da localização geográfica nos pontos 

coletados.  

 A presença dominante do filo Crenarchaeota superando o Domínio Bacteria em 

algumas amostras da Coleta indica que este filo tem um papel importante nos 

sedimentos do Saco do Mamanguá, mas sua drástica diminuição nos cultivos indica 

que é necessário entender melhor seu metabolismo para conseguir cultivá-lo com 

sucesso em laboratório.  

  Os cultivos específicos para metanogênicas favoreceram o aparecimento de 

mais microrganismos metanogênicos, indicando que na região do Mamanguá há 

potencial para produção de metano biogênico, mas que ainda fica desconhecido como 

acontece esse processo metabólico que possivelmente sofre interferências 

microbiológicas, como competição de bactérias redutoras de sulfato.   

 Os cultivos para metanotróficas se caracterizaram por apresentarem maior 

diversidade entre os experimentos, onde possivelmente o oxigênio se tornou 

rapidamente limitante proporcionando a atuação de microrganismos anaérobios e 

metanogênicos, além dos aérobios metanotróficos.  

 O enxofre foi fortemente atuante nos táxons presentes neste trabalho, e 

consequentemente nos metabolismos previstos, evidenciando papel central na 

microbiota e ciclo biogeoquímico no Saco do Mamanguá, possivelmente influenciando 

a produção de metano na região.  

Outros metabolismos também são atuantes de forma menos expressiva como 

nitrogênio, ferro e manganês, que se demonstram em concordância com os valores 

encontrados nos parâmetros físico-químicos. Dessa forma, a composição geoquímica 

do Saco do Mamanguá permite a diversificação de vias metabólicas no ambiente, 

interligando os ciclos atuantes.   

 Baseando-se nas evidências apresentadas, é demonstrado a importância de 

cultivos para melhor entender o papel dos microrganismos, mas também da sua 

limitação de representar a comunidade presente em ambientes naturais. Propõe-se 
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que futuros cultivos sejam mais diversos e controlados, incluindo substratos para 

metanogênese além do acetato, fazendo mais diluições e repiques das amostras, com 

intenção de selecionar grupos taxonômicos específicos para esses substratos.   
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APÊNDICE 
 
APÊNDICE A - Identificação das amostras selecionadas para o sequenciamento do gene 16S rRNA, 
com as concentrações obtidas e o tipo de extração utilizada. 

Amostra 
Concentração de 

DNA Tipo de Extração Amostra 
Concentração de 

DNA Tipo de Extração 

P03A 4.64 ng/μl Kit PowerSoil MT05B 1.28 ng/μl Kit PowerSoil 

P03B 2.03 ng/μl Kit PowerSoil MT05C 3.56 ng/μl Kit PowerSoil 

P03C 1.77 ng/μl Kit PowerSoil MT05D 2.5 ng/μl Kit PowerSoil 

P03D 1.06 ng/μl Kit PowerSoil MT05E 1.09 ng/μl Kit PowerSoil 

P03E 1.07 ng/μl Kit PowerSoil MT07A 1.75 ng/μl Kit PowerSoil 

P05A 26.8 ng/μl Kit PowerSoil MT07B 2.61 ng/μl Kit PowerSoil 

P05B 7.03 ng/μl Kit PowerSoil MT07C 1.07 ng/μl Kit PowerSoil 

P05C 2.56 ng/μl Kit PowerSoil MT07D 0.643 ng/μl Kit + Leite 

P05D 1.08 ng/μl Kit PowerSoil MT07E 0.914 ng/μl Kit PowerSoil 

P05E 1.56 ng/μl Kit PowerSoil MT07F 1.27 ng/μl Kit PowerSoil 

P07A 43.8 ng/μl Kit PowerSoil MT09A 0.956 ng/μl Kit PowerSoil 

P07B 13.3 ng/μl Kit PowerSoil MT09B 2.17 ng/μl Kit PowerSoil 

P07C 2.21 ng/μl Kit PowerSoil MT09C 0.681 ng/μl Kit + Leite 

P07D 2.35 ng/μl Kit PowerSoil MT09D 2.21 ng/μl Kit PowerSoil 

P07E 1.96 ng/μl Kit PowerSoil MG03A 1.34 ng/μl Kit PowerSoil 

P07F 1.72 ng/μl Kit PowerSoil MG03B 2.61 ng/μl Kit + Leite 

P09A 15.1 ng/μl Kit PowerSoil MG03C 3.09 ng/μl Kit + Leite 

P09B 3.51 ng/μl Kit PowerSoil MG05A 1.50 ng/μl Kit + Leite 

P09C 3.48 ng/μl Kit PowerSoil MG07A 4.97 ng/μl Kit + Leite 

P09D 3.48 ng/μl Kit PowerSoil MG07B 1.30 ng/μl Kit + Leite 

MT03A 0.905 ng/μl Kit PowerSoil MG09A 2.06 ng/μl Kit + Leite 

MT03B 1.78 ng/μl Kit + Leite MG09B 0.830 ng/μl Kit + Leite 

MT03C 2.6 ng/μl Kit + Leite B1 < 0.2 ng/μl Kit PowerSoil 

MT05A 3.55 ng/μl Kit PowerSoil B2 < 0.2 ng/μl Kit + Leite 
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APÊNDICE B – Índices de riqueza e diversidade para as amostras estudadas, separadas por coleta, 
metanogênicas e metanotróficas.  

Amostra Chao1 se chao1 ACE se ACE Shannon Simpson InvSimpson 

P03A 480 0 480 7,592 5,586 0,987 78,891 

P03B 451 0,124 451,143 7,892 5,605 0,993 158,517 

P03C 325 0,249 325,132 7,997 4,991 0,986 75,282 

P05A 410 0 410 5,657 5,553 0,990 104,374 

P05B 636 2,343 635,269 11,411 5,897 0,989 98,811 

P05C 319 4,656 316,408 6,029 5,055 0,987 80,584 

P05D 250 7,398 244,898 4,895 4,744 0,983 62,169 

P05E 300 0 300 7,859 4,860 0,986 72,043 

P07A 477 0,499 477,128 7,890 5,730 0,992 139,127 

P07B 1168 1,701 1167,470 16,423 6,479 0,993 150,091 

P07C 408 4,658 405,384 7,042 5,463 0,992 127,362 

P07D 361 0 361 7,855 5,134 0,986 75,344 

P07E 390 2,885 388,612 9,023 5,130 0,987 77,891 

P07F 288 0,499 288,158 4,664 5,043 0,988 88,463 

P09A 389 0 389 5,923 5,472 0,988 84,087 

P09B 527 0 527 9,391 5,771 0,994 173,928 

P09C 99 0 NA NA 4,271 0,980 51,139 

P09D 646,1 1,925 646,950 12,513 5,368 0,988 84,492 

MG03A 167 0 167 6,044 3,336 0,906 10,649 

MG03B 151 0 151 5,465 2,375 0,751 4,023 

MG03C 271 0,249 271,139 6,265 3,163 0,859 7,122 

MG05A 342 0,099 342,155 8,185 4,774 0,980 51,713 

MG07A 612 0,166 612,137 9,778 5,219 0,974 39,576 

MG07B 215 0 215 6,988 3,616 0,933 15,007 

MG09A 402 0,099 402,153 8,977 4,218 0,915 11,785 

MG09B 371 0,499 371,143 7,942 3,090 0,821 5,599 

MT03A 290 0 290 7,992 3,751 0,923 13,062 

MT03B 173 0,166 173,158 5,665 2,847 0,781 4,582 

MT03C 274 0,499 274,152 5,879 4,150 0,954 22,101 

MT05A 546,25 0,736 546,297 10,555 4,864 0,965 29,020 

MT05B 356 0,166 356,146 8,685 4,890 0,973 37,295 

MT05C 338 0,249 338,146 7,994 3,972 0,935 15,594 

MT05D 221 0 221 6,083 3,356 0,889 9,062 

MT05E 298 0,099 298,155 6,535 4,471 0,969 32,291 

MT07A 246 0 246 7,273 3,021 0,845 6,492 

MT07B 138 0 138 3,546 3,685 0,950 20,298 

MT07C 527,5 2,597 526,424 9,225 4,353 0,965 29,101 

MT07D 369 0 369 8,020 4,672 0,980 51,553 
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MT07E 315 0 315 7,415 4,396 0,966 30,068 

MT07F 141 0 141 4,462 3,190 0,887 8,910 

MT09A 447,13 0,443 447,292 10,173 5,105 0,978 46,529 

MT09B 434 0,499 434,136 9,076 4,754 0,975 40,946 

MT09C 192 0,062 192,207 6,593 3,100 0,840 6,257 

MT09D 238 0 238 6,237 4,108 0,961 26,098 

 
 
APÊNDICE C – Análise de similaridade (ANOSIM) para cada experimento estudado (coleta, MG e MT) 
em relação aos valores da distância UNIFRAC e os parâmetros Ponto e Estrato.  

Experimento Parâmetro Valor de p* Valor de R** 

Coleta 
 

Ponto 0,907 -0,121 

Estrato 0,001* 0,496 

MG 
 

Ponto 0,186 0,269 

Estrato 0,041* 0,497 

MT 
 

Ponto 0,468 -0,003 

Estrato 0,01* 0,299 

*valor significativo quando p<0,05. ** Valores de R mais próximos de 1 indicam maior dissimilaridade 
entre amostras enquanto mais próximos de zero indicam distribuição mais igual. Valores negativos 
sugere que a dissimilaridade é maior dentro dos grupos do que entre os grupos (CLARKE, 1993).  

 


