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RESUMO 
 

LIMA, D. V. Análise da diversidade, abundância e estrutura funcional da comunidade 
microbiana de três manguezais do estado de São Paulo, Brasil. 2012. 209 f. Tese 
(Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2012. 

 
Os manguezais são ecossistemas complexos e dinâmicos tipicamente encontrados na interface 
entre a terra e o mar. Apesar de sua grande importância ecológica e econômica estes 
ambientes estão em risco, devido à proximidade de  áreas com influência antrópica e elevada 
exposição a poluentes, tais como os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) 
liberados em derramantos de petróleo. A literatura relata uma rica biodiversidade nos 
manguezais, mas pouco se sabe sobre o impacto dos HPAs na comunidade microbiana destes 
ambientes. Neste trabalho exploramos a diversidade e abundância taxonômica e funcional de 
bactérias em três manguezais localizados no Estado de São Paulo, sob diferentes estágios de 
preservação: a) uma região preservada (CP), b) uma região afetada por atividade antrópica 
(BA), e c) uma região previamente contaminada por vazamento de petróleo (BC). As 
amostras de sedimento foram coletadas em triplicata, ao longo de um transecto delimitando 
três regiões em cada manguezal: curso-d’água, floresta e restinga. Para todas as amostras 
foram realizadas: (1) análises físico-químicas; (2) medida da concentração de HPAs, (3) 
análise da diversidade do gene α-ARHD envolvido na biodegradação de HPAs, (4) cultivo de 
bactérias por enriquecimento com bifenilo; (5) quantificação da abundância dos genes 16S 
rRNA e α-ARHD por PCR em tempo real, (6) investigação da diversidade bacteriana pelo 
pirosequenciamento dos genes 16S rRNA e bph (bifenilo dioxigenase) e (7) análise da 
estrutura funcional das comunidades pelo uso do GeoChip. Os resultados mostraram que a 
concentração total de HPAs variou de 60,7 a 827,7 ng.g-1 e foi mais elevada no manguezal 
BC. O gene α-ARHD foi detectado em todos os locais de amostragem, revelando maior 
diversidade em BC e a presença de enzimas envolvidas na biodegradação de bifenilo, 
naftaleno, dibenzofurano, 3-fenilpropanoato e benzeno. Bactérias isoladas por enriquecimento 
com bifenilo foram obtidas em sua maioria, dos manguezais BA e BC e os principais gêneros 
detectados foram Bacillus e Lysinibacillus. A PCR em tempo real demonstrou uma maior 
abundância dos genes α-ARHD e 16S rRNA na área contaminada. A análise das 40.851 
seqüências obtidas pelo pirosequenciamento do gene 16S rRNA mostrou que a diversidade e 
riqueza estimada para as amostras da área preservada foi superior à da área contaminada e que 
o filo mais frequente foi Proteobacteria e as classes dominantes Alpha e 
Gammaproteobacteria. Já as 12.410 seqüências do gene bph  indicaram maior diversidade e 
riqueza no manguezal BA e os principais gêneros detectados foram Pseudomonas e 
Rhodococcus. Os resultados do GeoChip permitiram verificar uma maior riqueza de genes 
funcionais no manguezal BC, indicando que apesar da menor diversidade taxonômica 
detectada, a comunidade microbiana ali existente apresenta uma maior diversidade 
metabólica, especialmente relacionada aos genes envolvidos em processos de biorremediação 
e estresse. Em conclusão, a combinação de diferentes técnicas nos permitiu  verificar uma 
maior diversidade taxonômica na área preservada, porém maior diversidade funcional nas 
áreas impactadas, evidenciando alterações na comunidade microbiana desses manguezais e 
indicando a importância da preservação desse ecossitema que apresenta um imenso potencial 
ecológico e biotecnológico. Os resultados também oferecem novas abordagens para o estudo 
da recuperação de manguezais impactados. 
 
Palavras-chave: Manguezal. Microbiologia ambiental. Diversidade taxonômica. Diversidade 
funcional. PCR em tempo real. Pirosequenciamento. GeoChip. 
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ABSTRACT 
 

LIMA, D. V. Analysis of diversity, abundance and functional structure of microbial 
community of three mangroves in São Paulo State, Brazil. 2012. 209 p. Ph.D Thesis 
(Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012. 

 
Mangroves are complex and dynamic ecosystems typically found at the sea-land interface. 
Despite their great ecological and economic importance they are at risk, due to proximity to 
areas with high anthropogenic influence and exposure to pollutants, such as Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons (PAHs) released by oil spills. Several authors report a rich 
biodiversity in mangroves, but little is known about the impact of PAHs on this sediment 
microbial community structure. In this work we explored the diversity and abundance of 
taxonomic and functionally important bacteria in three mangroves located in São Paulo State 
under different stages of preservation: a) one pristine site used as reference area (CP), b) a site 
affected by anthropogenic activity (BA), and c) a site formerly contaminated by an oil spill. 
Sediment cores were collected in triplicate at each sampling site, along a transect from the sea 
to the land, delimiting three regions (1=sea; 2=forest, and 3=land) at each mangrove. For all 
sediment samples were performed: (1) physical-chemical analysis, (2) measure the total 
concentration of PAHs, (3) analysis of α-ARHD gene diversity involved in PAH 
biodegradation, (4) growth of bacteria by enrichment with biphenyl, (5) quantify the 
abundance of 16S rRNA and α-ARHD by real-time PCR, (6) investigation of bacterial 
diversity by pyrosequencing of 16S rRNA and bph (biphenyl dioxygenase) genes and (7) 
analysis of the functional structure of communities through  GeoChip. Results showed that the 
total concentration of PAHs was higher in mangrove BC (817 ng.g-1) the previously 
contaminated mangrove. The α-ARHD gene was detected in all sampling sites, revealing 
greater diversity in BC and showing the presence of genes annotated to be involved in 
biphenyl, naphthalene, dibenzofuran, 3-phenylpropanoate and benzene metabolism. Bacteria 
isolated by enrichment with biphenyl were obtained mostly from mangroves BA and BC and 
the main genera detected were Bacillus and Lysinibacillus. Real-time PCR demonstrated a 
greater abundance of α-ARHD and 16S rRNA genes in contaminated area (BC). The analysis 
of 40,851 sequences obtained by pyrosequencing of the 16S rRNA gene showed that the 
diversity and richness estimated for pristine area was higher than in contaminated, and 
Proteobacteria was the most frequent phylum and the dominant classes were Alpha and 
Gammaproteobacteria. The 12,410 bph gene sequences showed greater diversity and richness 
in mangrove BA and the main bacterial genera were Pseudomonas and Rhodococcus. 
GeoChip results allowed verifying the greater richness of functional genes in mangrove BC, 
indicating that despite the lower bacterial diversity detected, the community living there has a 
higher metabolic diversity, especially related to genes involved in bioremediation and stress. 
In conclusion, the combination of different techniques allowed us to access a greater 
taxonomic diversity  in  pristine mangrove, but greater functional diversity in the impacted 
mangroves, showing that human action and contamination with PAH led to changes in the 
microbial community in these mangroves, indicating the importance of preserving this 
ecosystem that has immense environmental and biotechnological potential. The results also 
can provide new insights for improving the restoration of such environments. 
 
Keywords: Mangrove. Taxonomic diversity. Functional diversity. qPCR. Pirosequencing. 
GeoChip   
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os avanços tecnológicos resultantes do desenvolvimento industrial trouxeram muitos 

benefícios para a sociedade, mas também algumas consequências como o aumento e a 

liberação de diversos tipos de poluentes, denominados compostos recalcitrantes, que podem 

persistir no meio ambiente por longos períodos de tempo. No Brasil, a indústria do petróleo é 

um exemplo desse desenvolvimento, que tem propiciado um crescimento econômico intenso 

nos últimos anos, todavia, ela é igualmente uma importante fonte de poluição ambiental. 

Os manguezais, devido a sua posição ao longo da linha costeira, são constantemente 

expostos à contaminação por petróleo proveniente de derramamentos contínuos e/ou 

acidentais, sendo considerados os ecossistemas mais sensíveis e vulneráveis aos efeitos deste 

poluente, pois apresentam características que favorecem a permanência e o acúmulo de 

derivados de petróleo em seus solos. Esses compostos podem causar desequilíbrio nos 

processos essenciais para a manutenção dos manguezais, incluindo modificações nos ciclos 

biogeoquímicos. 

Os hidrocarbonetos constituem os constituintes majoritários do petróleo, sendo que os 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) de origem antrópica são compostos tóxicos, 

carcinogênicos e considerados contaminantes ambientais. Já os Bifenilos Policlorados (PCBs 

- Polyclorinated Biphenyls) são hidrocarbonetos aromáticos produzidos comercialmente e 

estão incluídos entre os principais Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs). Estes HPAs 

aderem-se fortemente a partículas suspensas e acumulam-se nos sedimentos dos manguezais 

devido a sua intrínseca estabilidade química, baixa solubilidade e hidrofobicidade. 

 O principal processo e o de menor custo para eliminação de HPAs do ambiente é a 

biodegradação microbiana. Nesse sentido, os micro-organismos encontrados em solos de 

manguezais possuem papel fundamental nas transformações bioquímicas de nutrientes e 

matéria orgânica e são essenciais na degradação dos HPAs. Esta capacidade de degradação é 

realizada devido à presença de complexos enzimáticos diversificados presentes 

principalmente em bactérias. 

As enzimas ARHDs (Dioxigenases que Hidroxilam Anéis Aromáticos – Aromatic Ring 

Hydroxylating Dioxygenases) são codificadas pelo gene α-ARHD e estão envolvidas na 

degradação dos mais diversos compostos aromáticos incluindo benzeno, naftaleno, tolueno, 

bifenilo, xileno, dentre outros. Os genes catabólicos que codificam para a produção destas 

enzimas recebem grande atenção como indicadores da degradação de compostos 

recalcitrantes em áreas impactadas, e considerando-se a grande diversidade estrutural de 
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hidrocarbonetos na natureza, é passível de se esperar que a diversidade destas enzimas seja 

também significativa, apresentando grande potencial de aplicação biotecnológica.  

No Brasil os primeiros estudos relacionados à pesquisa de genes associados à 

biodegradação de hidrocarbonetos aromáticos foram realizados por Pellizari e colaboradores 

(1996), que buscavam comparar a competência na degradação de PCBs por bactérias isoladas 

do Rio Pinheiros (SP) e de solos contaminados de Cubatão (SP) a partir do enriquecimento 

empregando naftaleno ou bifenilo como única fonte de carbono. Os padrões de hibridização 

obtidos através da técnica de Southern-Blot para as sondas que codificavam os genes bph 

(bifenilo), nah (naftaleno) e tod (tolueno), indicaram que as mesmas não poderiam prever a 

capacidade de degradação dos isolados. Também foi relatada a presença de múltiplas 

dioxigenases em alguns dos isolados, sugerindo a existência de grande diversidade de genes 

catabólicos ainda não descritos. 

Visando dar continuidade aos estudos sobre a diversidade do gene α-ARHD, o grupo 

integrou o BIOTA/FAPESP (98/05068-0) e escolheu a região do estuário de Santos e São 

Vicente (impactada pelas inúmeras contribuições de origem doméstica e industrial) para a 

pesquisa dos genes ndoB (naftaleno dioxigenase), todC1 (tolueno dioxigenase), xylE (xileno 

dioxigenase), cat2,3 (catecol dioxigenase) e bphA1 (bifenilo dioxigenase). Os isolados obtidos 

foram avaliados quanto à capacidade de degradação de tolueno, xileno, nonano e naftaleno e 

aproximadamente 50% das bactérias apresentaram capacidade de degradar os hidrocarbonetos 

testados, como descrito nos trabalhos de Bertacini (1998), Luz (2001) e Sakata (2004). 

Posteriormente Rodrigues e colaboradores (2009) realizaram a caracterização de cepas 

do gênero Klebsiella degradadoras de hidrocarbonetos isoladas dos sedimentos dos estuários 

de Santos e São Vicente, mas apesar da capacidade de degradação descrita para estes isolados, 

apenas duas das cepas amplificaram o gene todC1, que codifica a enzima tolueno dioxigenase. 

Este e outros resultados anteriores (LOPEZ, 2002; RODRIGUES, 2002) evidenciaram que 

tanto os isolados quanto os consórcios degradadores de hidrocarbonetos e PCBs obtidos das 

amostras de solos e sedimentos estuarinos brasileiros, não apresentaram resposta satisfatória 

frente ao emprego dos primers descritos na literatura para pesquisa de genes catabólicos. 

Estes resultados sugeriram a ocorrência de genótipos catabólicos ainda não descritos no 

ambiente.  

Um fator importante a se considerar é que os estudos iniciais sobre diversidade de 

degradadores isolados nas amostras do Brasil podem ter sido limitados pelas técnicas de 

cultivo, interferindo na detecção dos genes presentes na comunidade microbiana in situ. Desta 

forma, o conhecimento da presença dos genes catabólicos através de técnicas moleculares 



24 
 

independentes de cultivo, passou a ser fundamental para responder se os genótipos descritos 

na literatura, a maioria em países temperados, estariam ou não presentes nas amostras 

brasileiras estudadas.  

Paralelamente às pesquisas no Brasil, o grupo iniciou o desenvolvimento de estudos 

junto ao Programa Antártico Brasileiro. Luz e colaboradores (2004) propiciaram a 

continuidade dos trabalhos com enfoque na biogeografia e verificando, pelo uso de técnicas 

de PCR e hibridização, a presença dos genes ndoB, todC1, xylE, cat2,3 e bphA1 em amostras 

de solo contaminadas por óleo, localizadas ao redor dos tanques de armazenamento da 

Estação Cientifica Comandante Ferraz. A presença dos genes sugeriu o potencial da área para 

biorremediação. Este potencial foi confirmado em trabalho posterior também realizado por 

Luz e colaboradores (2006) quando microcosmos in situ foram construídos e os solos 

acompanhados por dois anos através das contagens de micro-organismos, micronutrientes, 

analises físico-químicas e concentração de hidrocarbonetos. 

A possibilidade da presença de novos sistemas genéticos catabólicos (endêmicos) 

envolvidos na degradação de poluentes orgânicos nas diferentes áreas geográficas tornou 

fundamental a construção de bibliotecas metagenômicas, sem a limitação do emprego dos 

primers específicos. Desta forma, o estudo da presença de genes catabólicos através do 

emprego de primers não-específicos (degenerados), aplicados à metodologia independente de 

cultivo, visou revelar a presença do gene α-ARHD em micro-organismos ainda não cultivados 

ou de difícil isolamento, assim como propiciar a identificação de novos genes e enzimas 

catabólicas. Para isto foi necessário o desenho de iniciadores degenerados, realizado como 

parte da tese de doutorado de Belicanta (2004).  

No trabalho realizado por Leigh e colaboradores (2007), esses primers degenerados 

foram empregados no estudo de amostras de rizosfera de solos contaminados por PCBs. Este 

representou um importante avanço por avaliar as respostas do primer junto a um novo habitat, 

a rizosfera, e também por comparar as informações fornecidas por este iniciador como 

aquelas obtidas por novas técnicas moleculares empregadas em ecologia de micro-

organismos, como a técnica do Stable Isotope Probing (SIP) e microarranjo para genes 

funcionais (Geochip).  

Outro avanço na linha de pesquisa foi realizado por Luz e colaboradores (2010) com a 

utilização da técnica de PCR em tempo real (qPCR), empregada com o objetivo de quantificar 

as cópias do gene α-ARHD nos solos ao redor dos tanques de óleo da EACF. A qPCR revelou 

um baixo número de cópias do gene, no entanto, a concentração dos hidrocarbonetos 
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encontrados naqueles solos também foi baixa quando comparada a áreas poluídas de países 

temperados.  

Os resultados obtidos com a utilização dos primers degenerados para detecção do gene α-

ARHD possibilitaram também o emprego dos estimadores riqueza e índices de diversidade 

aplicados à ecologia molecular de micro-organismos, que foram utilizados por Kuhn (2007) ao 

analisar amostras de sedimento da Antártica, bem como por Silva (2011) ao trabalhar com 

amostras de solos de Terra Preta de Índio da Amazônia. 

No contexto de complementação do estudo da diversidade e abundância do gene α-

ARHD nos mais diversos ambientes, o trabalho se propôs a contribuir com a análise deste 

gene na comunidade bacteriana em três regiões de manguezais do Estado de São Paulo. Nesse 

sentido os manguezais localizados nas cidades de Bertioga (região contaminada com petróleo 

e região que sofre com ação antrópica) e Cananéia (região preservada) foram selecionados 

como áreas de estudo para o Projeto Temático “Biodiversidade e Atividades Funcionais de 

Micro-organismos de Manguezais do Estado de São Paulo” (BIOTA/ FAPESP Processo 

04/13910-6).  

Nossa proposta de inovação para esta linha de pesquisa foi o emprego da técnica de 

pirosequenciamento dos genes 16S rRNA e bph, em associação com a PCR em tempo real e 

microarranjos de DNA (GeoChip), com o intuito de entendermos de maneira mais profunda e 

conclusiva como a comunidade microbiana responde às alterações ambientais presentes nos 

distintos manguezais, ou mesmo em diferentes pontos dentro de um mesmo manguezal. Dessa 

forma buscamos auxiliar com um melhor entendimento destes genes no ecossistema 

manguezal, e dar suporte a projetos de pesquisa que visem a biorremediação. 

Nossa hipótese de trabalho é que a contaminação do sedimento no manguezal de 

Bertioga alterou a estrutura da comunidade bacteriana autóctone daquele local, causando 

seleção, levando a uma redução na diversidade da população bacteriana total e favorecendo as 

comunidades de bactérias com capacidade metabólica para degradação de hidrocarbonetos. 

Também com o avanço no conhecimento da diversidade do gene α-ARHD até o momento, 

acreditamos que a análise do número de cópias deste gene associada ao emprego de novas 

técnicas como o pirosequenciamemto e Geochip poderá retratar melhor o resultado da 

poluição por HPAs do que o estudo da diversidade destes genes através das técnicas de 

clonagem e sequenciamento já utilizadas. 
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2 OBJETIVO 

 

O presente projeto teve como objetivo geral contribuir com o conhecimento dos genes 

α-ARHDs em novos ambientes, além de caracterizar, em seu aspecto taxonômico e funcional, 

a comunidade bacteriana presente no sedimento de três manguezais com diferentes históricos 

de preservação, bem como avaliar o efeito do impacto da contaminação por HPAs sobre essa 

comunidade, através da análise filogenética e emprego de técnicas tradicionais e moleculares, 

como descrito nos objetivos específicos a seguir: 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

O presente estudo é dividido nos seguintes objetivos específicos:  

 

a) Caracterizar os sedimentos dos manguezais estudados quanto aos seus parâmetros 
físico-químicos bem como a medida da concentração total de Hidrocarbonetos 
Policíclicos Aromáticos (HPAs), investigando quais atributos estão correlacionados 
com os parâmetros bióticos (comunidade bacteriana); 
 

b) Verificar, pela construção de bibliotecas de clones, a presença e diversidade do gene 
α-ARHD, associando à detecção e concentração de HPAs nos manguezais 
analisados; 

 
c) Isolar e caracterizar os principais gêneros bacterianos envolvidos na biodegradação 

de bifenilo nestes manguezais; 
 
d) Quantificar o número de cópias dos genes 16S rRNA e α-ARHD pelo uso da técnica 

de PCR em tempo real (qPCR) com a finalidade de estabelecer relações entre o 
número de cópias e a diversidade desses genes nos manguezais analisados; 

 
e) Avaliar a diversidade microbiana taxonômica e funcional, pelo emprego do 

pirosequenciamento dos genes 16S rRNA e bph, com o intuito de verificar se os 
diferentes históricos de contaminação dos manguezais refletem a diversidade da  
comunidade microbiana nesses ambientes; 

 
g) Utilizar a técnica de microarranjos de DNA (Geochip) para comparar o potencial 

metabólico e a riqueza de genes funcionais associados à biodegradação de compostos 
orgânicos e aos ciclos biogeoquímicos nos diferentes manguezais analisados. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O Ecossistema Manguezal  

 

Os manguezais são ecossistemas complexos e altamente produtivos, cuja distribuição 

biogeográfica é confinada a regiões costeiras, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio se 

estendendo das latitudes 30º N a 30º S, na interface entre ambientes terrestres, marinhos e de 

água doce, de regiões tropicais e subtropicais, (GIRI et al., 2008; HOLGUIN et al., 2001; 

JENNERJAHN et al., 2002). Ocorrem em uma variedade de condições ambientais, sendo 

localizados às margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e 

reentrâncias costeiras, onde exista o encontro das águas de rios com a do mar (SCHAEFFER-

NOVELLI, 2000; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990a). 

As maiores extensões de manguezais são encontradas na Ásia (42%), África (20%), 

América do Norte e Central (15%), Oceania (12%) e América do Sul (11%). O Brasil ocupa a 

terceira posição em termos de áreas de manguezais, com uma extensão total de 962.683 

hectares, onde os manguezais são encontrados entre as latitudes 04º30’N e 28º30’S, conforme 

ilustrado na Figura 1 (GIRI et al., 2011).  

 

Figura 1. Mapa da distribuição dos manguezais no mundo. 

 
Fonte: Sikamäki et al. (2012), adaptado de Giri et al. (2011). 
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Os bosques de mangue podem apresentar diferenças importantes em sua estrutura e 

funcionamento de acordo com a região, obedecendo a grande número de fatores e processos 

ambientais, tais como a uniformidade de condições hidrológicas, oceanográficas, fisiológicas 

e climáticas. No Brasil ocorrem apenas sete espécies arbóreas de mangue, distribuídas em 

quatro gêneros: Rhizophora, Avicennia, Laguncularia e Conocarpus (CUNHA-LIGNON, 

2001; SCHAEFFER-NOVELLI, 2000; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990a).  

Os manguezais desempenham um papel essencial na manutenção da biodiversidade 

oceânica, funcionando como berçário e fontes de alimento para peixes e outros animais, além 

de fixador de sedimento (CUNHA-LIGNON et al., 2009b; PAES, 2008). Do ponto de vista 

ecológico, a importância destes ecossistemas consiste em manter a base alimentar da cadeia 

trófica, evitar a erosão do solo pelas marés, propiciar uma barreira de proteção contra ciclones 

e tsunamis, bem como reduzir o assoreamento dos portos e diminuir os impactos decorrentes 

da lixiviação de compostos químicos (BAIRD et al., 2009; DAS et al., 2009; KATHIRESAN 

et al., 2001) e são fonte de alimento e subsistência para populações humanas além de 

oferecerem recursos geradores de divisas para o país. 

Os manguezais geralmente se desenvolvem em áreas geomorfologicamente ativas 

possuindo solos halomórficos, formados pela deposição de partículas de origem continental e 

marinha, orgânicas e inorgânicas, que estão em suspensão na água e se movimentam em 

função das correntes de fluxo e refluxo das marés (PRADA-GAMERO et al., 2004). No geral 

estes solos são lodosos ou lamo-arenosos, profundos, apresentam granulometria com 

dominância de silte-argila, alto conteúdo de sal e sulfeto de hidrogênio (H2S), baixa 

consistência, pH ácido, coloração variando de negro a cinza-escuro, e odor característico, 

devido à grande quantidade de matéria orgânica em decomposição (DAVIS et al., 2003; 

FERREIRA et al., 2010; REEF et al., 2010).  

Um dos processos biogeoquímicos de grande importância nos manguezais é a redução 

bacteriana do sulfato e consequente piritização (CURY, 2006). A reduzida difusão de O2 

devido à saturação do solo com água faz com que a matéria orgânica passe a ser degradada 

por bactérias que irão utilizar receptores de elétrons alternativos na seguinte sequência 

termodinâmica: NO3
- > MN4+ > Fe3+ > S04

2- > CO2 > N2 > H+ (FROELICH et al., 1979; HILL, 

1982). A abundância de S04
2- e Fe3 nos solos de mangue faz com que estes sejam utilizados e 

reduzidos a sulfeto e Fe2+, que combinados podem formar a pirita (FeS2), um mineral estável 

nestas condições. Na ausência de Fe2+ o sulfeto produzido pode se difundir para as camadas 

mais superficiais do solo, onde a difusão de O2 é maior, e ser re-oxidado a sulfato, fechando-

se assim um ciclo biogeoquímico (ZOPFI et al., 2001). 
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Os organismos presentes nos solos dos manguezais estão adaptados às condições de 

flutuações de salinidade, altas temperaturas, ventos fortes, baixos teores de oxigênio e 

alternância de inundações derivadas das marés (BLASCO et al., 1996; KATHIRESAN & 

BINGHAM, 2001). Vale ressaltar que as comunidades microbianas diversificadas e altamente 

produtivas encontradas nos sedimentos de manguezais têm papel fundamental na manutenção 

da produtividade, conservação e recuperação destes ecossistemas (HOLGUIN et al., 2001). 

Elas estão diretamente envolvidas na transformação bioquímica dos nutrientes e da matéria 

orgânica, fotossíntese, fixação do nitrogênio, metanogênese, solubilidade do fosfato, redução 

do sulfato e produção de inúmeros metabólitos secundários, incluindo antibióticos, 

biosurfactantes e enzimas envolvidas na degradação de compostos contaminantes, 

funcionando como importantes reservatórios de produtos de interesse biotecnológico (AL-

SAYED et al., 2005; ALONGI, 2002; HONG et al., 2009; SANTOS et al., 2011b).  

Nos últimos anos vários esforços têm sido desenvolvidos para caracterizar a 

comunidade procariótica presente em manguezais do Brasil. Dentre os trabalhos mais 

significativos cita-se o realizado por Brito et al.  (2009; 2006) que caracterizaram a 

comunidade bacteriana hidrocarbonoclástica do manguezal da Baía de Guanabara (RJ). 

Posteriormente, nesta mesma região, Gomes e colaboradores (2007; 2008) caracterizaram a 

comunidade microbiana total, além de avaliar a diversidade do gene ndo (naftaleno 

dioxigenase) naquele ambiente. Já Paes (2008) realizou um estudo sobre a comunidade 

microbiana de áreas preservada e contaminada com petróleo na Baía de todos os Santos (BA), 

enquanto, no mesmo ambiente, Taketani e colaboradores (2010a) avaliaram a resposta da 

comunidade microbiana a uma simulação de derramamento de petróleo e Peixoto et al. (2011) 

verificaram os perfis microbianos com relação à variação espacial nos níveis de poluentes. Já 

Santos et al. (2011b) utilizaram amostras de uma área preservada da Restinga da Marambaia 

(RJ) para verificar as alterações sofridas pela comunidade bacteriana submetida a uma 

simulação de derramamento de petróleo.  

Importantes trabalhos também foram realizados nos manguezais do Estado de São 

Paulo, onde Taketani e colaboradores (2010b) conduziram um estudo para identificação e 

análise da diversidade de arqueias metanogênicas e bactérias redutoras de sulfato no 

manguezal de Cananéia enquanto Dias et al. (2010) caracterizaram a comunidade bacteriana e 

também realizaram um estudo sobre a diversidade da comunidade de arqueias nos manguezais 

de Cananéia e Bertioga (DIAS et al., 2011) e, além destes trabalhos, Andreote et al. (2012) 

recentemente utilizaram uma abordagem metagenômica para análise do microbioma dos 

manguezais de Cananéia e Bertioga. 
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Sabe-se que os manguezais, devido a sua posição ao longo da linha costeira, sofrem 

com impactos associados às atividades das civilizações, tais como deposição de lixo, 

lançamento de esgotos, efluentes industriais, atividades portuárias, pesqueiras, exploração 

mineral e petroquímica (JACOBI et al., 1990; KATHIRESAN & BINGHAM, 2001; LEE et 

al., 2006). Estes ambientes são expostos a derramamentos contínuos e/ou acidentais de 

petróleo, sendo considerados os ecossistemas mais sensíveis e vulneráveis aos efeitos deste 

poluente, o que causa impactos consideráveis, inclusive sobre a comunidade microbiana 

(BRITO et al., 2009; GOMES et al., 2008), o que tem tornado esses ambientes um dos mais 

estudados com relação aos impactos causados pelos derramamentos e vazamentos de petróleo.  

A descarga total de óleo cru e seus subprodutos no ambiente marinho é estimada em 1,7 

a 8,8 milhões de toneladas por ano, ocorrendo principalmente nas zonas de produção e por 

perdas no transporte do petróleo (KE et al., 2002). As altas concentrações de matéria 

orgânica, o caráter anóxico, a proximidade das fontes poluidoras, a posição em relação ao 

corpo d’água e o regime das marés favorecem a permanência e o acúmulo de derivados de 

petróleo nos solos dos manguezais (KATHIRESAN & BINGHAM, 2001; REYES, 2009). 

Esses compostos podem persistir por mais de 20 anos e, em longo prazo, causar desequilíbrio 

nos processos essenciais para a manutenção do ambiente, incluindo modificações nos ciclos 

biogeoquímicos e na cadeia alimentar (GOMES et al., 2008; HOLGUIN et al., 2001; TAM et 

al., 2005).  

O manguezal é considerado um recurso renovável, porém finito, quando se leva em 

conta a produção natural de peixes, ostras, caranguejos, camarões, siris, mariscos e até mel. 

Porém, passa a ser considerado um recurso não renovável quando são substituídos por outros 

usos do solo, ou ainda por atividades que os transformam em depositários de efluentes, lixo e 

o extrativismo indiscriminado (SCHAEFFER-NOVELLI, 2000). 

Estudos demonstram uma perda das áreas dos manguezais em torno de 1 a 2% ao ano, 

indicando uma tendência ao desaparecimento desses ecossistemas, dado o grau de impacto 

sofrido nos últimos anos e considerando que um período mínimo de 20 anos é necessário para 

recuperação total de áreas de manguezais impactadas por derramamento de petróleo (BURNS 

et al., 1993; DUKE et al., 2007; LEE et al., 2006). 

 

3.2 Manguezais de São Paulo – Áreas de Estudo 

 

O litoral do Estado de São Paulo possui 622 quilômetros de extensão e apresenta quatro 

subunidades geográficas bem individualizadas: Litoral Norte, Baixada Santista, Complexo 
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Estuarino-Lagunar Iguape-Cananéia e Vale do Ribeira (CUNHA-LIGNON et al., 2009b). 

Nesse estado os manguezais ocupam uma área aproximada de 231 km2, sendo que o 

Complexo Lagunar Iguape-Cananéia (108 Km2 de manguezais) e a planície costeira da 

Baixada Santista (120 Km2 de manguezais) formam as maiores áreas (CUNHA-LIGNON et 

al., 2009a; LAMPARELLI et al., 1999). Nosso estudo foi conduzido em três desses 

manguezais, sendo um deles localizado na cidade de Cananéia (Complexo Estuarino-Lagunar 

Iguape-Cananéia) e os dois outros na cidade de Bertioga (Baixada Santista). 

O manguezal da cidade de Cananéia encontra-se em uma área de Reserva Ambiental e 

foi utilizado neste estudo como uma área de referência, enquanto os manguezais de Bertioga: 

(i) um está próximo à área urbana e apresenta efeito de contaminação antrópica, recebendo 

resíduos industriais e esgoto doméstico e (ii) o outro sofreu uma contaminação por 

derramamento de petróleo.  A sistemática de inundação dos manguezais também apresenta 

diferenças, pois naqueles localizados em Bertioga a água de inundação é composta por uma 

mistura entre a água do Rio Iriri e a água do mar, enquanto que no manguezal de Cananéia a 

inundação é baseada no recebimento apenas de água do mar (DIAS et al., 2011), conforme 

apresentado na Figura 2. 

Com relação à vegetação esses manguezais também apresentam diferenças entre si. No 

manguezal de Bertioga que sofreu derramamento de petróleo, o ponto próximo ao mar é 

dominado pela espécie Rhizophora mangle enquanto que nos pontos localizados na floresta de 

manguezal e na restinga (locais específicos do derramamento) a espécie Laguncularia 

racemosa mostrou-se mais resistente ao impacto. No manguezal de Bertioga que sofre com 

ação antrópica as espécies comumente encontradas são R. mangle, L. racemosa e Aviccenia 

sp. No manguezal de Cananéia, as espécies R. mangle, L. racemosa e Aviccenia shaueriana 

estão distribuídas uniformemente em todo o transecto, mostrando que o ambiente se mantém 

preservado e com sua estrutura vegetal natural (DIAS, 2012). 

O sistema Iguape-Cananéia localiza-se no extremo sul do litoral do Estado, entre as 

latitudes 24º40’S e 25º20’S com temperatura média anual de 21,4 ºC e precipitação média 

anual de 2.700 mm (CUNHA-LIGNON et al., 2011a; SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990b). 

O manguezal da Ilha do Cardoso situa-se na cidade de Cananéia e, devido à riqueza de seu 

ecossistema, é uma região protegida pelo Governo do Estado através da criação do Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso em 1.962, considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO desde 

1.999 (CUNHA-LIGNON et al., 2011b). Sua população é formada por caiçaras que vivem da 

pesca e da cultura de subsistência (ALMEIDA, 2005).  
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Figura 2. Fotos dos manguezais de Bertioga e Cananéia (Ilha do Cardoso).  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
(A) manguezal de Bertioga com contaminação 
antrópica; (B) manguezal de Bertioga que sofreu 
derramamento de óleo em 1.983; (C) manguezal da 
Ilha do Cardoso – Cananéia.  
Fotos cedidas por Armando Dias (DIAS, 2012). 

 

A Baixada Santista localiza-se no litoral central do Estado, entre as latitudes 24º50’S e 

23º45’S e abrange os municípios de Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 

Grande, Santos e São Vicente, com temperatura média anual de 22 ºC e precipitação média 

(A) 

(B) 

(C) 
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anual entre 2.000 a 2.500 mm (LAMPARELLI & MOURA, 1999; MENGHINI et al., 2011; 

PRADA-GAMERO et al., 2004).  

Na região da Baixada Santista é reconhecida a contaminação por organoclorados e 

hidrocarbonetos entre outros compostos poluentes. De maneira geral, a Baixada Santista é 

uma região de grande interesse econômico, onde se encontra o maior polo petroquímico e de 

fertilizantes do país, um importante centro mineralo-metalúrgico e um dos maiores centros 

portuários do mundo (BONETTI, 2000; DAVID, 1997). Em virtude do grande 

desenvolvimento urbano e industrial da região, são várias as fontes de descaracterização 

ambiental. Cita-se a rápida expansão da taxa de urbanização, sobretudo próximo à orla, 

levando à utilização de áreas inadequadas ao assentamento urbano, como os Manguezais 

(BONETTI, 2000), além das consequências advindas dos derrames e vazamentos de petróleo 

na região. O Quadro 1 apresenta as principais ocorrências envolvendo derramamentos e 

vazamentos de petróleo e derivados no Estado de São Paulo  de 1.974 a 2.012. 

Um evento de grandes proporções ocorreu em 14 de outubro de 1.983, em que o 

rompimento de um trecho do tronco do oleoduto da PETROBRÁS (Petróleo Brasileiro S.A), 

que liga o Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) à Refinaria Presidente Bernardes 

de Cubatão, provocou a liberação de 3.000.000 de litros de petróleo que desceram pelo Rio 

Iriri até atingir o Canal de Bertioga, espalhando-se por cerca de 60 quilômetros e causando 

um desastre ambiental na área de manguezal ali presente (COIMBRA, 2006).  

A Baixada Santista sofre também os impactos de outras fontes poluidoras, tais como 

esgotos domésticos e municipais lançados in natura nas águas costeiras; disposição de 

resíduos sólidos nas áreas de manguezais; desmatamento dos manguezais, provocando 

assoreamento das áreas marginais; atividades de dragagem dos canais de navegação, que 

aumentam a turbidez das águas; construção de marinas, além dos derrames industriais 

(MEDEIROS et al., 2004; PINTO, 2003).  

Apesar dos esforços da CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) 

no sentido de evitar novos lançamentos de efluentes contaminados no estuário, compostos 

recalcitrantes e tóxicos, incluindo Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), bifenilos 

policlorados e metais pesados ainda são detectados em amostras de sedimento do estuário de 

Santos e São Vicente (ABESSA, 2002; FRAZÃO, 2001; MEDEIROS, 2000; RACHID, 

2002). Em um estudo conduzido no Estuário de Santos houve a detecção de altos níveis de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e alifáticos em amostras de sedimento, sendo que a 

principal origem destes contaminantes foi considerada antropogênica (NISHIGIMA et al., 

2001). 
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Quadro 1. Ocorrências envolvendo derramamentos e vazamentos de petróleo e derivados no 
Estado de São Paulo (1974 – 2012). 

 
Fonte: Adaptado de CETESB (2012). 

Fonte/Causa Data Local/ áreas atingidas Volume vazado 
estimado 

Transporte marítimo / colisão do 
navio Takimyia Maru com rocha 

Ago/1974 Canal de São Sebastião (SP) /praias 
e costões de Ubatuba. 

6.000 m3 de 
petróleo 

Rompimento do oleoduto 
Bertioga /Linha São Sebastião-
Cubatão 

Out/1983 Canal de Bertioga (SP) /mangue, 
praias e costões. 

3.000 m3 de 
petróleo 

Rompimento do oleoduto Vila 
Socó /Linha Cubatão -Santos 

Fev/1984 Cubatão (SP)/ mangue, mortos e 
feridos. 

Não estimado de 
gasolina 

Terminal de armazenamento 
/Incêndio no córrego do Outeiro 

Jun/1984 Centro urbano de São Sebastião/ 
praias - um óbito.  

Não estimado 

Transporte marítimo /colisão do 
navio Marina com píer do 
terminal 

Mar/1985 São Sebastião (SP) /praias e costões 
litoral norte. 

2.500 m3 de 
petróleo 

Refinaria de Cubatão /Explosão 
em tanque de armazenamento 

Jul/1985 Cubatão (SP) /Rio Cubatão. 500 m3 de óleo 
combustível 

Rompimento de oleoduto / linha 
São Sebastião-Cubatão 

Mai/1994 São Sebastião (SP) / vegetação, 
praias e costões. 

2.700 m3 de 
petróleo 

Transporte marítimo / Colisão 
entre navios Smyrni e Elizabeth 
Rickmers 

Jul/1998 Porto de Santos. 40 m3 de bunker 
MF 180 

Transporte marítimo / Explosão 
do navio Alina P. 

Dez/2001 Canal de São Sebastião /um óbito. Não estimado 

Transporte marítimo / Navio 
Nortic Marita no Canal de São 
Sebastião 

Jun/2003 São Sebastião a Ubatuba /praias, 
costões, mangue e lagoa costeira.  

25 m3 de 
petróleo 

Rompimento de oleoduto / Linha 
São Sebastião- Cubatão 

Fev/2004 Guaecá – São Sebastião (SP)/ 
vegetação, rio, praia. 

300 m3 de 
petróleo 

Exploração e produção de 
petróleo /Plataforma de Mexilhão 
– falha na movimentação interna 
de diesel 

Ago/2010 Bacia de Santos /Poluição em alto 
mar. 

50 L de óleo 
diesel 

Refinaria / extravasamento de 
tanque de resíduo oleoso 

Jan/2011 Cubatão (SP) / contaminação do 
Rio Cubatão. 

Não estimado 

Exploração e produção de 
petróleo /Navio Plataforma 
Dynamic Producer – Campo 
Carioca Nordeste 

Jan/2012 Bacia de Santos / teste de longa 
duração Pré-sal 253 km do litoral 

norte de São Paulo 

26 m3 de 
petróleo 



35 
 

3.3 Petróleo e Hidrocarbonetos Aromáticos  

 

O petróleo é definido como uma mistura de diferentes compostos de ocorrência natural 

e cuja composição química é bastante complexa, altamente variável e extremamente 

influenciada pelas condições ambientais em que foi formado, incluindo características físico-

químicas, biológicas e geológicas (VAN HAMME et al., 2003). O petróleo é constituído, 

predominantemente por hidrocarbonetos, que podem chegar a 97% de sua composição e, em 

menor quantidade, de derivados orgânicos sulfurados, nitrogenados, oxigenados e organo-

metálicos (ATLAS, 1981; ATLAS, 1995; MAIR et al., 1936; POSTHUMA, 1977; SANTOS 

et al., 2011a). Devido à predominância dos hidrocarbonetos no petróleo, esses são os 

compostos mais utilizados como indicadores deste tipo de poluição. 

Os hidrocarbonetos configuram uma classe de compostos orgânicos que estão 

amplamente distribuídos na natureza e são formados principalmente por carbono e 

hidrogênio, aos quais pode se juntar átomos de oxigênio, nitrogênio e enxofre (CHADHAIN 

et al., 2006). Em função de sua estrutura molecular os hidrocarbonetos classificam-se em 

cíclicos ou alifáticos/saturados (alcanos, alcenos e alcinos), aromáticos (benzênicos e 

policíclicos) e compostos polares (resinas e asfaltenos) (YENDER et al., 2002). De acordo 

com sua origem os hidrocarbonetos podem ser denominados biogênicos - presentes na 

constituição da matéria orgânica de origem vegetal e animal; petrogênicos – constituintes do 

petróleo e seus subprodutos; ou pirogênicos - produzidos por combustão de matéria orgânica 

ou combustível fóssil (DAS et al., 2011; FOGHT, 2008; LOZADA et al., 2008; SEO et al., 

2009). Os principais hidrocarbonetos aromáticos podem ser observados na Figura 3. 

A NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técncias - ABNT (2004) classifica 

os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. Nos 

anexos B (resíduos perigosos de fontes específicas) e C (substâncias que conferem 

periculosidade aos resíduos) desta listagem estão incluídos diversos hidrocarbonetos 

aromáticos considerados tóxicos como o benzeno, tolueno, naftaleno, bifenilo policlorado, 

fluoranteno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(j)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, dimetilbenzo(a)antraceno, indeno(1,2,3-c,d)pireno, 

dibenzo(a,h)antraceno e dibenzo(a,i)pireno. Segundo esta NBR a presença de um desses 

compostos no resíduo é suficiente para classificá-lo como resíduo perigoso (classe I), o que 

implica em necessidade de formas adequadas de gerenciamento para evitar que ocorra 

contaminação ambiental e humana. 
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Figura 3. Estrutura dos principais hidrocarbonetos aromáticos. 

  
 

Fonte: Parales et al. (2006) 
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Os hidrocarbonetos aromáticos simples são constituídos por um único anel benzênico e 

os representantes mais conhecidos incluem a classe BTEX que se refere ao benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno, produzidos em grande quantidade na forma de reagentes químicos para 

uso industrial, tais como solventes e precursores na produção de pesticidas, plásticos e fibras 

sintéticas. São contaminantes comuns do solo e reconhecidos como poluentes prioritários pela 

USEPA (US Environmental Protection Agency) (ANDREONI et al., 2007; HERRMANN et 

al., 2010; LIOU et al., 2008; LUO et al., 2009; WITZIG et al., 2006). 

Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) são uma classe de compostos 

orgânicos hidrofóbicos constituídos por ligações duplas e simples que se alternam com no 

mínimo dois anéis benzênicos arranjados em formas lineares, angulares ou em grupos 

(ANTIZAR-LADISLAO et al., 2004; DYKE et al., 2003; PENG et al., 2008).  

As propriedades físicas e químicas dos HPAs, tais como reatividade química, 

solubilidade e volatilidade variam de acordo com o seu peso molecular e número de anéis 

benzênicos, mas de forma geral esses compostos são hidrofóbicos, termodinamicamente 

estáveis e recalcitrantes, apresentam baixa solubilidade e aderem fortemente a partículas 

suspensas e material particulado, permanecendo por anos em solos e sedimentos (SEO et al., 

2009; SOCLO et al., 2000; ZENG et al., 2000). 

Com base em suas propriedades e peso molecular os HPAs podem ser classificados em 

duas classes: (I) os de baixo peso molecular, com dois a três anéis benzênicos (naftaleno, 

bifenilo, acenaftileno, acenafteno, fluoreno, dibenzotiofeno, fenantreno e antraceno) e (II) os 

de alto peso molecular, com quatro a seis anéis aromáticos (fluoranteno, pireno, 

benzo(a)antraceno, criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(e)pireno, 

benzo(a)pireno, indeno[1,2,3-cd]pireno, dibenzo(a,h)antraceno, benzo(g,h,i)pirileno) (TAM et 

al., 2001). 

Em resíduos sólidos a presença de HPAs é de grande interesse, uma vez que pode 

ocorrer contaminação humana direta – por contato com o resíduo (no manuseio, no tratamento 

ou na disposição) ou indireta – causada pelo destino final inadequado dos resíduos e 

consequente contaminação ambiental do solo, lençol freático, corpos d’água superficiais, 

biota e ar (SISINNO et al., 2003). 

Os HPAs antropogênicos são considerados contaminantes ambientais persistentes e 

podem se dispersar no ambiente como resultado de atividade de exploração, produção e 

transporte de petróleo, operações de carga e descarga em terminais petrolíferos, acidentes com 

petroleiros, efluentes domésticos e industriais, queima de florestas e combustão parcial de 
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combustíveis em transportes, aquecimento e geração de energia (BAMFORTH et al., 2005; 

BRANDT et al., 2002; DAS & CHANDRAN, 2011; MILLE et al., 2007; TAM et al., 2001).  

Os HPAs são lipossolúveis e prontamente absorvidos na membrana celular dos 

humanos via inalação, exposição cutânea e alimentação, especialmente pelo consumo de 

peixes e frutos do mar, com posterior acúmulo no tecido adiposo (BAMFORTH & 

SINGLETON, 2005; FERNANDES et al., 2002). O metabolismo de HPAs, especialmente 

daqueles de alto peso molecular, gera compostos tóxicos, mutagênicos e carcinogênicos para 

os organismos vivos, tendo sido relatados casos de câncer de pulmão, intestino, fígado, 

pâncreas e pele, devido ao contato com esses compostos (BRANDT et al., 2002; BRENNER 

et al., 2002; LEI et al., 2007; LOZADA et al., 2008; YU, 2002). O Quadro 2 apresenta um 

resumo dos principais HPAs considerados tóxicos pela ABNT (2004) ou relacionados como 

carcinogênicos pela International Agency for Research on Cancer (2010) e US – 

Environmental Protection Agency (2009). 

O naftaleno é um dos HPAs mais simples, composto por dois anéis benzênicos, de 

fórmula química C10H8, comercialmente denominado naftalina, apresentando odor 

característico e uma distribuição global (HABE et al., 2003). É uma substância inflamável, 

carcinogênica e tem sido usada como modelo no estudo da degradação de HPAs por ser 

facilmente degradada por micro-organismos e por apresentar relativamente alta solubilidade 

quando comprado aos demais HPAs. A exposição constante a esta substância por inalação, 

ingestão ou contato dérmico pode causar danos ao sistema nervoso, problemas no fígado, 

anemia hemolítica, danos à retina, catarata e câncer (AHN et al., 1999; GRIMM et al., 1997).  

Dibenzofuranos são compostos aromáticos com dois anéis benzênicos unidos por um 

anel furano. Apresentam fórmula química C12H8O, são semi-voláteis e exibem toxicidade para 

mamíferos (ZHANG et al., 2009). Como um dos poluentes orgânicos persistentes mais 

tóxicos já conhecidos estes compostos têm atraído a atenção nos últimos anos (BA et al., 

2009; WU, Y.-L. et al., 2009). Dibenzofuranos são formados e liberados como bioprodutos de 

atividades humanas como a combustão de óleo, incineração de lixo, clareamento de celulose e 

papel, produção de pesticidas e no processo de queima da madeira (CHENG et al., 2010; 

DYKE et al., 1997).  

Embora a exposição de humanos aos dibenzofuranos possa ocorrer por várias rotas, 

estudos têm reportado a alimentação como a fonte primária (LLOBET et al., 2003). A 

exposição aos dibenzofuranos tem sido associada a uma ampla taxa de efeitos adversos em 

animais e humanos, tais como: sarcomas, linfomas, lesões de pele, câncer de estômago, 
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anormalidades no fígado, além de alterações no sistema nervoso e imunológico (KULKARNI 

et al., 2008). 

 

Quadro 2. Principais Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos reportados em análises 
químicas e estudados quanto a sua carcinogenicidade, ocorrência e toxicidade 

 

HPA 
Número de 

Anéis 
Benzênicos 

Fórmula 
Química IARC US EPA ABNT 

Naftaleno 2 C10H8 2B P T 
Bifenilo policlorado 2 C2H10-nCln 2A P T  
Fluoreno 2 C13H10 3 P NM 
Antraceno 3 C14H10 3 P T 
Fenantreno 3 C14H10 3 P NM 
Benzo(a)antraceno 4 C18H12 2A P T  
Criseno 4 C18H12 3 P T 
Fluoranteno 4 C16H10 3 P T 
Pireno 4 C16H10 3 P T 
Benzo(a)pireno 5 C20H12 2A P T 
Benzo(b)fluoranteno 5 C20H12 2B P T 
Benzo(e)pireno 5 C20H12 3 P NM 
Benzo(k)fluoranteno 5 C20H12 2B P T 
Dibenzo(a,h)antraceno 5 C20H12 2A P T 
Indeno[1,2,3-c,d]pireno 5 C22H12 2B P T 
Benzo(g,h,i)perileno 6 C22H12 3 P NM 
Coroneno 6 C24H12 3 P NM 

 
2A = Provável Carcinogênico para humanos, 2B= Possível carcinogênico para humanos, 3 = Não é classificado 
como carcinogênico para humanos.  P = prioritário. T = tóxico, NM = não mencionado. 
Fonte: Adaptado de ABNT (2004), IARC  (2010) e US EPA (2009). 

 

Os bifenilos (C12H10) são moléculas compostas por dois anéis benzênicos ligados entre 

si por uma ligação simples no Carbono 1. Os bifenilos policlorados são hidrocarbonetos 

aromáticos produzidos comercialmente pela cloração direta da molécula de bifenilo, processo 

que pode gerar até 209 compostos congêneres, representados pela fórmula C12H(10-n)Cln onde 

n é o número de átomos de cloro que podem variar entre 1≤ n ≤ 10  (ABRAHAM, 2002; 

FURUKAWA et al., 2008). Estes compostos são distribuídos globalmente e estão incluídos 

entre os principais Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), que são substâncias voláteis, 

bioacumulativas, persistentes e tóxicas (BREIVIK et al., 2004; BREIVIK et al., 2002b). A 

fórmula estrutural do bifenilo policlorado pode ser observada na Figura 4. 

O sucesso tecnológico e a diversidade de uso dos bifenilos foram conferidos pelas suas 

notáveis propriedades químicas e físicas, dentre as quais se destacam a sua lipofilicidade, alta 

estabilidade química, resistência a temperaturas elevadas, alta constante dielétrica, baixa 
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reatividade e volatilidade à temperatura ambiente e resistência à biodegradação (DE SOUZA 

et al., 2008). Em função de algumas dessas propriedades eles foram amplamente utilizados na 

indústria como fluídos isolantes em capacitores e transformadores, plastificantes, retardantes 

de chama; também foram usados na composição de graxas e óleos lubrificantes, tintas de 

impressão e pesticidas (FURUKAWA & FUJIHARA, 2008; ROSS, 2004) 

 

Figura 4. Fórmula estrutural do bifenilo policlorado 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: Borja et al. (2005) 

 

Não existem evidências que suportem a ocorrência natural de bifenilos policlorados na 

natureza, mas estes compostos foram produzidos e comercializados intensamente a partir de 

1929 com vários nomes comerciais (Aroclor® é o mais conhecido), e apesar da proibição de 

sua produção em 1970, o descarte de equipamentos industriais que utilizaram estas 

substâncias faz com que sejam detectadas em concentrações altas nos mais diversos 

ambientes até os dias atuais  (BORJA et al., 2005). 

Por serem compostos voláteis, os bifenilos podem ser liberados na atmosfera e, assim, 

originar um processo cíclico de contaminação do ar, da água e do solo (BREIVIK et al., 

2002a; BREIVIK et al., 2007). Vários estudos já foram conduzidos para demonstrar o 

impacto dos bifenilos na saúde humana (KIMBROUGH et al., 2003; KURATSUNE, 1982; 

LADEN et al., 2001; ROSS, 2004; WEIDERPASS et al., 2000).  

Dentre os efeitos nocivos que estes compostos podem causar aos seres vivos cita-se a 

permanência ao longo da cadeia trófica por bioacúmulo no tecido adiposo, rápida absorção 

pelas mucosas (DE SOUZA et al., 2008; YAO et al., 2002), irritações na pele, nos olhos, 

câncer (KIMBROUGH et al., 2003; WEIDERPASS et al., 2000), alterações na produção de 

espermatozóides (GUO et al., 2000; HSU et al., 2003), alterações no sistema reprodutor e 

endócrino feminino (YANG et al., 2005), alterações no sistema nervoso (FAROON et al., 

2000) e no desenvolvimento de crianças (GUO et al., 1995; KIMBROUGH et al., 2001), 
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transferência placentária, levando a alterações no tamanho/peso dos fetos e nascimentos 

prematuros (FEIN et al., 1984; SCHWARTZ et al., 1983).  

De forma geral os HPAs podem ser removidos do ambiente por volatilização, foto-

oxidação, oxidação química, bioacumulação, adsorção a partículas sólidas ou biodegradação, 

sendo este último baseado na diversidade e versatilidade enzimática dos micro-organismos. 

Trata-se de um processo barato e uma das estratégias mais promissoras no tratamento de áreas 

impactadas (KANALY et al., 2000a; KASAI et al., 2001; NOGALES et al., 2001; TAM et al., 

2002; TIAN et al., 2008). O resultado final da biorremediação é a transformação de poluentes 

orgânicos em metabólitos inofensivos, menos tóxicos ou sua total mineralização até dióxido 

de carbono e água (SEMPLE et al., 2003; SEO et al., 2009). 

 

3.4 Bactérias Envolvidas na Biodegradação de Hidrocarbonetos 

 

A biodegradação de HPAs de alto peso molecular é um processo complexo cujo sucesso 

depende de vários fatores bióticos e abióticos, dentre eles a presença e atividade de micro-

organismos capazes de degradar o composto poluente, a toxicidade e disponibilidade do 

composto, suas propriedades físico-químicas (solubilidade, peso molecular, reatividade 

química, disponibilidade e concentração) e as variáveis ambientais (oxigênio dissolvido, pH, 

temperatura, nutrientes disponíveis e salinidade). Várias espécies microbianas com diferentes 

complexos enzimáticos podem ser requeridas para a co-degradação total de misturas 

complexas de hidrocarbonetos no ambiente (DAS & CHANDRAN, 2011; SANTOS et al., 

2011a; SEMPLE et al., 2003). 

Devido ao crescimento rápido, versatilidade metabólica, plasticidade genética e 

adaptação a várias condições ambientais, diversas vias de degradação de hidrocarbonetos têm 

sido identificadas e descritas em diferentes bactérias, conforme demonstrado na Figura 5 

(DÍAZ, 2004).  

Vale ressaltar que bactérias degradadoras destes compostos vêm sendo isoladas desde 

1.950, sendo representadas principalmente pelos gêneros Achromobacter, Acidovorans, 

Acinetobacter, Aeromonas, Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Beijemickia, 

Brevibacterium, Burkholderia, Chryseobacterium, Comamonas, Corynebacterium, 

Cycloclasticus, Flavobacterium, Gordonia, Janibacter, Marinobacter, Microbacterium, 

Moraxella, Mycobacterium, Micrococcus, Neptuomonas, Nocardia, Nocardoides, 

Paracoccus, Pasteurella, Polaromonas, Pseudomonas, Ralstonia, Rhodanobacter, 



42 
 

Rhodococcus, Sphingomonas, Stenotrophomonas, Streptomyces, Terrabacter, Vibrio e 

Xanthomonas (JACQUES et al., 2005; MUTNURI et al., 2005; SEO et al., 2009). 

 

Figura 5.  Degradação de compostos aromáticos por micro-organismos aeróbios e anaeróbios, 
demonstrando os diferentes aceptores de elétrons na respiração. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Adaptado de Díaz (2004).  

 

As vias bacterianas de degradação aeróbia de hidrocarbonetos aromáticos podem ser 

divididas em três etapas: (1) o composto aromático é transformado em um metabólito 

intermediário central da via de degradação dos HPAs, normalmente um catecol, através da 

introdução de grupos hidroxila por enzimas periféricas, com função de reconhecer as 

moléculas dos HPAs e convertê-las em intermediários centrais (BUGG et al., 1998; DÍAZ, 

2004; KANALY et al., 2000b; WIDDEL et al., 2001); (2) as enzimas de fissão convertem os 

intermediários centrais em compostos que são utilizados nas vias comuns de geração de 

carbono e energia da bactéria. Ocorre a abertura do anel catecol por dioxigenases que 

catalisam a adição do oxigênio molecular ao anel. Esta abertura pode ocorrer em duas 

posições: entre os grupos hidroxila (clivagem intradiol e orto), ou adjacente a um dos grupos 

hidroxila (clivagem extradiol ou meta) (BUGG & WINFIELD, 1998; DÍAZ, 2004; HEIDER 

et al., 1997; KANALY & HARAYAMA, 2000b). As dioxigenases intradiol, possuem como 

cofator o Fe3+ e produzem o ácido cis-cis-mucônico. Enquanto as extradiol dioxigenases, 

dependem do Fe2+, produzindo o semialdeído 2- hidroximucônico e podem ser subdivididas 

em proximais e distais, para caracterizar a posição da clivagem do anel em relação ao radical 
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(BUGG & WINFIELD, 1998; DÍAZ, 2004; KANALY & HARAYAMA, 2000b); (3) O 

produto resultante da abertura do anel é convertido em produtos que entram no cliclo de 

Krebs. O ácido cis-cis-murônico será convertido em succinato e acetil-Co-A e o semi-aldeído 

2-hidroximucônico, será transformado em ácido pirúvico e acetaldeído (DÍAZ, 2004; 

KANALY & HARAYAMA, 2000b). 

Muitos ambientes contaminados por hidrocarbonetos são anóxicos, como por exemplo, 

aquíferos, sedimentos aquáticos e solos submersos de manguezais. Em tais condições, a 

biodegradação é realizada por micro-organismos anaeróbios estritos ou facultativos, 

utilizando aceptores de elétrons como o nitrato (desnitrificantes), sulfato redutores, redutores 

de Fe3+, CO2 (organismos metanogênicos), ou outros aceptores (Mn e Cr) (CHAKRABORTY 

et al., 2004; FOGHT, 2008; WIDDEL & RABUS, 2001). 

Condições metanogênicas e de redução de sulfato fornecem pouca energia às bactérias, 

entretanto, são fundamentais no metabolismo de linhagens fermentativas, pois estas, em geral, 

não fazem a biodegradação completa dos HPAs, tornando-se energeticamente favoráveis 

apenas quando micro-organismos metanogênicos ou bactérias redutoras de sulfato estão 

presentes no substrato, a fim de usar os produtos gerados durante a fermentação. 

Diferentemente, bactérias fotossintéticas obtêm energia da luz e degradam os compostos 

aromáticos anaerobicamente para formar metabólitos intermediários, como acetil-CoA, que 

são posteriormente utilizados em reações biossintéticas (DÍAZ, 2004). 

O catabolismo anaeróbio de compostos aromáticos pode ser dividido em três fases: (1) 

os caminhos periféricos convergem para uma via central, formando um intermediário 

aromático, normalmente benzoil-CoA (CHAKRABORTY & COATES, 2004; DÍAZ, 2004; 

FOGHT, 2008; HEIDER & FUCHS, 1997); (2) Ocorre a abertura do anel aromático, 

convertendo o composto em 3-hidroxipimelil-CoA, que sofre a ação de uma desidrogenase 

sendo formado predominantemente glutaril-CoA ou, alternativamente, acetil-CoA (HEIDER 

& FUCHS, 1997); (3) A enzima glutaril-CoA desidrogenase produz crotonil-CoA, e libera 

CO2. Segue-se então a transformação de crotonil-CoA em Acetil-CoA, que é oxidado, 

normalmente, via ciclo do ácido cítrico (HEIDER & FUCHS, 1997). 

Como se pode notar, a biodegradação assimilativa de HPAs serve como fonte de 

carbono e energia para os micro-organismos e é iniciada pela ação de diferentes enzimas 

oxigenases, as quais hidroxilam esses compostos. As enzimas monoxigenases participam, 

principalmente, das vias de degradação dos hidrocarbonetos alifáticos ou n-alcanos e as 

dioxigenases estão envolvidas na degradação de compostos aromáticos (ANDREONI & 

GIANFREDA, 2007). Considerando-se a grande diversidade estrutural de hidrocarbonetos na 
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natureza, é passível de se esperar que a diversidade destas enzimas e o número de rotas 

catabólicas sejam também significativos, apresentando grande potencial de aplicação 

biotecnológica, especialmente porque estas oxigenases participam da ciclagem do carbono na 

terra, além da remoção de compostos tóxicos em áreas impactadas  (WATANABE et al., 

2002; YATES et al., 2000).  

 

3.5 Enzimas ARHDs (Dioxigenases que Hidroxilam Anéis Aromáticos) 

 

Durante o processo de evolução a formação dos vários biopolímeros foi lenta e gradual, 

permitindo uma evolução paralela de vias catabólicas microbianas apropriadas para cada novo 

substrato que ia sendo disponibilizado, sendo esta uma das explicações para a grande 

versatilidade enzimática dos micro-organismos (SCULLION, 2006). As oxigenases são 

enzimas-chave no processo inicial de degradação de HPAs e elas existem sob formas 

variáveis na natureza, diferindo em sua estrutura, mecanismos e requerimento de co-fatores 

(ANDREONI & GIANFREDA, 2007). Tais características tornam estas enzimas atrativas 

para a produção de compostos químicos de importância médica e industrial, além de 

fornecerem importantes informações para o desenvolvimento de metodologias de 

biorremediação (GIBSON et al., 2000). 

As enzimas da família das ARHDs (Dioxigenases que Hidroxilam Anéis Aromáticos - 

Aromatic Ring Hydroxylating Dioxygenases) são formadas por sistemas multi-competentes 

que iniciam a degradação de um composto pela incorporação de dois átomos de oxigênio 

molecular ao núcleo aromático do substrato e assim realizam a clivagem do anel benzênico 

destes compostos, requerendo os cofatores NADH e NADPH durante o processo (MISHRA et 

al., 2001; ZIELINSKI et al., 2002). Os subprodutos dessas reações são CO2 e água e os 

produtos finais da degradação são o succinato, acetil-CoA, ácido pirúvico, ácido acético e 

aldeídos, todos eles utilizados pelos micro-organismos na síntese de constituintes celulares e 

energia (BUTLER et al., 1996; GIBSON & PERALES, 2000; PENG et al., 2010).  

As ARHDs são compostas por subunidades proteicas transportadoras de elétrons, sendo 

elas uma flavoproteína redutase, uma ferrodoxina e uma oxigenase catalítica com duas 

subunidades de proteína ferro-enxofre (Fe-S): a subunidade alfa (α) e a subunidade beta (β). A 

subunidade alfa é a porção que determina a especificidade da enzima pelo substrato e divide-

se em dois domínios: um centro catalítico Rieske – [2Fe-2S] e um sítio mononuclear de ferro, 

conforme mostrado na Figura 6 (KWEON et al., 2008; LOZADA et al., 2008; WITZIG et al., 

2006).  
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No sistema apresentado na Figura 6 é possível observar que (1) a redutase oxida 

NAD(P)H a NAD(P)+, capturando dois elétrons. (2) Esses elétrons são armazenados em uma 

flavina e são enviados, um por vez, para a (3) ferrodoxina. A ferrodoxina (4) lança o elétron 

recebido da redutase para o centro catalítico Rieske da oxigenase. Esse passo ocorre duas 

vezes para (5) cada molécula formada no sítio mononuclear de ferro. O resultado final é a di-

hidroxilação do anel benzênico do substrato. As fases seguintes envolvem a quebra do anel, 

com reações que levam à geração de compostos intermediários do ciclo do ácido 

tricarboxílico (FERRARO et al., 2005). 

 

Figura 6. Sistema de três componentes das dioxigenases. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Adaptado de Ferraro et al. (2005).  

 

As enzimas ARHDs apresentam seqüências bastante diversas, devido provavelmente à 

dispersão destes genes via transposons e plasmídeos. Essas enzimas são codificadas pelos 

genes α-ARHDs que, apesar de possuírem um ancestral comum, recebem uma denominação 

específica de acordo com o substrato degradado, como por exemplo, os genes bphA 

(bifenilo), bnzA (benzeno), ndoB (naftaleno), todC1 (tolueno), edoA (etilbenzeno), ebdA 

(alquilbenzeno), dentre outros (GIBSON & PERALES, 2000; ZIELINSKI et al., 2002). Esses 

genes catabólicos recebem grande atenção como indicadores da presença de micro-

organismos com capacidade metabólica para degradação de HPAs em áreas impactadas 

(MARGESIN et al., 2003; PENG et al., 2010; WHYTE et al., 2002). 

Ferrodoxina 

Redutase Oxigenase 
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Historicamente vários sistemas de classificação das ARHDs já foram propostos. 

Inicialmente a classificação dessas enzimas era feita em III classes, baseando-se no número de 

componentes da cadeia de transporte de elétrons e na natureza do centro catalítico (BATIE et 

al., 1991). Com o número crescente de dioxigenases sendo identificadas e caracterizadas, este 

sistema se tornou insatisfatório e uma segunda classificação foi proposta baseada no 

alinhamento das seqüências de aminoácidos da subunidade alfa, identificando IV famílias 

proteicas, referindo-se aos substratos naftaleno-I, tolueno/benzeno-II, bifenilo-III e 

benzoato/toluato-IV (WERLEN et al., 1996). 

Novas classificações, acrescentando ou alterando algumas famílias, têm sido 

apresentadas, mas todas se baseiam na homologia das seqüências de aminoácidos da 

subunidade alfa e levam em consideração a especificidade da enzima pelo substrato e o tipo 

da cadeia de transporte de elétrons (GIBSON & PERALES, 2000; KWEON et al., 2008; 

NAM et al., 2001; PARALES & RESNICK, 2006).  Na Figura 7 temos uma representação 

dessa classificação. 

Neste sistema de classificação o Grupo I - Ftalato Dioxigenase representa o grupo das 

dioxigenases mais diverso, que catalizam a oxidação de uma variedade de compostos 

aromáticos estruturalmente não-relacionados, incluindo os substratos ftalato, p-tolueno, 

sulfonato, fenoxi-benzoato, carbazol e 2-oxo-1,2-dihidroquinolina. Duas ftalato dioxigenases 

de bactérias Gram-positivas foram identificadas recentemente, mas não agrupam com a 

família Ftalato e estão descritas na Figura 7 como Gram+HPA/Ftalato.  

O Grupo II - Benzoato Dioxigenase consiste em enzimas que oxidam vários ácidos 

aromáticos e compostos aminoaromáticos. Os substratos catabolizados por essas enzimas 

incluem: benzoato, toluato, antranilato, 2-clorobenzoato, triclorofenoxiacetato e 

isopropilbenzoato. O Grupo III - Naftaleno Dioxigenase compreende as enzimas de 

degradação do naftaleno, fenantreno e nitroareno. Já o Grupo IV - Tolueno/Bifenilo 

dioxigenase é um grupo bastante coeso e inclui enzimas envolvidas na degradação de 

benzeno, tolueno, isopropilbenzeno, clorobenzenos e bifenilos. Uma nova família tem sido 

descrita e está sendo designada como Família Salicilato, que consiste em enzimas que 

catalizam a oxidação de salicilato e alguns outros substratos. Vale ressaltar que várias 

enzimas ARHDs não agrupam em nenhuma das famílias já descritas, como é o caso da 3-

fenilpropionato e da dibenzofurano dioxigenases (PARALES & RESNICK, 2006). 

Vários genes que codificam as enzimas associadas às vias de degradação de bifenilo 

(FURUKAWA & FUJIHARA, 2008; LEE et al., 2011; UHLIK et al., 2009), tolueno 

(BOMBACH et al., 2009; LUO et al., 2009), benzeno (FAHY et al., 2005; HERRMANN et 



47 
 

al., 2010), naftaleno (FILONOV et al., 2010; FLOCCO et al., 2009), xileno (BLUM et al., 

2009), dentre outros compostos, foram clonados e descritos em diversos estudos ambientais, 

especialmente visando a construção de micro-organismos geneticamente modificados capazes 

de degradar esses compostos de forma mais eficiente (PIEPER et al., 2000; SUENAGA et al., 

2001; SUENAGA et al., 2002). 

 

Figura 7. Árvore filogenética das seqüências da subunidade alfa das enzimas ARHDs 
representando as famílias de dioxigenases. 

 
Fonte: Adaptado de Parales et al.  (2006) 
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Vale ressaltar que nos últimos anos, a detecção de genes que codificam dioxigenases, 

que era feita exclusivamente com primers específicos para cada gene, passou a ser realizada 

também com primers degenerados, devido à diversidade genética encontrada nas famílias das 

ARHDs. Esses primers foram desenhados com base na mesma região dos genes, que é a 

subunidade α do componente terminal da dioxigenase (BELICANTA, 2004; KUHN, 2007). 

O desenho dos iniciadores para amplificação dos genes α-ARHDs utilizado em nosso 

trabalho foi realizado por Belicanta (2004) a partir do alinhamento das seqüências similares a 

BphA1 de Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707. No total, foram selecionadas 26 seqüências 

similares aos genes bphA (bifenil dioxigenase), bnzA (benzeno 1,2-dioxigenase), benA 

(benzoato 1,2-dioxigenase), ndoB (naftaleno 1,2-dioxigenase), cbaA (3-clorobenzoato 3,4-

dioxigenase), xylX (toluato 1,2-dioxigenase), todC1 (tolueno 2,3-dioxigenase), cumA1 (cumeno 

dioxigenase), ipbA1 (isopropilbenzeno 2,3-dioxigenase), edoA (etilbenzeno dioxigenase), ebdA 

(alquilbenzeno dioxigenase), entre outros genes que codificam a subunidade alfa das ARHDs.  

Uma grande vantagem do uso dos primers degenerados é que os resultados obtidos a 

partir das bibliotecas de clones para detecção dos genes ARHD possibilitam também o emprego 

dos estimadores de diversidade (CHAO, ACE, Shannon-Weiner, rarefação e cobertura) 

aplicados à ecologia molecular de micro-organismos. No entanto estes índices foram 

desenvolvidos para o estudo da riqueza e equitabilidade de espécies, baseados no gene 16S 

rRNA. O valor do corte (cutoff) necessário para definir os níveis de distância entre as 

sequências foi estabelecido para os níveis taxonômicos ou OTU (Operational Taxonomic Unit - 

Unidade Taxonômica Operacional) ou filotipos (SCHLOSS et al., 2005) e não para os genes 

funcionais. Desta forma foi necessária a discussão e estabelecimento de novos critérios para a 

análise de sequência de proteínas associadas aos genes funcionais. Atualmente o termo OPF 

(Operational Protein Family - Família Proteica Operacional) foi determinado em substituição 

ao termo OTU (SCHLOSS et al., 2008). 

 

3.6 Vias de Degradação do Bifenilo  

 

São tradicionalmente conhecidas duas vias metabólicas para degradação de bifenilos 

policlorados em bactérias: a via aeróbia (degradação oxidativa) e a anaeróbia (descloração 

redutiva), que são utilizadas dependendo do número de átomos de cloro do composto, do tipo 

de micro-organismo envolvido e da disponibilidade de oxigênio no ambiente (AKEN et al., 

2009; BORJA et al., 2005).  
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A via anaeróbia de descloração dos bifenilos policlorados envolve a remoção de até dez 

moléculas de cloro, composto que serve como aceptor de elétrons, e sua substituição por 

hidrogênio. Apesar de o processo não resultar na degradação total dos bifenilos policlorados, 

esta descloração redutiva de moléculas de alto peso molecular reduz sua toxicidade e aumenta 

sua degradabilidade pelos micro-organismos aeróbios (BORJA et al., 2005; WIEGEL et al., 

2000). A Figura 8 mostra algumas das possíveis vias (meta, para ou orto) para a descloração 

do 2,3,4,6-clorobifenilo (2346-CB) até 4-clorobifenilo (4B) ou 2-clorobifenilo (2B). Várias 

bactérias aneróbias têm sido isoladas pela sua capacidade de descloração de PCBs, dentre 

elas: Desulfomonile tiedjei, Desulfitobacterium, Dehalobacter restrictus, Dehaospirillum 

multivorans, Desulforomonas chloroethenica, Dehalococccoides ethenogenes e Enterobacter 

agglomerans (BORJA et al., 2005). 

 

Figura 8. Vias anaeróbias para a descloração do 2,3,4,6-clorobifenilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Wiegel et al. (2000). 
 

A via metabólica de degradação dos bifenilos policlorados por bactérias aeróbias é mais 

rápida que a anaeróbia e envolve a oxidação total dos PCBs, com no máximo 5 átomos de 

cloro, através da participação de várias enzimas e uma série de intermediários, podendo ser 
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realizada por uma única ou mais espécies bacterianas agindo em sinergia. O processo inicia 

pela adição de oxigênio molecular na posição 2,3 da molécula de bifenilo por uma 

dioxigenase, seguida da desidrogenação, originando catecol e clivagem do anel, resultando no 

ácido benzóico e acetil-coA e como produtos finais da total degradação tem-se CO2, cloro e 

água (FURUKAWA & FUJIHARA, 2008; FURUKAWA et al., 1986). 

Em 1986 Furukawa et al. (FURUKAWA & MIYAZAKI, 1986) clonaram pela primeira 

vez o gene bph que codifica as enzimas envolvidas na via de degradação do bifenilo, a partir 

do micro-organismo Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707. Desde então, vários artigos têm 

sido publicados sobre a organização dos genes associados à degradação microbiana de 

bifenilos, os micro-organismos envolvidos e as enzimas associadas (KIMBARA, 2005; LEE 

et al., 2011; PIEPER, 2005; UHLIK et al., 2009). Enzimas como a bifenilo 2,3-dioxigenase 

têm sido extensivamente caracterizadas e suas relações de estrutura e sequência têm sido 

exaustivamente caracterizadas nos mais diversos micro-organismos (PIEPER, 2005).  

O gene bph de Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 está organizado em um único 

operon denominado bphABCXD, como pode ser obervado na Figura 9. Neste micro-

organismo, que é capaz de degradar aerobicamente mono até triclorobifenilo, os genes que 

codificam as enzimas responsáveis pela degradação de PCBs estão localizados em um 

fragmento de 7,9 kb (FURUKAWA & FUJIHARA, 2008).  

Sobre este operon sabe-se que o gene bphA codifica o complexo enzimático da bifenilo 

dioxigenase (BphA1 = subunidade maior; BphA2 = subunidade menor, BphA3 = ferrodoxina 

e BphA4 = redutase), o gene bphB codifica a enzima desidrogenase (BphB = dihidrodiol 

desidrogenase), o bphC codifica a 2,3-dihidroxi-bifenilo dioxigenase (BphC), o bphX codifica 

quatro diferentes enzimas (BphX0 = transferase, BphX1= hidratase, BphX2 = desidrogenase, 

BphX3 = aldolase) e por último o gene bphD codifica uma hidrolase denominada BphD. A 

proteína BphR1 é um regulador transcricional envolvido na expressão do bphR1 (regulador) e 

bphX0X1X2X3D. A função do orf3 permanece incerta. (FURUKAWA & FUJIHARA, 

2008). 

  Na Figura 9 tem-se que a bifenilo dioxigenase (BphA), pela adição de O2, converte o 

bifenilo (I) a 2,3-di-hidroxi-4-fenilhexa-4,6-dieno (di-hidrodiol) (II). O composto II é 

convertido a 2,3-di-hidroxibifenilo (III) pela enzima di-hidrodiol desidrogenase (BphB). O 

composto III é clivado na posição 1,2 pela 2,3-di-hidroxibifenilo dioxigenase (BphC) para 

gerar o composto IV (ácido 2-hidroxi-6-oxo-6-fenil-hexa-2,4-dienóico) por meta clivagem. O 

composto IV é hidrolisado por meta-clivagem pela hidrolase (BphD) e produz ácido benzóico 

(V) e ácido 2-hydroxypenta-2,4- dienóico (VI).  
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Figura 9. Via catabólica para a degradação aeróbia do bifenilo policlorado e organização do 
gene bph em Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707. 

 
Fonte: Furukawa et al. (2008). 
 

 

Baseando-se no número de trabalhos publicados de isolados que apresentam as vias de 

degradação de bifenilos, as bactérias mais citadas, tanto em solo como em sedimento, 

pertencem aos gêneros Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, 

Flavobacterium, Nocardia, Pseudomonas e Rhodococcus (FURUKAWA & FUJIHARA, 

2008). Mas micro-organismos dos gêneros Comamonas, Sphigobium, Acidovorax, 

Mycobacterium, Ralstonia e Micrococcus já foram mencionados em alguns trabalhos (DEAN-

ROSS et al., 2002; LEE et al., 2011; UHLIK et al., 2009). Nos últimos anos o uso de técnicas 

mais acuradas como o Stable Isotope Probing e pirosequenciamento tem permitido o 

conhecimento de micro-organismos envolvidos na biodegradação de compostos aromáticos 

não antes citados, como é o caso dos gêneros Pusillimonas e Variovorax (LEE et al., 2011). 

 

3.7  Estudo de Comunidades Microbianas 

 

Práticas tradicionais de cultivo de micro-organismos, principalmente baseadas em 

enriquecimento de culturas em meio seletivo, têm sido muito utilizadas ao longo dos anos 
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com o objetivo de identificar as populações bacterianas que são funcionalmente importantes 

nos processos de biodegradação de compostos orgânicos (CHADHAIN et al., 2006). O ensaio 

de enriquecimento a partir do solo consiste geralmente na inoculação de uma pequena 

quantidade do sistema em meio mineral contendo unicamente hidrocarbonetos aromáticos 

como fonte de carbono e energia. O microcosmo é então submetido a condições de incubação 

por períodos que podem variar de poucos dias a meses, até o novo subcultivo para diluição da 

mistura inicial, que irá culminar nas diluições seriadas para isolamento de colônias puras com 

identificação taxonômica e descrição de vias metabólicas de interesse comercial, além de 

aumentar o acesso a novas fontes de genes de interesse biotecnológico. A grande 

desvantagem do processo de cultivo é a complexidade das comunidades microbianas e o fato 

de que menos de 1% dos micro-organismos presentes nos mais diversos ambientes são 

cultiváveis em meios artificiais (ENTCHEVA et al., 2001).  

Atualmente a Microbiologia Ambiental tem revolucionado pela aplicação de 

metodologias independentes e não limitadas pelo cultivo de micro-organismos, com destaque 

para aquelas que utilizam a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para a investigação da 

diversidade microbiana, tipicamente pela análise da amplificação dos genes que codificam o 

RNA ribossomal 16S  (BURR et al., 2006; JANSSEN, 2006; RODRIGUES et al., 2002) ou 

para a detecção de genes funcionais específicos em amostras ambientais (BAKERMANS et 

al., 2002; DA SILVA et al., 2007).  

A aplicação de técnicas de biologia molecular como DGGE (ZIEMBIŃSKA et al., 

2009), T-RFLP (SIQUEIRA et al., 2010), PCR em tempo real (TAKETANI et al., 2009; 

ZHANG et al., 2008), Stable Isotope Probing - SIP (TOURNA et al., 2010), Microarranjo de 

DNA (WU et al., 2006) e Pirosequenciamento (IWAI et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2010) 

tem oferecido novas formas de se detectar os micro-organismos no ambiente, permitindo 

estudar a distribuição e dispersão de diferentes genes em comunidades naturais ou alteradas, 

bem como a identificação de micro-organismos endêmicos e características genotípicas 

específicas presentes em micro-organismos de diferentes regiões geográficas (LEE et al., 

2011; PEIXOTO et al., 2011; POWELL et al., 2006; SANTOS et al., 2011b; ZHANG et al., 

2007). 

É importante mencionar que o estudo da função gênica requer a habilidade para 

quantificar com precisão os padrões espaciais e temporais da expressão de um gene e, dado o 

recente avanço genômico, este requerimento tem se tornado cada vez mais essencial. Desta 

forma, análises da expressão gênica, realizadas por meio da técnica de PCR em tempo real 
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têm sido cada vez mais numerosas, representando uma de suas principais aplicações 

(PEIRSON et al., 2003). 

 

3.8 A Técnica de PCR em Tempo Real  

 

A quantificação de genes funcionais no ambiente é um importante passo no entendimento 

de muitos processos ecológicos (GRUNTZIG et al., 2001; KLEIN, 2002). A PCR (Reação em 

Cadeia a Polimerase - Polimerase Chain Reaction) é uma técnica bastante sensível 

(VALASEK et al., 2005) que consiste em fazer cópias de um DNA (DNA-molde) utilizando 

os elementos básicos do processo de replicação natural desta molécula (FERRE, 1992; 

MULLIS, 1990) e a introdução da tecnologia da PCR quantitativa (qPCR) tem sido utilizada 

nos últimos anos para a quantificação de populações microbianas em amostras ambientais, 

incluindo sedimentos marinhos (STULTS et al., 2001), lodo ativado (DIONISI et al., 2003), 

solos (KOLD et al., 2003), sedimentos de manguezais (TAKETANI et al., 2009) e água 

(JOLY et al., 2006; YÁÑEZ et al., 2005).  

A PCR quantitativa (qPCR) é também denominada PCR em Tempo-Real (Real-Time 

PCR) e representa hoje um grande avanço, pois associa a sensibilidade da PCR à precisão 

proporcionada pela quantificação dos produtos de PCR à medida que eles são gerados, o que 

significa que os dados são coletados durante todo o processo de PCR e não no final da reação 

(VALASEK & REPA, 2005). A técnica baseia-se na detecção e quantificação da 

fluorescência gerada por sondas (TaqMan) ou corantes fluorescentes (SYBR Green ). O sinal 

aumenta numa proporção direta à quantidade de produto do PCR na reação (HRISTOVA et 

al., 2001). Obtendo a quantidade de emissão fluorescente em cada ciclo, é possível monitorar 

a reação de PCR durante a fase exponencial onde o primeiro aumento significativo na 

quantidade de produto, correlaciona-se com a quantidade inicial do DNA–alvo.  

Os Cts (cycle threshold) são definidos como o número de ciclos requeridos para que o 

sinal fluorescente exceda o nível de ruído (background) e é inversamente proporcional a 

quantidade de DNA-alvo presente na amostra. Quanto maior o número de cópias iniciais do 

DNA, mais rápido é observado um aumento significativo na fluorescência (WALKER, 2002; 

ZHANG et al., 2006). 

Análises da expressão gênica, realizadas por meio da técnica de qPCR, têm sido cada 

vez mais numerosas, representando uma de suas principais aplicações (PEIRSON et al., 

2003). A técnica possibilita, além de uma quantificação monitorada, um diagnóstico rápido e 
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preciso da abundância de um gene de interesse a partir de amostras ambientais, predizendo o 

potencial de uma área para processos de biorremediação (POWELL et al., 2006; VALASEK 

& REPA, 2005). 

Diversos autores vêm utilizando-se da técnica de qPCR para quantificação dos mais 

variados genes funcionais. Mesarch et al. (2000) descreveram a técnica de qPCR para 

monitorar o gene catecol-2,3-dioxigenase com o objetivo de quantificar as bactérias com 

habilidades catabólicas para degradar hidrocarbonetos aromáticos e bifenilo em uma área 

impactada e em processo de biorremediação. 

Para uma avaliação do papel e significado ecológico do gene alkB (que codifica para a 

alcano-monoxigenase) na degradação do n-heptano, Heiss-Blanquet et al. (2005), utilizaram a 

qPCR, para quantificar e investigar a ocorrência e distribuição desse gene em diferentes 

ambientes. Os autores concluíram que a predominância do genótipo alkB depende do 

ecossistema e das condições ambientais, mas a exposição ao alcano geralmente resulta em um 

aumento da presença do gene. 

Powell et al. (2006) utilizaram com sucesso a qPCR para quantificar a enzima alcano-

monoxigenase na comunidade microbiana durante uma tentativa de biorremediação de um 

solo da Antártica contaminado com hidrocarbonetos. Os resultados obtidos indicaram que a 

proporção de micro-organismos contendo o gene alkB foi positivamente correlacionada à 

concentração de n-alcanos no solo e que após a redução dos n-alcanos a proporção de micro-

organismos degradando o composto também diminuiu, mas a proporção total de micro-

organismos degradando hidrocarbonetos aumentou, indicando uma mudança na estrutura da 

comunidade durante o processo.  

Os estudos acima mencionados corroboram com o conhecimento de que no ambiente 

uma grande variedade de bactérias participa da degradação de contaminantes orgânicos, 

portanto uma melhor interpretação da dinâmica da comunidade microbiana que ocorre durante 

o processo de descontaminação é importante para o desenvolvimento de um processo de 

remediação mais eficiente (NYYSSÖNEN et al., 2006), especialmente pelo fato de diversas 

bactérias estarem associadas com diferentes fases da degradação de poluentes (KATSIVELA 

et al., 2004).  

Identificar, caracterizar e quantificar os micro-organismos presentes em amostras de 

solo são grandes desafios, devido à sua vasta diversidade. Por esse motivo, estudos recentes 

também têm utilizado tecnologias de análise em larga escala para avaliar a diversidade 

taxonômica e funcional das comunidades microbianas (WU et al., 2006). Técnicas como o 

pirosequenciamento (454 Life Sciences, Roche, EUA), possibilitam a geração de centenas de 
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milhares de seqüências distintas do gene-alvo, uma vez que aumentam a amostragem de 

seqüências de DNA em várias ordens de grandeza, permitindo a detecção mais precisa dos 

membros menos abundantes e raros das comunidades microbianas. Esta técnica tem sido 

utilizada e com a finalidade de explorar a extensa diversidade microbiana nos mais variados 

ambientes (HALL, 2007) 

 

3.9 Sequenciamento e Pirosequenciamento 

 

As técnicas de sequenciamento de DNA são usadas para a determinação da ordem 

precisa de nucleotídeos em uma amostra de DNA. Esta técnica é provavelmente a mais 

importante disponível para o biologista molecular. O sequenciamento do DNA é utilizado em 

diferentes aplicações, como na área forense, diagnóstico, estudos evolutivos e para a 

determinação do genoma total dos mais diversos organismos. As tecnologias de 

sequenciamento de DNA disponíveis atualmente incluem o método de Sanger, que é baseado 

na detecção da molécula de DNA fita simples sintetizada com o uso de di-deoxinucleotídeos 

(SANGER et al., 1977), o método de Maxam-Gilbert, que utiliza a degradação química de 

DNA de fita simples (MAXAM et al., 1977), sequenciamento por hibridização, que é baseado 

na hibridização de uma molécula marcada de DNA fita simples (de sequência desconhecida) a 

um conjunto de sequências específicas imobilizadas em um suporte sólido (DRAMANAC et 

al., 1989) e a tecnologia do Pirosequenciamento, uma tecnologia mais recente baseada em 

uma abordagem luminescente (RONAGHI et al., 1998). Em nosso trabalho iremos abordar o 

sequenciamento pelo método de Sanger e o Pirosequenciamento. 

O método mais tradicional de sequenciamento foi proposto por Frederik Sanger na 

década de 70 (SANGER et al., 1977) e permite aos cientistas ainda hoje sequenciar 

eficientemente uma molécula de DNA. Neste método, que vem passando por melhorias desde 

sua criação, o DNA de fita simples serve como um molde para a síntese in vitro de outra fita 

de DNA usando um oligonucleotídeo iniciador (primer) com uma sequência complementar ao 

DNA-molde (SANGER et al., 1978). A enzima DNA polimerase faz a extensão da fita de 

DNA complementar e nessa reação de sequenciamento dNTPs naturais são misturados a di-

deoxinucleotídeos (ddNTPs) marcados com corantes fluorescentes e que não possuem a 

região 3’OH sendo que, desta forma, terminam a elongação da cadeia da DNA polimerase. As 

reações de elongação do DNA ocorrem com dNTPs/ddATP, dNTPs/ddCTP,  dNTPs/ddGTP e 

dNTPs/ddTTP, respectivamente. Como os dNTPs estão em excesso na reação em comparação 

aos ddNTPs, diferentes comprimentos de fragmentos de DNA podem ser obtidos e a detecção 
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destes fragmentos é realizada após a excitação por um feixe de laser e os fragmentos gerados 

são separados por capilaridade (HALL, 2007). A ordem em que os diferentes fragmentos 

passam pelo detector de fluorescência indica a sequência da cadeia de DNA complementar à 

cadeia usada como molde (KUMAR et al., 2007; MITCHELSON et al., 2007). 

O sequenciamento de DNA se tornou uma das mais importantes ferramentas para 

análise de sistemas biológicos e nas últimas décadas, diferentes técnicas de sequenciamento 

em larga escala têm sido propostas, tornando possível o sequenciamento do genoma humano e 

de muitos outros organismos de forma rápida e a um baixo custo (EDWARDS et al., 2007; 

ELAHI et al., 2004; KUMAR & FULLER, 2007; MARGULIES et al., 2005). Uma das 

tecnologias mais recentos é o sequenciamento massivo de DNA (Pirosequenciamento) 

desenvolvido pela 454 Life Science (Roche Applied Sciences, Bélgica), que constitui uma 

metodologia rápida, que permite a obtenção de centenas de milhares de sequências de DNA, 

com resultado em tempo real e altamente propício para o sequenciamento de segmentos 

curtos, além disso, dispensa a etapa exaustiva de construção de bibliotecas genômicas e 

clonagem do gene-alvo (HUSE et al., 2007; MARDIS, 2008; RONAGHI et al., 2002). 

Ronaghi e colaboradores (1996) foram os primeiros a descrever a técnica, demonstrando 

que a molécula de pirofosfato (PPi) produzida durante a reação de polimerização do DNA 

poderia ser utilizada para detectar a incorporação de um nucleotídeo específico. O método foi 

denominado “sequenciamento por síntese”, uma vez que a sequência-alvo é determinada à 

medida que é sintetizada a fita complementar. Todo o processo envolve a participação quatro 

enzimas, responsáveis pela síntese da fita complementar através da incorporação de 

nucleotídeos, e da conversão do PPi em ATP e consequentemente em sinal luminoso, que é 

detectado pelo equipamento (RONAGHI, 2001). 

Binladen et al. (2007) aperfeiçoaram a técnica de pirosequenciamento com o uso de 

primers marcados na PCR. De forma semelhante Parameswaran e colaboradores 

(PARAMESWARAN et al., 2007), propuseram a adição de uma sequência curta de 

nucleotídeos (tag ou barcode) ao primer utilizado na reação de PCR para a detecção do gene-

alvo. Este código de barras permitiu o uso da técnica de pirosequenciamento para várias 

amostras diferentes em paralelo, pois as seqüências podem ser utilizadas posteriormente como 

referência na identificação e separação de diferentes amostras por ferramentas de 

bioinformática. 

A Figura 10 mostra uma visão geral do pirosequenciamento. Inicialmente faz-se uma 

reação de PCR utilizando-se primers que possuem adaptadores e barcodes em suas 

extremidades. Esse produto de PCR é então submetido a purificação para remoção de dímeros 
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de primers e de produtos inespecíficos. Para a realização do pirosequenciamento o fragmento 

de DNA (produto de PCR purificado), contendo os adaptadores em suas extremidades, é 

separado em fitas simples (A) e imobilizado em microesferas revestidas de primers (B) de 

modo que cada esfera transportará no máximo um fragmento de DNA (C). As micro-esferas 

são então compartimentalizadas em uma emulsão termoestável onde se realiza uma reação 

convencional de PCR, e ao final desta reação cada esfera estará revestida com milhões de 

cópias do fragmento de DNA inicial (D). As microesferas são recuperadas a partir da 

emulsão, as fitas de DNA desnaturadas e as microesferas, agora carregando milhões de cópias 

de DNA fita simples, são depositadas nos poços de uma placa de fibra-ótica (E). Grânulos 

ainda menores, que transportam as enzimas necessárias para o pirosequenciamento, são 

depositados em cada poço (F) (KELLY et al., 2007). 
 

Figura 10. Visão geral do método de pirosequenciamento. 

 
Fonte: Adaptado de Kelly et al. (2007) 

As enzimas responsáveis pela reação de pirosequenciamento são: DNA polimerase, 

ATP sulfurilase, luciferase, pirase e os substratos APS (adenosina 5’fosfosulfato) e luciferina. 

Os quatro dNTPs são adicionados à reação sequencialmente e quando a DNA polimerase 

incorpora o nucleotídeo complementar ao DNA molde, o PPi é liberado em uma quantidade 

equimolar à incorporação nucleotídica. A ATP sulfurilase converte o PPi a ATP na presença 

da APS. O ATP que é produzido fornece energia para que a luciferase oxide a luciferina a 

oxiluciferina em uma reação que gera luz visível em quantidade proporcional à quantidade de 

A B C 

D E F 
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ATP. A intensidade luminosa emitida pela reação é monitorada em tempo real, registrada por 

um detector de fótons e gravada como um pico em um pirograma. A conversão de PPi em luz 

é um processo estequiométrico, onde cada molécula de PPi gera uma quantidade de fótons 

proporcional ao número de nucleotídeos incorporados. O excesso de ATP e de nucleotídeos 

não incorporados é continuamente degradado pela enzima apirase. Quando a degradação está 

completa, outro dNTP é adicionado. Os dNTPs são adicionados um por vez e como o 

processo é contínuo, uma fita complementar de DNA é formada e a sequência de nucleotídeos 

é determinada a partir dos picos gerados no pirograma (MARDIS, 2008; MARSH, 2007; 

NOVAIS et al., 2011) 

As reações e enzimas envolvidas no pirosequenciamento podem ser observadas a seguir 

e na Figura 11. 

 

(DNA)n + dNTP    (DNA)n+1 + PPi 

APS + PPi     ATP + SO4
-2 

ATP + D-luciferina     Luz 

dNTP      dNMP + 2PPi 

ATP      AMP + 2PPi 

 

Dentre as quatro enzimas mencionadas, a DNA polimerase I é a mais popularmente 

conhecida. Esta enzima possui, além da atividade de polimerase, a atividade de exonuclease 

3’- 5’e 5’- 3’. Durante o processo de polimerização os nucleotídeos são incorporados à região 

3’ da fita que está sendo produzida. Esta enzima inicialmente se liga à região 3’-OH do 

primer hibridizado ao DNA-molde e então seleciona o nucleotídeo correto. Esta seletividade 

torna melhor a fidelidade da replicação (KORNBERG et al., 1992). 

A ATP sulfurilase consiste de seis subunidades idênticas e tem um peso molecular de 

315 kDa. Esta enzima tem sido detectada em muitos organismos, incluindo leveduras, fungos 

filamentosos, espinafre e ratos. A primeira enzima ATP sulfurilase clonada foi da levedura 

Saccharomyces cerevisiae, e esta é a única enzima comercialmente disponível (BRANDAN et 

al., 1988; RENOSTO et al., 1993; SEGEL et al., 1987).  

A enzima luciferase catalisa a produção de luz em diferentes organismos e como essa 

emissão pode ser monitorada com grande sensibilidade, muitas aplicações baseadas nesta 

reação têm sido desenvolvidas. A luciferase do vaga-lume Photinus pyralis tem 61 kDa, 

produz luz no comprimento de onda 550-590nm com uma emissão máxima de 562nm a um 

DNA polimerase 

ATP sulfurilase 

Luciferase 

Apirase 
Apirase 
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pH 7,5 a 8,5 e foi a primeira a ser clonada e sequenciada (HOSSEINKHANI, 2011; VIVIANI, 

2002). 

A apirase catalisa a hidrólise das pontes de pirofosfato em tri e difosfatos, liberando 

ortofosfato. Esta enzima possui um peso molecular de 49 kDa e tem sido identificada em 

diferentes organismos, sendo que aquela proveniente da batata (Solanum tuberosum ) é a mais 

extensivamente estudada (TRAVERSO-CORI et al., 1965). 

 

Figura 11. Ilustração das etapas do pirosequenciamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Petrosino et al. (2009) 

 

Várias abordagens estatísticas têm sido utilizadas para estimar e comparar a diversidade 

de procariotos, bem como as estruturas de suas comunidades em diferentes ambientes. 

Normalmente a diversidade e a estrutura de comunidades microbianas são analisadas em 

função da ocorrência de Unidades Taxonômicas Operacionais (OTUs – Operational 

Taxonomic Units), Famílias Proteicas Operacionais (OPF - Operational Protein Family) ou 

filotipos, já que o conceito de espécie, principalmente para os procariotos, é bastante 

controverso (HAUSDORF, 2011; KÄMPFER et al., 2012; OGUNSEITAN, 2007; 

ROSSELLÓ-MORA et al., 2001). Mas os critérios para definição das OTUs não são 

consensuais, principalmente quando se discute a distância evolutiva limite para que uma 

sequência represente uma OTU. Normalmente as sequências com similaridade > 97% são 

consideradas da mesma espécie, > 95% são consideradas do mesmo gênero, >90% são 
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consideradas da mesma família e >80% do mesmo filo (KONSTANTINIDIS et al., 2006; 

MCINERNEY et al., 2008; ROSSELLÓ-MÓRA, 2012; SCHLEIFER, 2009; SCHLOSS & 

HANDELSMAN, 2005). Estes valores de cutoff são os que mais se adequam à taxonomia 

bacteriana, mas não podem ser considerados rigorosamente válidos para uma classificação 

hierárquica precisa (ROSSELLÓ-MÓRA, 2012). Mais controverso ainda é a classificação das 

OPFs, para as quais ainda não existe consenso sobre os valores de cutoffs que as represente. 

Uma das limitações das técnicas de clonagem e sequenciamento, e que dificultam uma 

inferência estatística mais precisa, é a baixa detecção de micro-organismos raros (baixa 

abundância), mas com o advento do pirosequenciamento este problema está sendo contornado 

e vários trabalhos em ecologia microbiana têm sido publicados utilizando esta metodologia 

para os mais diversos ambientes e amostras, incluindo solos (ROESCH et al., 2007), rizosfera 

de plantas da Antártica (TEIXEIRA et al., 2010) e sedimento de manguezais (ANDREOTE et 

al., 2012; ARFI et al., 2012; SANTOS et al., 2011b).   

A técnica de pirosequenciamento também já foi utilizada para análise da diversidade do 

gene 16S rRNA utilizando amostras de sedimento de manguezais do Brasil. Santos et al. 

(2011b) utilizaram a técnica para análise da alteração da comunidade microbiana pelo uso de 

microcosmos simulando um derramamento de petróleo em amostras de sedimento de 

manguezal preservado da Restinga da Marambaia no Rio de Janeiro. A importância do 

referido trabalho se dá por conta da indicação de alguns gêneros microbianos como 

indicadores por apresentarem sensibilidade ou por serem estimulados pela presença do óleo.  

Andreote e colaboradores (2012) também utilizaram a técnica de pirosequenciamento 

para uma profunda análise metagenômica da comunidade microbiana nos manguezais de 

Cananéia e Bertioga no estado de São Paulo. Este trabalho, além de contribuir para uma 

caracterização das comunidades microbianas de manguezais com diferentes históricos de 

contaminação, também apresenta aspectos referentes às vias metabólicas potenciais nestes 

ambientes. 

A maior parte dos estudos utiliza o pirosequenciamento para análise da diversidade do 

gene 16S rRNA, mas recentemente a técnica também vem sendo usada para o estudo de genes 

que codificam dioxigenases aromáticas. O metagenoma gene-específico apresenta uma 

abordagem alternativa para a caracterização de comunidades microbianas complexas 

relacionadas a um processo específico e foi utilizada pela primeira vez por Iwai et al. (2010) 

revelando uma imensa diversidade do gene bph em uma área contaminada com este 

composto. Posteriormente Lee et al. (2011) também utilizaram o metagenoma gene-específico 

em associação com a técnica de Stable Isotope Probing para caracterização da população 
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ativa na biodegradação do bifenilo em amostras de sedimento na Coréia. No Brasil a técnica 

também foi utilizada por Silva (2011) para caracterização da diversidade de genes associados 

à degradação de hidrocarbonetos (bifenilo) em amostras de solo de Terra Preta de Índio na 

Amazônia, revelando uma comunidade bastante diversa. 

Vale ressaltar que as técnicas moleculares envolvendo sequenciamento em larga escala, 

como o pirosequenciamento, possibilitam a geração de um grande número de sequências-alvo, 

uma vez que aumentam a amostragem de sequências de DNA em várias ordens de grandeza, 

permitindo a detecção mais precisa de membros menos abundantes e raros nas comunidades 

microbianas, em um curto espaço de tempo (HALL, 2007). Mas apesar das inúmeras 

vantagens que o pirosequenciamento proporciona, é uma técnica que se baseia na análise de 

um único gene, e para trabalhos que buscam avaliar um grande número de genes o 

pirosequenciamento demandaria muito tempo e recursos. Portanto, no que se refere a estudos 

relacionados à detecção funcional em comunidades microbianas, uma tecnologia de crescente 

uso e constante amadurecimento é a de microarranjos de DNA, tradução do termo DNA-

Microarray (EHRENREICH, 2006). 

 

3.10 Microarranjos de DNA - GeoChip 

 

A primeira menção aos microarranjos de DNA foi publicada por Schena et al. (1995), 

mas antes disso, a ideia de anexar sequências de DNA a suportes sólidos, como vidro ou 

filtro, já havia sido concebida por Edwin Southern na técnica de Southern Blot. O diferencial 

da organização de várias sequências com a possibilidade de uma análise de muitos genes 

simultaneamente impulsionou a estabilização dos microarranjos de DNA (BALDI et al., 

2002).  

A essência da tecnologia de microarranjos é a hibridização paralela de uma mistura de 

ácidos nucleicos desconhecidos (marcados com corante fluorescente), denominados “alvos” 

com centenas de sequências de ácidos nucleicos, de origem conhecida, denominadas 

“sondas”, que podem ser identificadas pela sua posição espacial em um suporte. A localização 

específica de uma sonda no suporte é denominada spot ou ponto. Enquanto as sondas estão 

imobilizadas no suporte sólido, os “alvos” são aplicados como uma solução sobre esse suporte 

após a marcação fluorescente (BROWN et al., 1999; EHRENREICH, 2006). Uma 

característica importante da técnica é seu poder quantitativo, sendo a intensidade de sinal de 

cada sonda proporcional à abundância do gene na amostra (TIQUIA et al., 2004). Um outro 

fator importante a se considerar é o limite de detecção da técnica, por isso utiliza-se uma alta 
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concentração de DNA (1 a 5 ug), com elevada pureza, considerando-se que muitos genes 

podem estar presentes em baixíssima quantidade no ambiente. Além disso, a técnica é 

sistematicamente avaliada em termos de especificidade, sensibilidade e quantificação (ZHOU, 

2003).  

Com base no tipo de sonda, os microarranjos usados em estudos ambientais podem ser 

divididos em três classes principais: arranjos de genes funcionais (Functional Gene Arrays -

FGAs), arranjos de genomas da comunidade (Community Genome Arrays – CGAs) e arranjos 

de oligonucleotídeos filogenéticos (RHEE  et al., 2004). Os primeiros estudos desenvolvidos 

com a metodologia de microarranjos e que impulsionaram seu refinamento concentravam-se 

na área médica, especialmente na área de diagnóstico de câncer (CHEUNG et al., 1999). Em 

microbiologia, os microarranjos de DNA foram primeiramente desenvolvidos e utilizados 

para perfis da expressão genética de culturas puras de organismos individuais (CHO et al., 

2001; GENTRY et al., 2006). Já na área da ecologia microbiana, os microarranjos de DNA 

foram inicialmente utilizados por Guschin et al. (1997) devido à possibilidade de detectar, de 

forma bastante precisa, diferentes genes envolvidos em ciclos biogeoquímicos e 

biodegradação de compostos, (DUBEY et al., 2006). No caso da análise funcional de 

comunidades microbianas a equipe do Dr. Jizhong Zhou (2003) do Institute for 

Environmental Genomics vem desenvolvendo, nas últimas décadas, microarranjos de DNA 

denominados GeoChips (FGA), para serem utilizados na detecção de genes funcionais que 

codificam para enzimas-chave envolvidas em processos microbianos em amostras ambientais. 

Estes GeoChips vêm se tornando uma ferramenta poderosa para caracterização de 

comunidades microbianas em relação à diversidade funcional, composição, estrutura e 

atividade metabólica. 

A tecnologia de microarranjos de DNA tem sido considerada uma ferramenta 

metagenômica específica, sensível, quantitativa e com alto rendimento para caracterizar e 

monitorar comunidades microbianas em resposta a estímulos. Pode ser utilizada para análise 

de comunidades de diferentes habitats, focando em diversos problemas relacionados às 

mudanças globais, uso e manejo do solo e também para monitorar processos de 

biorremediação (HE et al., 2008).  

A seleção dos genes que irão compor a lâmina do GeoChip é uma etapa crucial na 

técnica de microarranjos e estes genes devem codificar enzimas ativas e estar diretamente 

envolvidos em processos metabólicos de interesse, além de atender a parâmetros rigorosos de 

identidade e especificidade (HE et al., 2007; HE et al., 2011).  Os microarranjos de DNA são 

preparados de forma automatizada, onde um robô imprime, ordenadamente, em uma lâmina, 
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milhares de fragmentos de DNA correspondente à sequência de gene, onde cada ponto 

corresponde a uma sonda (sequência de DNA) única (BALDI & HATFIELD, 2002). A 

Figura 12 apresenta um esquema ilustrativo das principais etapas envolvidas na técnica de 

microarranjos de DNA funcional (GeoChip). 

 

Figura 12. Esquema geral envolvendo as principais etapas da técnica de microarranjos de 
DNA (GeoChip). 

              

 

Fonte: Adaptado de He et al. (2012b) 

 

A realização da técnica pode ser didaticamente dividida em algumas etapas: 1) o 

material genético a ser estudado é marcado com corante fluorescente; 2) o microarranjo e a 

amostra marcada são hibridizados, sob condições específicas; 3) os suportes sólidos são 

lavados, de forma especial para que apenas as sequências marcadas que hibridizaram 

permaneçam no chip, lembrando que em cada lâmina podem ser analisadas tantas amostras 

quantas tenham sido marcadas com diferentes corantes fluorescentes; 4) os microarranjos são 

excitados por laser e escaneados para a geração de uma imagem e 5) finalmente as análises 
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computacionais são executadas (AVARRE et al., 2007; HE et al., 2012a; HE et al., 2012b; 

VAN NOSTRAND et al., 2012).  

Desde a sua concepção o GeoChip vem passando por várias gerações.  O GeoChip 1.0 

foi construído com 763 sondas envolvidas no ciclo do nitrogênio (nirS, nirK, nifH, amoA), 

oxidação do metano (pmoA) e redução de sulfeto (dsrAB), além de 2.402 sondas envolvidas 

na biodegradação de contaminantes e resistência a metal (RHEE  et al., 2004; TIQUIA et al., 

2004) . Devido ao número limitado de sondas do GeoChip 1.0, foi desenvolvido o GeoChip 

2.0 que apresentava 24.243 sondas, uma cobertura de 10.000 genes envolvidos em 150 

categorias de genes funcionais associados aos ciclos do carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo, 

resistência a metais e biodegradação (HE et al., 2007).  

Em sua versão 3.0 o GeoChip foi construído com 28.000 sondas, uma cobertura de 

57.000 genes e 292 famílias de genes funcionais além do emprego do oligonucleotídeo de 

referência padrão, para realizar processos de normalização e permitir comparação entre 

lâminas (HE et al., 2010). Em sua última versão o GeoChip 4.0 foi construído com 

oligonucleotídeos de 50 pares de base, com 120.054 sondas sendo que 36.072 sondas estão 

associadas ao microbioma humano, além disso possui uma cobertura de 200.000 genes 

distribuídos em 539 famílias e apresenta também genes associados à resposta ao stress, 

marcador filogenético gyrB e fatores de virulência (HE et al., 2012a). O Quadro 3 apresenta 

as principais sondas presentes na lâmina do GeoChip 4.0. 

A nomenclatura para os diversos termos utilizados na análise dos resultados de GeoChip 

segue um padrão que iremos adotar aqui neste trabalho, onde: a) gene funcional é o termo 

usado para cada uma das sequências de genes presentes na lâmina do GeoChip; b) família de 

genes se refere a grupos de genes homólogos, que codificam enzimas da mesma família, 

independente do micro-organismo de origem; c) processo funcional indica o conjunto de 

famílias de genes que realizam o mesmo processo, como oxidação de metano e nitrificação; d) 

grupo de processos funcionais se refere a agrupamentos dos mesmos, como ciclo do carbono, 

do nitrogênio, etc. (PAULA, 2012). 

No que se refere a genes associados à degradação de compostos orgânicos, o GeoChip 

4.0 apresenta sondas relacionadas a biorremediação de compostos aromáticos, solventes 

clorados, herbicidas, pesticidas e outros compostos relacionados (HE et al., 2012b) e tem sido 

empregado com sucesso para caracterizar a diversidade de genes funcionais associados à 

biorremediação em ambientes como manguezais (PAES, 2008), solo (LIANG, Y. et al., 2009) 

e ambiente marinho (HAZEN et al., 2010). 
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Quadro 3. Caracterização das sondas presentes na lâmina do GeoChip 4.0 

 

Grupo de Processos Funcionais Processo Funcional Número de Sondas de 
Genes 

Ciclo do Carbono Degradação de carbono 9.033 
 Fixação de carbono 1.762 
 Oxidação de metano 240 
 Produção de metano 267 
Ciclo do Enxofre Oxidação de enxofre 468 
 Redução dissimilatória do enxofre 2.786 
Ciclo do Fósforo Utilização de Fósforo 1.378 
Ciclo do Nitrogênio Oxidação anaeróbia de amônia 49 
 Desnitrificação 2.654 
 Fixação de Nitrogênio 1.224 
 Mineralização 999 
 Nitrificação 1.443 
 Redução assimilatória do nitrogênio 533 
 Redução dissimilatória do nitrogênio 650 
Degradação de compostos orgânicos 17.919 
Estresse  21.574 
Genes de bacteriófagos  1.100 
Marcador filogenético gyrB  2.390 
Processos energéticos  862 
Resistência a antibióticos  3.349 
Resistência a metais  9.478 
Virulência  3.732 
Outros  102 
Microbioma humano  36.072 
  Total   =   120.054 

 
Fonte: Adaptado de He et al. (2012a)  
 

No Brasil o primeiro estudo realizado para caracterização funcional de manguezais foi 

conduzido por Paes (2008) que utilizou o GeoChip 2.0 para análise da comunidade da Baía de 

Todos os Santos (BA) e os resultados obtidos indicaram 184 sequências gênicas na área 

contaminada e 233 na área preservada. Nesse trabalho os maiores números de genes 

detectados nas amostras foram associados ao processo de remediação orgânica. 

É importante mencionar que o emprego do GeoChip para avaliar ambientes ainda pouco 

explorados quanto à diversidade funcional, como é o caso dos manguezais, pode revelar seu 

potencial funcional e ajudar a compreender os impactos causados pelos derramamentos de 

óleo e os genes associados à biodegradação dos hidrocarbonetos presentes nestes ambientes. 
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4 MATERIAL E METODOLOGIA EMPREGADA 

 

Para responder às perguntas propostas neste estudo utilizamos uma combinação de 

diferentes técnicas, que incluem análises físico-químicas das amostras de sedimento, análise 

da concentração dos hidrocarbonetos, cultivo de micro-organismos, extração de DNA, 

construção de bibliotecas gênicas, Sequenciamento pelo método de Sanger, PCR em tempo 

real, Pirosequenciamento e Microarranjos de DNA (GeoChip), conforme apresentado no 

organograma a seguir: 

 

Figura 13. Organograma da metodologia empregada no presente estudo. 
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4.1 Área de estudo e amostragem 

 

No presente estudo foram analisadas amostras de sedimentos de três áreas de 

manguezais localizados nas cidades de Bertioga e Cananéia no Estado de São Paulo (Quadro 

4 e Figura 14). Estes manguezais foram escolhidos por representarem diferentes estágios de 

preservação e contaminação por hidrocarbonetos e resíduos de origem antrópica, conforme 

mencionado no item 3.2. 

 As amostras de sedimento foram coletadas no ano de 2.009 nos meses de agosto 

(Cananéia) e setembro (Bertioga), em período de maré baixa, à profundidade de 0 – 10 cm em 

triplicata em cada ponto em cada manguezal, totalizando 27 amostras (3 manguezais x 3 

pontos x 3 repetições). Cada amostra constituiu-se de 50 g de sedimento, obtida por 

amostrador de 30 cm de comprimento, por 7 cm de diâmetro, que foi introduzido no 

sedimento dos manguezais. Optou-se pela profundidade de 0 - 10 cm, pois é nesta região que 

ocorre a maioria das reações bacterianas dependentes de oxigênio, como a biossíntese e 

biodegradação de moléculas.  

As amostras foram aliquotadas, sendo que aquelas utilizadas para quantificação dos 

HPAs foram armazenadas em recipientes de alumínio enquanto as destinadas à extração de 

DNA foram transferidas para sacos estéreis (Whirl Pack). Todas as amostras foram 

refrigeradas a 4 ºC e transportadas para o Laboratório de Ecologia Microbiana do Instituto 

Oceanográfico – USP. 

 

Quadro 4. Localização geográfica dos manguezais amostrados no Estado de São Paulo. 

 

Mangue Estágio de 
Preservação ID 

Localização Descrição do 
Ponto Latitude Longitude 

Bertioga 
 

Contaminação 
antrópica 

BA1 S 23o54’9,9” W 46o15’6,0’’ P1- Curso d’água  

BA2 S 23o54’6,8’’ W 46o15’5,7’’ P2- Floresta 

BA3 S 23o54’5,7’’ W 46o15’5,4’’ P3- Restinga 

Bertioga 
Contaminação 

por óleo 

BC1 S 23o53’50,4’’ W 46o12’30,6’’ P1- Curso d’água  

BC2 S 23o53’42,8’’ W 46o12’30,1’’ P2- Floresta 

BC3 S 23o53’41,1’’ W 46o12’32,3’’ P3- Restinga 

Cananéia Preservado 

CP1 S 25o05’1,8’’ W 47o57’41,7’’ P1-Curso d’água  

CP2 S 25o05’6,8’’ W 47o57’41,4’’ P2- Floresta 

CP3 S 25o05’12,6’’ W 47o57’41,2’’ P3- Restinga 
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Figura 14. Esquema dos pontos de amostragem em cada manguezal analisado. 

Ilustração: Dr. André Rosch Rodrigues (IO/USP) 

 

4.2 Análise dos parâmetros físico-químicos e medidas de Hidrocarbonetos 

 

As análises dos parâmetros físico-químicos foram realizadas na Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP) de acordo com a metodologia descrita por Van 

Raij (2001). Os parâmetros mensurados foram: umidade, areia:silte:argila, condutividade, 
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matéria orgânica, nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), 

enxofre (S), sódio (Na). Estes dados já foram publicados e podem ser consultados no trabalho 

de Dias e colaboradores  (2011). Os parâmetros físico-químicos dos sedimentos foram 

correlacionados com os diferentes manguezais por meio de análise multivariada (Análise de 

Componentes Principais), realizada no programa CANOCO 4.5 (BRAAK et al., 2002). 

As análises de HPAs foram realizadas no Laboratório de Oceanografia Química do 

Instituto Oceanográfico – USP e seguiram a metodologia descrita Martins e colaboradores 

(2004). Brevemente 10 g de sedimento foram extraídos em Soxhlet com 80 mL de uma 

solução de n-hexano e diclorometano (1:1) por 8 horas. Foi utilizado um controle negativo 

(branco) para cada amostra analisada. A cada frasco de extração foi adicionado cobre e uma 

solução de padrões internos contendo: 0,4 μg de aromáticos deuterados (naftaleno-d8 e 

acenafteno-d10 para HPAs com até dois anéis aromáticos; fenantreno-d10 para HPAs com 

três anéis aromáticos; criseno-d12 para HPAs com quatro e cinco anéis aromáticos, e 

perileno-d12 para HPAs com cinco e seis anéis aromáticos). 

O extraído foi concentrado até 2mL em um evaporador rotativo à vácuo e o volume 

restante foi submetido à cromatografia de absorção em uma coluna contendo 1,8 g de alumina 

e empacotada sobre 3,2 g de sílica-gel, 5 % desativadas em peso com água livre de orgânicos, 

e sulfato de sódio. Eluiu-se a coluna com 20 mL de n-hexano (Fração 1) e 15 mL de uma 

solução 30 % diclorometado em n-hexano (Fração 2). 

A fração 2 foi concentrada para 1 mL em evaporador rotativo a vácuo e transferidas 

para ampolas calibradas. A fração 2 (F2) concentra os HPAs. A identificação e quantificação 

dos hidrocarbonetos aromáticos, contidos na F2 foi realizada através da injeção de 1 μL da 

amostra em um cromatógrafo a gás (GC-FID) acoplado a um espectrômetro de massa (GC-

MS). O espectrômetro de massa foi da V.G. Masslab – Fisons modelo TRIO 1000. A corrida 

foi feita no modo MIS (Monitoring Ion System), sendo registrados apenas os picos 

relacionados aos fragmentos (m/z) característicos dos hidrocarbonetos aromáticos. Foi 

utilizada uma coluna capilar Chrompack DB-1, com 25 m de comprimento, 0,25 mm de 

diâmetro interno e fase estacionária de 100% metil-silicona.  

 

4.3 Extração do DNA total das amostras de sedimento 

 

Para cada uma das 27 amostras de sedimento O DNA total foi extraído em triplicata a 

partir de 0,3 g de sedimento pela utilização do Power SoilTM DNA Isolation Kit (MoBio), 

seguindo as instruções do fabricante. Um volume final de 25 μL foi obtido para cada extração 
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e a qualidade do DNA extraído foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1,0% (g/mL) 

em tampão TAE (Tris - Acetato - EDTA) 1X e padrão de peso molecular λ-HindIII 

(Invitrogen Life Technologies). Os géis de agarose foram submetidos a um campo elétrico de 

100 V e posteriormente corados com brometo de etídio (0,5 μg/ml de gel), expostos em um 

transiluminador com luz UV, visualizados e fotografados no software de imagens Kodak 1D 

3.6 (Kodak).  

A concentração do DNA total de cada amostra foi verificada no espectrofotômetro 

NanoDrop® ND-1000 UV-Vis (Uniscience), onde também foram conferidos os valores das 

razões de absorbância 260/280 e 260/230 nm, que correspondem, respectivamente, a pureza 

em relação a concentração de sal e de proteínas presentes. O DNA total obtido em cada 

extração foi diluído para 20 ng/μL e uma alíquota para uso foi preparada pela junção das 

triplicatas de extração. 

 

4.4 Amplificação do gene α-ARHD  

 

Para a detecção e análise da diversidade do gene α-ARHD, a partir do DNA total 

extraído das amostras de sedimento das regiões de manguezais, foi realizada a técnica de PCR 

convencional utilizado um conjunto de primers degenerados  α-ARHDf (TTY RYI TGY AII 

TAY CAY GGI TGG G) e α-ARHDr (AAI TKY TCI GCI GSI RMY TTC CA) 

(BELICANTA, 2004). Esses primers amplificam um fragmento de 300 a 329 pb e foram 

desenhados baseados em regiões altamente conservadas das seqüências de aminoácidos da 

subunidade alfa das ARHDs. 

Os genes foram amplificados a partir do DNA total obtido das 27 amostras de 

sedimento. A reação de amplificação do gene α-ARHD consistiu na concentração de 1X do 

tampão de reação (20 mM Tris - HCl pH 8,4; 50 mM KCl); 1,5 mM de MgCl2; 0,8 mM de 

dNTP’s; 0,8 µM dos primers α-ARHDf e α-ARHDr e 1U de Platinum Taq DNA Polimerase 

(Invitrogen Life Technologies) em um volume final de 25 uL. O programa de amplificação 

consistiu de desnaturação inicial a 97 ºC por 3 minutos; 35 ciclos de 94 ºC por 1 minuto; 55 

ºC por 1 minuto; 72 ºC por 1 minuto e extensão final de 72 ºC por 5 minutos. 

 

4.4.1 Clonagem dos fragmentos amplificados  

 

Os produtos obtidos pela técnica de PCR para o gene α-ARHD a partir do DNA 

proveniente das diferentes amostras foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1,5% 
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(g/mL) em tampão TAE 1X e padrão de peso molecular 100pb DNA Ladder (Invitrogen Life 

Technologies). Os géis de agarose foram submetidos a um campo elétrico e corados conforme 

descrito no item 4.3.  

Após a confirmação do tamanho esperado para os amplicons, os mesmos foram 

excisados do gel de agarose, purificados utilizando-se os kits QIAquick Gel Extraction Kit 

(Qiagen) e Purelink PCR Purification Kit (Invitrogen Life Technologies) e quantificados no 

espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 UV-Vis (Uniscience). Os produtos de PCR 

purificados foram reunidos por ponto amostral, totalizando-se nove amostras para clonagem. 

A clonagem dos fragmentos foi realizada conforme as instruções do fabricante pela 

utilização do kit pGEM-Teasy Vector System (Promega). A reação de ligação inserto:vetor 

(3:1) foi realizada a 4 °C, overnight. Dois microlitros da ligação inserto:vetor foram utilizados 

para transformar 50 uL de células competentes de E. coli JM109 (Promega). A transformação 

foi realizada por choque térmico e as células transformadas foram recuperadas em 950 µL de 

meio SOC (Triptona 20,0 g/L, Extrato de Levedura 5,0 g/L, NaCl 0,58 g/L, MgSO4.7H2O 

2,46 g/L, MgCl2 0,95 g/L) à incubação de 37 ºC por 90 minutos. Em seguida, 100 uL das 

células transformadas foram inoculadas por espalhamento com alça de vidro em placas de 

ágar Luria Bertani - LB (Triptona 10,0 g/L, Extrato de Levedura 5,0 g/L, NaC l5,0 g/L) 

contendo ampicilina (100 µg/mL), isopropyl β-D-thiogalactopyranoside [IPTG (50 µg/mL)] e 

5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside [X-Gal (40 µg/mL)] e incubadas a 37 ºC 

por 16 h. As colônias com coloração branca (clones positivos) foram repicadas novamente em 

ágar LB contendo ampicilina, IPTG e X-Gal (conforme descrito acima) e incubadas a 37 ºC 

por 20 horas para confirmação das células transformadas e isolamento dos clones. 

As colônias brancas, correspondentes aos possíveis clones positivos, foram transferidas 

individualmente (com o auxílio de palitos autoclavados) para placas de 96 poços contendo 50 

μL de tampão TE 1X. Estas placas foram então submetidas à temperatura de 95 °C por 15 

minutos em termociclador, para promover a lise celular. Um microlitro desse volume foi 

utilizado para confirmação da presença do inserto através da amplificação direta utilizando os 

primers M13F (5’ CGC CAG GGT TTT CCC AGT CAC GAC 3’) e M13R (5’ TTT CAC 

ACA GGA AAC AGC TAT GAC 3’) 0,3 µM, tampão de reação 1X (20 mM Tris - HCl pH 

8,4; 50 mM KCl); 1,5 mM de MgCl2; 0,8 mM de dNTPs e 1 U de Platinum Taq DNA 

Polimerase (Invitrogen Life Technologies) em um volume final de 25 uL. O programa de 

amplificação consistiu de desnaturação inicial a 97 ºC por 3 minutos; 35 ciclos de 94 ºC por 

30 segundos; 60 ºC por 30 segundos; 72 ºC por 1 minuto, e extensão final de 72 ºC por 5 
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minutos. Após visualização em gel de agarose 1,5%, os fragmentos de tamanho esperado para 

o gene α-ARHD, que é o gene α-ARHD (300-329 pb) adicionado da sequência amplificada 

do vetor (252 pb) foram purificados com o ZR-96 DNA Clean Up Kit (Zymo Research) e 

eluídos em 30 µL. 

 

4.4.2 Sequenciamento e análises filogenéticas  

 

Para o sequenciamento foi utilizado um primer interno do vetor: T7 (5’ GTA ATA 

CGA CTC AC TAT AGG G 3’) e os produtos foram sequenciados no Centro de Estudos do 

Genoma Humano da Universidade de São Paulo.  

As seqüências nucleotídicas tiveram seus cromatogramas analisados e posteriormente a 

qualidade do sequenciamento foi averiguada através da ferramenta Phred, disponível online 

no software Eectropherogram quality analysis da EMBRAPA e as sequências com score < 10 

foram removidas. Em seguida essas sequências foram editadas manualmente usando o 

programa BioEdit (HALL, 1999) para remoção do vetor e dos primers. A seguir as seqüências 

foram comparadas com seqüências disponibilizadas no banco de dados GenBank do Centro de 

Informação Biotecnológica (NCBI), utilizando-se os algoritmos TBlastn e TBlastx 

(ALTSCHUL et al., 1990). As seqüências mais similares foram selecionadas como 

referências. Durante a seleção das seqüências referência foi dada prioridade àquelas cuja 

origem seja de isolados microbianos já descritos na literatura.    

Posteriormente nossas seqüências nucleotídicas foram traduzidas in silico para 

aminoácidos utilizando o programa BioEdit, onde foi observada a correção das fases de leitura 

correspondentes às possíveis proteínas funcionais, para posterior alinhamento com as 

seqüências proteicas das referências. 

O número de Famílias Proteicas Operacionais - OPFs (Operational Protein Families) 

foi determinado considerando-se as distâncias evolutivas de 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20. A 

determinação do cutoff mínimo para separação de OPFs do gene α-ARHD foi realizada 

através dos seguintes passos: (1) observação do número de famílias de ARHDs encontradas 

em cada biblioteca através da análise dos resultados obtidos no Tblastx (NCBI); (2) 

construção de árvores de similaridade, para cada biblioteca, a partir dos alinhamentos das 

seqüências dos clones e observação dos agrupamentos; (2) construção de matrizes de 

distância para cada biblioteca, no programa MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009), e a partir 

desta matriz, rankings de abundância de seqüências foram determinados para cada intervalo 

de 1% de dissimilaridade. Observou-se que o número de famílias de ARHDs observadas no 
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Tblastx e de agrupamentos nas árvores de similaridade, foram encontradas, em sua maioria, 

em um cutoff de 0,05. 

Os índices de diversidade e riqueza das bibliotecas gênicas foram calculados pelo 

programa MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009). Para cada biblioteca, foram calculados os 

índices de diversidade de Shannon (H’) e de Simpson, índices não paramétricos de estimativa 

de riqueza CHAO e ACE e curvas de rarefação. Os índices de riqueza compartilhada ou beta-

diversidade (sharedsobs, sharedace e sharedchao) foram calculados entre as amostras dos 

três manguezais. Também foram construídos diagramas de Venn (FAUTH et al., 1996) para 

verificar as intersecções e peculiaridades entre os ambientes, identificando o número de OPFs 

exclusivas e compartilhadas entre as amostras. O teste Libshuff foi utilizado para comparar a 

beta-diversidade entre as amostras e para verificar se estas são significativamente diferentes 

entre si. 

A partir dos agrupamentos das seqüências baseado na similaridade de 95% entre as 

seqüências do mesmo grupo (cutoff 0,05) foram escolhidas seqüências representantes para a 

construção da árvore filogenética juntamente com as seqüências de referência obtidas a partir 

do GenBank. O alinhamento foi realizado no programa Bioedit, utilizando a plataforma 

ClustalW (LARKIN et al., 2007) e os agrupamentos filogenéticos foram construídos no 

programa MEGA5 (TAMURA et al., 2011), pelo do método de Neighbor-Joining com 

modelo de substituição PAM (Dayhoff), bootstrap de 1.000 repetições e gaps foram 

considerados deleções par-a-par (pairwise deletion).  

 

4.5 Seleção de bactérias degradadoras de bifenilo 

 

A metodologia de enriquecimento e cultivo direto para obtenção de isolados 

degradadores de bifenilo (hidrocarboneto policíclico aromático), a partir das amostras de 

sedimento, foi realizada conforme a Figura 15.  

Para o processo de enriquecimento foram construídos dois microcosmos para cada 

ponto amostral, utilizando frascos de cultivo tipo Schott de 100 ml esterilizados nos quais 

foram adicionados 1000 µL de bifenilo em solução com acetona (10 mg/L) como única fonte 

de carbono. O bifenilo foi pipetado na parede de ambos os frascos que foram mantidos em 

fluxo laminar até sua completa secagem. 



74 
 

Figura 15. Protocolo elucidando as etapas da metodologia de enriquecimento 

 

Após a formação dos cristais de bifenilo foram adicionados 50 mL de meio líquido 

Bushnell-Haas (BD - Becton, Dickinson and Company) em cada frasco e em um destes foi 

realizado um inóculo de 1,0 g de sedimento, sendo que o segundo frasco foi mantido como 

um controle negativo de crescimento. Ambos os frascos foram incubados a temperatura 

ambiente sob agitação constante de 150 rpm por 7 dias. Após esse período, um mililitro foi 

retirado de cada frasco para sub-cultivo e adicionado a um novo frasco contendo meio de 

cultura e bifenilo, nas mesmas condições citadas anteriormente por mais 7 dias. 

O processo de enriquecimento foi repetido por três vezes e os frascos de cada um dos 

últimos repiques do enriquecimento foram amostrados para execução de diluição decimal 

seriada (10-1 a 10-3). Utilizamos uma alíquota de 0,1 mL da diluição 10-3 que foi semeada em 

triplicata em placas contendo meio de cultivo sólido Bushnell-Haas previamente acrescido de 

0,1 mL de bifenilo (10mg/L). Após incubação à temperatura de 30 oC e posterior crescimento 

das colônias, essas foram submetidas a um processo de isolamento até obtenção de culturas 

puras. A caracterização morfológica foi realizada através da observação macroscópica 
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analisando tamanho, cor, aspecto e formato das colônias bacterianas presentes em cada placa 

e também pela observação microscópica pela coloração de Gram. Colônias que apresentaram 

características morfológicas e microscópicas únicas foram selecionadas para as análises 

moleculares. 

 

4.5.1 Identificação dos micro-organismos e análises filogenéticas 

 

A identificação de cada isolado que apresentou a capacidade de crescer na presença de 

bifenilo como única fonte de carbono foi realizada por método convencional de extração de DNA 

(WILSON, 2001) cuja qualidade foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1,0% (g/mL) 

em tampão TAE 1X e padrão de peso molecular λ-HindIII (Invitrogen Life Technologies). Os 

géis de agarose foram submetidos a um campo elétrico de 100 V e posteriormente corados 

com brometo de etídio (0,5 μg/ml), expostos em um transiluminador com luz UV, 

visualizados e fotografados.  

A concentração do DNA obtido de cada isolado foi verificada no espectrofotômetro 

NanoDrop® ND-1000 UV-Vis (Uniscience), onde também foram conferidos os valores das 

razões de absorbância 260/280 e 260/230 nm. 

Para a identificação de cada isolado utilizamos os DNAs obtidos que foram submetidos 

à técnica de PCR convencional utilizado os primers 27F (AGA GTT TGA TCM TGG CTC 

AG) e 1401R (CGG TGT GTA CAA GGC CCG GGA ACG) que amplificam um 

fragmento de 1.400 pb. 

 A reação de amplificação do gene 16S rRNA consistiu na concentração de 1X do 

tampão de reação (20 mM Tris - HCl pH 8,4; 50 mM KCl); 1,5 mM de MgCl2; 0,8 mM de 

dNTP’s; 0,8 µM dos primers 27F e 1401R e 1U de Platinum Taq DNA Polimerase 

(Invitrogen Life Technologies) em um volume final de 25 uL. O programa de amplificação 

consistiu de desnaturação inicial a 97 ºC por 3 minutos; 35 ciclos de 94 ºC por 1 minuto; 55 

ºC por 1 minuto; 72 ºC por 1 minuto e extensão final de 72 ºC por 5 minutos. 

Para o sequenciamento foi utilizado o primer 27F e os produtos foram sequenciados no 

Centro de Estudos do Genoma Humano da Universidade de São Paulo. As sequências 

nucleotídicas tiveram seus cromatogramas analisados e posteriormente foram editadas 

manualmente usando o programa BioEdit (HALL, 1999) para remoção dos primers. A seguir 

as seqüências foram comparadas com seqüências disponibilizadas no banco de dados do 

Ribosomal Database Project (RDP). As seqüências mais similares foram selecionadas como 
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referências. Durante a seleção das sequências referência foi dada prioridade àquelas cuja 

origem seja de isolados microbianos já descritos na literatura.    

O alinhamento múltiplo das sequências obtidas e das sequências referência foi realizado 

utilizando o software Bioedit (HALL, 1999). Posteriormente uma árvore filogenética foi 

construída com a utilização do programa MEGA 5 (TAMURA et al., 2011), através do 

método Neighbor-Joining e valor de bootstrap de 1.000 repetições. 

 

4.6 Quantificação dos genes 16S rRNA e α-ARHD por PCR em tempo real  

 

A técnica de PCR em tempo real foi padronizada e utilizada neste estudo para 

quantificação absoluta do número de cópias dos genes 16S rRNA e α-ARHD nas amostras 

estudadas. As reações para as 27 amostras e curva-padrão foram preparadas em duplicata e 

para tanto foram utilizadas placas de 96 poços e um volume final de 15 uL contendo 7,5 μL 

do Kit SYBR GreenTM qPCR Reagent System (Invitrogen Life Technologies), 1 uL de cada 

primer e 2 μL do DNA molde. As quantificações foram realizadas na Genomics Core – 

Research Technology Support Facility (RTSF) da Michigan State University utilizando o 

termociclador 7.900 HT - Real Time PCR System (Applied Biosystems). 

Para a quantificação dos genes-alvo foram construídas curvas-padrão, realizando 

amplificações com um número de cópias conhecidas dos DNAs de referência, adicionadas nas 

reações em diluições seriadas. Desta forma, os dados da amplificação dos DNAs de referência 

(Ct – cycle threshold) foram usados como normalizadores, para determinar o número de 

cópias do gene de interesse passível de amplificação em cada amostra avaliada. A 

amplificação das diferentes diluições do DNA de referência também resultou na geração de 

dados de correlação logarítmica (R2) e eficiência de amplificação entre o número de ciclos e a 

quantidade de DNA nas amostras. 

Os DNAs de referência, preparados em diluições seriadas para a construção da curva-

padrão para cada gene variaram de 108 a 104 cópias do gene/μL de solução para o gene 16S 

rRNA e  106 a 102 cópias do gene/μL para o gene α-ARHD. O cálculo do número de cópias 

para cada gene foi realizado conforme instruções da fabricante do equipamento de qPCR 

(Applied Biosystems) seguindo-se a fórmula: 

 
 
 

 
6,022 x 1023 = número de moléculas em 1 mol (número de Avogadro) 
649 g/mol = peso molecular médio de 1 par de base de DNA 

 

Concentração de DNA (g/μL) x (6,022x1023) = número de cópias / μL de solução 

Tamanho do fragmento em pb x 649 g/mol 



77 
 

Para construção da curva-padrão e quantificação do gene 16S rRNA utilizamos como 

referência o DNA genômico da linhagem Burkholderia xenovorans LB400, considerando que 

tal micro-organismo possui 6 cópias do gene com 9.76 Mpb (CHAIN et al., 2006). Os primers 

universais utilizados para a quantificação foram 1132F e 1108R que amplificam um 

fragmento de 160 pb (LEIGH et al., 2007).  

A curva-padrão para a quantificação do gene α-ARHD foi realizada utilizando DNA 

plasmidial como referência. Para a obtenção do DNA plasmidial foram inicialmente 

realizadas amplificações utilizando os primers α-ARHDf e α-ARHDr e o DNA genômico de 

Burkholderia xenovorans LB400. Os produtos de PCR obtidos foram submetidos a gel de 

agarose 1,5% (g/mL), reunidos, purificados e clonados em cepas de Escherichia coli JM109 

(Promega), utilizando-se o Kit pGEM-Teasy Vector System (Promega), conforme mencionado 

no item 4.4.1.  

As colônias que foram confirmadas quanto à presença do inserto, través da amplificação 

direta da célula transformada com os primers α-ARHDf e α-ARHDr, foram transferidas para 

meio de cultura LB com ampicilina (100 µg/mL) e incubadas por 16 horas a 35 oC, 

posteriormente fez-se a extração do DNA plasmidial utilizando-se o Kit Wizard Plus SV 

Minipreps DNA Purification System (Promega). Os produtos resultantes das extrações de 

pasmídeos foram reunidos, quantificados no espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 UV-Vis 

(Uniscience) e utilizados como referência para a construção da curva-padrão.  

Os protocolos e condições utilizadas para o ensaio quantitativo com as amostras 

ambientais foram as mesmas descritas para a construção da curva-padrão (Quadro 5), 

variando apenas as concentrações de DNA-molde para a quantificação de cada gene em cada 

amostra. Em todas as reações, uma curva de desnaturação foi realizada ao final, com 

temperatura variando de 60 oC a 95 oC para verificar a especificidade de amplificação pela 

observação de picos únicos. 

A eficiência da reação para cada gene foi calculada seguindo a fórmula: 

 
 

E = eficiência da reação;  
a = inclinação da reta obtida pela fórmula y = ax+b 

 
 
As análises estatísticas foram realizadas na plataforma R 2.12.1 com o pacote Stats (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). Anova one-way, com posterior teste de Tukey, 

foram empregados para verificar diferenças na abundância dos genes 16S rRNA e α-ARHD 

entre os pontos de amostragem. 

E = (10-1/a) - 1 
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Quadro 5. Informações sobre a reação de qPCR para os genes 16S rRNA e α-ARHD. 

 
 Gene 

Características da qPCR 16S rRNA α-ARHD 

Tipo de DNA Genômico (9.76 Mbp) Plasmidial (3.01 Kpb) 

Primer utilizado 1132F e 1108R ARHDf e ARHDr 

Fragmento amplificado 160 pb 300 pb 

Diluições seriadas (Curva padrão) 108 a 104 cópias/uL 106 a 102 cópias/uL 

Concentração do primer 0,2 uM 0,8 uM 

Concentração das amostras 20 ng/ul (diluído 100x) 10 ng/uL 

Condições de amplificação 50 oC – 2 min 
95 oC – 10 min 
95 oC – 15 seg   (40 x) 
60 oC – 1 min 

 

50 oC – 2 min 
95 oC – 2 min 
94 oC – 30 seg 
55 oC – 45 seg  (40 x) 
72 oC – 45 seg 
72 oC – 5 min 

 
 
4.7 Pirosequenciamento 

 

O pirosequenciamento para os genes 16S rRNA e bph foi realizado na Genomics Core – 

Research Technology Support Facility (RTSF) da Michigan State University (MSU). Para este 

propósito foi utilizado o sequenciador automático Genome Sequencer FLX System (454 Life 

Sciences) com a plataforma GS FLX Titanium. As reações de PCR para pirosequenciamento 

foram preparadas para um volume total de 20 μL, contendo 1X FastStart High Fidelity 

Reaction Buffer (Roche Diagnostics), 1,0 μM de cada primer, 150 ng/μL de BSA (Bovine 

Serum Albumin, BioLabs), 0,2 mM de dNTPs, 0,5 μL (2,5 U) de FastStart High Fidelity PCR 

System Enzyme Blend (Roche Diagnostics) e 20 ng de DNA molde. 

Os primers 557f e 926r utilizados neste estudo para amplificação de um fragmento de 

349 pb do gene 16S rRNA foram desenhados pela equipe do Ribosomal Database Project – 

RDP e amplificam uma porção altamente conservada  que flanqueia a região V4 do rRNA. Os 

primers foram selecionados por apresentarem: (i) um apropriado comprimento dos amplicons 

para o pirosequenciamento com a plataforma GS FLX Titanium, (ii) alta cobertura para 

primers universais com enfoque no domínio Bacteria, (iii) alta resolução e acurácia para 
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classificação e identificação bacteriana, e (iv) baixa frequência de inserções e deleções para 

simplificar o alinhamento das sequências (SUL et al., 2011). 

A amplificação do gene bph foi realizada utilizando-se os primers BPH-f3 e BPH-r1 

descritos por Iwai et al. (2010), que amplificam uma fração de aproximadamente 452 pb da 

subunidade alfa de dioxigenases aromáticas. Para o desenho dos primers os autores 

selecionaram seqüências a partir do banco de dados do FunGene -  Funcional Gene Pipeline 

& Repository (http://fungene.cme.msu.edu/), de genes de dioxigenases da família  

tolueno/bifenilo (bph),  utilizando valores de score maiores que 900 e tamanho de seqüências 

superiores a 400 pb. 

No processo de síntese de ambos os conjuntos de primers foram adicionados 

adaptadores A (primer forward) e B (primer reverso) e, além do adaptador, o primer forward 

utilizado para cada amostra foi sintetizado com um código de identificação (tag) composto 

por 10 bases nucleotídicas, posteriormente utilizadas para reconhecimento da origem amostral 

de cada uma das sequências obtidas. A descrição das sequências nucleotídicas dos 

adaptadores, tags e primers estão mencionadas no Quadro 6. 

Para ambos os genes a reação de PCR foi realizada em triplicata para cada uma das 27 

amostras conforme a descrição a seguir: a) 3 minutos a 94 ºC, seguido de 30 ciclos de 30 

segundos a 94 ºC, 30 segundos a 56 ºC e 1 minuto a 72 ºC, com extensão final de 7 minutos a 

72 ºC para o gene 16S rRNA e b) 3 minutos a 95 ºC, seguido de 30 ciclos de 45 segundos a 95 

ºC, 45 segundos a 60 ºC e 40 segundos a 72 ºC, além de extensão final de 4 minutos a 72 ºC 

para o gene bph.  

Como controle positivo para as reações de amplificação foi utilizado o DNA total de 

uma comunidade microbiana artificial (mock community), que compreende uma amostra de 

DNA onde se conhece a proporção do gene em estudo. Neste caso, foi utilizada uma amostra 

equimolar contendo o DNA genômico das estirpes Burkholderia xenovorans LB400, 

Rhodococcus sp. RHA1 e Arthrobacter sp. B1B que contêm tanto o gene 16S rRNA quanto o 

gene para degradação de bifenilo (bph). 

Após a realização da técnica de PCR os produtos de amplificação foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose 1,5% (g/mL), submetidos a um campo elétrico de 90 V por 

aproximadamente 30 minutos, depois corados com Sybr Safe (1 μg/100 mL) e comparados 

com um padrão de peso molecular de 100pb DNA Ladder (Invitrogen Life Technologies). 

Após a confirmação do tamanho esperado para os amplicons, os mesmos foram recortados do 

gel de agarose e purificados utilizando-se os kits: QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen) e 

QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). As concentrações do material purificado foram 
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determinadas em espectrofotômetro NanoDrop® ND-1000 UV-Vis (Uniscience), os produtos 

foram então diluídos para a concentração de 20 ng/uL e posteriormente reunidos por ponto 

amostral, totalizando nove amostras submetidas ao pirosequenciamento para cada gene 

analisado. 

As sequências obtidas para ambos os genes foram inicialmente analisadas quanto à 

qualidade de nucleotídeos pelo software do próprio equipamento (Genome Sequencer FLX 

System, 454 Life Sciences), que descarta as leituras de baixa qualidade. As sequências foram 

então copiadas do servidor Finch Server (http://finch.bch.msu.edu/Finch/) e submetidas às 

demais análises. 

 

4.7.1  Pirosequenciamento do gene 16S rRNA  

 

Os processos de filtragem e obtenção das sequências válidas geradas a partir do 

pirosequenciamento para o gene 16S rRNA foram realizados utilizando as ferramentas 

disponíveis no Ribosomal Database Project - RDP (http://pyro.cme.msu.edu/). A seleção 

inicial das sequências válidas foi realizada pela utilização da ferramenta Pyrosequencing 

Pipeline Initial Processor, considerando a presença das tags e do primer forward e os 

parâmetros padrões de filtro, e um comprimento mínimo de 300 pb. As sequências foram 

separadas por ponto de coleta, pelas suas tags de identificação e posteriormente os primers e 

tags foram removidos. A partir do uso dessa ferramenta foi possível obter: (a) o número total 

de sequências obtidas por tag, (b) o número de sequências que passaram pelos filtros e (c) um 

histograma com a média de comprimento das sequências para cada ponto amostral. A 

presença de quimeras foi detectada pelo uso da ferramenta online decipher disponível em 

http://decipher.cee.wisc.edu/FindChimeras.html.  

Após o controle de qualidade inicial as sequências restantes foram submetidas ao 

alinhamento, pelo uso da ferramenta Aligner. Esta ferramenta alinha as sequências obtidas 

usando o alinhamento INFERNAL - INFERence of RNA ALignment (NAWROCKI et al., 

2009), que permite uma maior correção de erros de sequenciamento e contorna alguns 

problemas de alinhamentos incorretos. Quando o alinhamento está completo o arquivo gerado 

fornece: (a) o total de sequências submetidas ao alinhamento, (b) o modelo utilizado (bactéria 

ou arqueia), (c) o modelo de sequência-referência (Escherichia coli J01695), (d) número de 

sequências contendo somente gaps, (e) um histograma apresentando a média do comprimento 

das sequências (mensurado em comparação à posição inicial e final da sequência usada como 

referência). As sequências alinhadas foram posteriormente submetidas à associação 

http://finch.bch.msu.edu/Finch/
http://pyro.cme.msu.edu/
http://decipher.cee.wisc.edu/FindChimeras.html
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taxonômica em comparação àquelas depositadas no banco de dados do RDP e a ferramenta 

utilizada para a obtenção dessas informações foi o RDPMulticlassifier. 

Foi realizada a análise de cluster utilizando o pacote Stats do programa R versão 2.12.1 

(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010) para verificar como as amostras se agrupavam, 

considerando a abundância de filos observada para cada ponto amostral. Com os valores de 

abundância, foi construído um dendograma de cores, utilizando a função heatmap, onde a 

intensidade da cor é proporcional à abundância dos filos. Os valores foram normalizados para 

cada filo, com média zero e desvio padrão igual a um. Considerando os perfis de intensidades 

de cores apresentados por cada amostra, foi realizada a análise de agrupamento hierárquico 

pelo método de complete linkage, baseado na distância euclidiana entre as amostras. Também 

utilizamos o programa CANOCO 4.5 (BRAAK & SMILAUER, 2002) para uma análise 

multivariada, considerando os dados bióticos e abióticos de cada ponto amostral. 

Os índices de diversidade e estimativas de riqueza foram calculados pelo uso do 

programa MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009). Para cada biblioteca, foram calculados os 

índices de diversidade de Shannon (H’) e de Simpson, índices não paramétricos de estimativa 

de riqueza CHAO e ACE e curvas de rarefação. Os índices de riqueza compartilhada ou beta-

diversidade (sharedsobs, sharedace e sharedchao) foram calculados entre as amostras dos 

três manguezais. Também foram construídos diagramas de Venn (FAUTH et al., 1996) para 

verificar as intersecções e peculiaridades entre os ambientes, identificando o número de OTUs 

exclusivas e compartilhadas entre as amostras. O teste Libshuff foi utilizado para comparar a 

beta-diversidade entre as amostras e para verificar se estas são significativamente diferentes 

entre si. 

 

4.7.2 Pirosequenciamento do gene bph  

 

Os processos de filtragem e obtenção das sequências válidas geradas a partir do 

pirosequenciamento para o gene bph foram realizados utilizando as ferramentas disponíveis 

no Funcional Gene Pipeline & Repository - FunGene (http://fungene.cme.msu.edu), de 

maneira bastante semelhante àquela realizada para o gene 16S rRNA no Ribosomal Database 

Project. Inicialmente, as amostras foram filtradas utilizando-se como parâmetros a presença 

do primer forward e das tags utilizadas, além de comprimento mínimo das sequências de 

400pb. Primers e tags foram retirados e as sequências que passaram por este processo inicial 

de controle foram checadas quanto à presença de quimeras pelo uso da ferramenta online 

decipher disponível em http://decipher.cee.wisc.edu/FindChimeras.html.                           .                      

http://fungene.cme.msu.edu/
http://decipher.cee.wisc.edu/FindChimeras.html
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Quadro 6. Sequências nucleotídicas dos primers utilizados na realização da PCR para o pirosequenciamento de cada amostra. 

 

 Gene 16S rRNA Gene bph 

ID Adaptador Sequência 
da tag 

Sequência do Primer 
(5’- 3’) 

ID Sequência 
da tag 

Sequência do Primer 
(5’- 3’) ID 

BA1 A acgacagctc 

AYTGGGYDTAAAGNG 

577f MID_77 tcgagctctc 

AACTGGAARTTYCIGCVGA 

BPHf3 MID_107 

BA2 A acgtctcatc 577f MID_78 tcgcagacac BPHf3 MID_108 

BA3 A actcatctac 577f MID_79 agactcagcg BPHf3 MID_116 

BC1 A actcgcgcac 577f MID_80 tgagtgacgc BPHf3 MID_110 

BC2 A agagcgtcac 577f MID_81 tgatgtgtac BPHf3 MID_111 

BC3 A agcgactagc 577f MID_82 tgctatagac BPHf3 MID_112 

CP1 A agtagtgatc 577f MID_83 tgctcgctac BPHf3 MID_113 

CP2 A agtgacacac 577f MID_84 agctatcgcg BPHf3 MID_118 

CP3 A agtgtatgtc 577f MID_85 agtctgactg BPHf3 MID_119 

MC A atagatagac 577f MID_86 tcatcgagtc BPHf3 MID_106 

 B - CCGTCAATTCMTTTRAGT 926rMID_61 - ACCCAGTTYTCICRTCGTC BPH-r1 

 
MC = mock community 
Sequência nucleotídica do Adaptador A: CGTATCGCCTCCCTCGCGCCATCAG (primer Forward) 
Sequência nucleotídica do Adaptador B: CTATGCGCCTTGCCAGCCCGCTCAG (primer Reverso) 
Fonte: Lima (2012).
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Posteriormente as sequências resultantes foram traduzidas in silico para a sequência de 

aminoácidos correspondente. Em seguida, os erros em relação às fases de leitura das possíveis 

proteínas foram corrigidos utilizando-se a ferramenta FrameBot. Esta ferramenta permite que 

sejam selecionadas sequências de proteínas representativas de genes catabólicos, neste caso, 

do banco de dados do gene bph depositadas no FunGene, para serem utilizadas na 

comparação entre as sequências resultantes do pirosequenciamento e correção das fases de 

leitura. 

O RDP FrameBot produz um alinhamento entre as sequências do pirosequenciamento e 

as do banco de dados. Somente os alinhamentos que produziram as melhores pontuações 

(scores) foram utilizados e reportados como sequências válidas, e como filtros foram ainda 

utilizados os parâmetros de porcentagem de identidade (>70%) e de comprimento de 

sequência no alinhamento (>130 aminoácidos). 

 Em seguida, as sequências que passaram pelos filtros anteriores foram alinhadas 

utilizando-se a ferramenta HMMER3 aligner, para a validação das sequências como possíveis 

proteínas funcionais. Foi gerado um histograma contendo as posições de início e fim dos 

alinhamentos em relação à sequência de referência.  

Da mesma forma como foi realizado para o gene 16S rRNA, o heatmap foi realizado 

usando o programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010), uma Análise de 

Componentes Principais foi realizada utilizando o programa CANOCO 4.5 (BRAAK & 

SMILAUER, 2002) e os índices de diversidade e riqueza, bem como as curvas de rarefação, 

índices de riqueza compartilhada, diagramas de Venn e teste Libshuff foram calculados para o 

gene bph pelo uso do programa MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009).  

 

4.8 Técnica de Microarranjo de DNA - GeoChip 

 

Os ensaios relacionados com a detecção de genes funcionais das amostras em estudo 

foram realizados pelo uso de microarranjos de DNA - GeoChip. As lâminas utilizadas no 

presente estudo foram disponibilizadas pela equipe do Dr. Zihoung Zhou, através de uma 

parceria entre o Department of Botany and Microbiology, Institute for Environmental 

Genomics, University of Oklahoma e o grupo liderado pelo Dr. James Tiedje do Center for 

Microbial Ecology, da Michigan State University. 

 Para a realização desta técnica o DNA total das 27 amostras foi concentrado para 1,5 ug 

(≥ 150ng/uL) pela utilização do kit Genomic DNA Clean and Concentrator (Zymo Research 
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Corporation, Irvine, CA, USA), seguindo as instruções do fabricante. Como padrões de 

pureza também foram consideradas as razões 260/260 e 260/230 superiores a 1,8. 

O DNA foi marcado com o corante fluorescente cianina 3 (Cy-3), pelo método descrito 

por Wu et al. (WU  et al., 2006) como apresentado a seguir: o DNA foi desnaturado a 99 °C 

por 5 minutos, na presença de 15 μg de iniciadores randômicos (Invitrogen, Grand Island, 

NY, USA), e imediatamente resfriado e mantido em gelo. Posteriormente adicionou-se uma 

solução contendo desoxiribonucleotídios (dAGC-TP 5 mM, dTTP 2,5 mM), fragmento de 

Klenow 40 U (Invitrogen, Grand Island, NY, USA) e corante Cy-3 dUTP 25 nM. A solução 

teve seu volume final ajustado para 50 μL com água miliQ e em seguida foi incubada por 6 

horas a 37 °C, seguido por 3 minutos a 95 °C.  

O DNA marcado foi purificado com o kit QIAquick (Qiagen, Valencia, CA, USA), de 

acordo com as instruções do fabricante, e a incorporação do corante foi checada no 

espectrofotômetro Nanodrop. Após confirmar a incorporação de aproximadamente 100 pmol 

de Cy-3, o DNA teve seu volume reduzido no equipamento Speed Vac (ThermoSavant, 

Milford, MA) a 45 °C por 45 minutos e armazenados a -80 °C ao abrigo da luz até o uso.  

O DNA marcado foi re-hidratado com 7,32 μL de solução de hibridização contendo: 

formamida 50% (J.T. Baker, Philipsburg, NJ, USA); tampão SSC 5X (Ambion, Austin, TX, 

USA); SDS 0,1%; 2,68 μL de controles de rastreamento tracking-control (oligonucleotídeos 

de 48 pb, marcados com Cy3, que hibridizam com sondas controles na lâmina do GeoChip e 

rastreiam possíveis contaminações entre amostras; Roche NimbleGen, Madison, WI, USA); 3 

μL de padrão universal (oligonucleotídeos, marcados com Cy-5, que se ligam a sondas 

específicas distribuídas uniformemente por toda a lâmina, utilizadas para normalizar a 

intensidade de sinal dos spots positivos das amostras; desenhado no Institute for 

Environmental Genomics, University of Oklahoma); e oligonucleotídeos de alinhamento da 

imagem para Cy-3 (0,17 μL) e Cy-5 (0,28 μL) (Roche NimbleGen, Madison, WI, USA). Após 

agitar em vortex, o DNA em solução foi aquecido a 95 °C por 5 minutos e mantido a 50 °C 

até a aplicação na lâmina de microarranjo, a qual foi pré-aquecida a 42 °C. Para a 

hibridização, empregou-se a versão 4.3 do GeoChip. A hibridização foi realizada a 42 °C, por 

16 horas, na estação de hibridização Maui (BioMicro Systems, Madison, WI, USA). 

Após a hibridização, as lâminas foram lavadas com o kit NimbleGen Wash Buffer 

(Roche NimbleGen, Madison, WI, USA). Soluções de 30 mL dos tampões de lavagem foram 

previamente preparadas e em seguida adicionado Dithiothreitol 0,1 μM (DTT; NimbleGen, 

Madison, WI, USA). As lâminas foram incubadas sequencialmente com os tampões I, II e III, 
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por 2 minutos, 1 minuto e 15 segundos, respectivamente, sob agitação constante. Finalmente, 

as lâminas foram secadas em centrífuga para lâminas. 

A captura da imagem de hibridização das lâminas foi realizada no scanner NimbleGen 

MS200 (Roche, Madison, WI, USA). O programa NimbleScan 2.5 foi usado para alinhamento 

das imagens, obtidas na leitura de Cy-3 (amostras), e Cy-5 (padrão universal), definindo a 

localização e a intensidade de cada sonda. Em seguida, os dados brutos foram submetidos ao 

programa de análise de dados de microarranjos disponível na página do Institute for 

Environmental Genomics (http://ieg.ou.edu/microarray/). Para tratamento dos dados foram 

empregados os seguintes passos: 1) sondas com intensidade de sinal inferior a 1.000 e com 

SNR (signal noise ratio – razão sinal: ruído) inferior a 2 foram eliminados, por serem 

considerados de baixa qualidade (SNR foi calculado como a intensidade de sinal do spot 

menos o background, dividido pelo desvio padrão do background); 2) o sinal de cada spot foi 

normalizado, dividindo seu valor pela média dos spots do padrão universal, e em seguida 

dividindo pela média de todas as sondas da amostra (HE et al., 2010; PAULA, 2012).  

A intensidade de sinal normalizada de cada spot positivo foi considerada como a 

abundância de cada gene detectado. A comparação das abundâncias de genes entre as 

amostras foi possível devido à realização das seguintes etapas durante o experimento: 1) a 

mesma quantidade de DNA foi utilizada para todas as amostras; 2) a quantidade de corante 

incorporado foi equivalente para todas as amostras; 3) foi utilizada a mesma quantidade do 

padrão universal, o qual se liga a sondas específicas no microarranjo; 4) as etapas de 

normalização consideraram tanto o sinal do padrão universal, quanto a média obtida na 

amostra (PAULA, 2012). 

As análises estatísticas foram realizadas na plataforma R 2.12.1 com os pacotes Stats e 

Vegan (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2010). Anova one-way, com posterior teste de 

Tukey, foram empregados para verificar diferenças na riqueza de genes entre os pontos de 

amostragem. Foi realizada a análise de agrupamento (cluster) para analisar como as amostras 

se agrupam, considerando a abundância de genes de cada processo funcional. Para isso, as 

sondas foram inicialmente agrupadas por processo funcional, somando as intensidades dos 

sinais, para obter a abundância total de genes de cada processo. Com os valores de 

abundância, foi construído um dendograma de cores, utilizando a função heatmap, onde a 

intensidade da cor é proporcional à abundância de genes. Os valores foram normalizados para 

cada processo funcional, com média zero e desvio padrão igual a um. Considerando os perfis 

de intensidades de cores apresentados por cada amostra, foi realizada a análise de 

agrupamento hierárquico pelo método de complete linkage, baseado na distância euclidiana 
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entre as amostras. O programa R 2.12.1 também foi utilizado para construção do Diagrama de 

Venn e comparação entre as sondas de genes únicas e compartilhadas entre cada manguezal. 

Os dados também foram ordenados por NMDS (Nonmetric Multidimensional Scaling), 

usando o índice de Bray-Curtis. NMDS emprega níveis de dissimilaridades entre as amostras 

para ordená-las no gráfico, de forma que as comunidades funcionais mais similares são 

plotadas mais próximas. Este método de ordenação foi escolhido, pois não pressupõe relação 

linear entre as variáveis, e é considerado um método robusto para avaliar dados ecológicos de 

comunidades (PAULA, 2012). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Análises físico-químicas e de hidrocarbonetos totais 

 

As amostras de sedimento de manguezais da cidade de Bertioga foram utilizadas neste 

trabalho por apresentarem diferentes históricos de exposição a HPAs e as amostras de 

Cananéia foram incluídas por apresentarem um modelo de manguezal não contaminado por 

HPAs de origem petrogênica. 

Com a finalidade de caracterizar os sedimentos de cada ponto amostral dos manguezais 

foram realizadas análises de alguns parâmetros físico-químicos e os resultados estão 

discriminados na Tabela 1. É importante mencionar que os dados obtidos situam-se dentro da 

faixa de condições típicas de manguezais, especialmente no que diz respeito aos valores de 

pH que variaram de ácido a neutro (5,9 a 7,10) e porcentagem de matéria orgânica (5,43 a 

12,89%) estando de acordo com outros trabalhos encontrados na literatura (PAES, 2008; 

PRADA-GAMERO et al., 2004).  

Ao analisar a Tabela 1, nota-se que as maiores variações intra-manguezal foram 

observadas para os pontos amostrais de Cananéia, principalmente com relação à 

granulometria (areia:silte:argila), salinidade, carbono e nitrogênio. No que diz respeito à 

granulometria, a relação areia:silte:argila apresentou o maior valor em CP2 (1,14), que é um 

solo com o teor mais elevado de areia (82%), e o menor valor foi obtido em CP1 (0,02), que é 

um solo mais argiloso (52%). Quanto às variações de salinidade, a maior porcentagem foi 

observada para CP1 (1,26%) e a menor para CP3 (0,17%). O ponto CP1 também apresentou 

maiores porcentagens de carbono (13,92%) e nitrogênio (0,72) que os pontos CP2 e CP3. 

A Análise de Componentes Principais (PCA) foi realizada com as informações dos 

dados físico-químicos das amostras de sedimento para correlacionar as variáveis e os pontos 

amostrais, conforme representado na Figura 16. A PCA revelou três agrupamentos distintos 

considerando os ambientes estudados e a separação se fez por manguezal e não por tipo de 

ponto amostrado (curso d’água, floresta e restinga). 

 Observou-se na PCA que os manguezais de Bertioga (BA e BC) apresentaram 

características físico-químicas mais semelhantes entre si do que com Cananéia, sendo que os 

pontos BA1, BA2, BA3, BC1, BC2 e BC3 ficaram mais próximos entre si e relacionados a 

valores de pH, matéria orgânica e umidade.  
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Tabela 1. Análises físico-químicas dos pontos analisados dentro dos manguezais. 
 

 
Bertioga 

Antropizado 
Bertioga 

Contaminado 
Cananéia 

Preservado 
Análises BA1 BA2 BA3 BC1 BC2 BC3 CP1 CP2 CP3 

Areia (%)  71,00 59,00 57,00 34,00 69,00 35,00 22,00 82,00 78,00 
Silte (%) 24,00 36,00 38,00 60,00 26,00 50,00 26,00 6,00 12,00 
Argila (%) 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 15,00 52,00 12,00 10,00 
Areia:silte:argila 0,59 0,33 0,30 0,94 0,53 0,47 0,02 1,14 0,65 
Condutividade (ms) 5,56 8,22 8,36 7,77 8,01 8,84 20,81 11,42 3,54 
Salinidade (%) 0,30 0,46 0,46 0,47 0,46 0,48 1,26 0,68 0,17 
Umidade (%) 73,97 78,39 75,82 65,16 69,66 48,26 69,90 40,79 49,18 
Matéria Orgânica (%) 10,28 9,89 11,43 10,86 12,89 10,89 7,54 5,43 6,35 
Carbono Orgânico (%) 4,77 4,62 5,19 5,33 5,60 5,15 12,23 3,04 3,53 
Carbono (%) 5,71 5,50 6,35 6,03 7,16 6,05 13,92 5,10 6,95 
pH 7,10 6,80 6,90 6,90 6,80 6,40 5,90 6,40 6,30 
Nitrogênio (%) 0,29 0,26 0,34 0,13 0,45 0,31 0,72 0,21 0,23 
Fósforo (%) 0,07 0,07 0,12 0,13 0,11 0,19 0,07 0,11 0,09 
Potássio (%) 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,20 0,14 0,08 0,04 
Cálcio (%) 0,24 0,19 0,23 0,27 0,31 0,33 0,15 0,22 0,19 
Magnésio (%) 0,19 0,17 0,19 0,20 0,23 0,34 0,19 0,10 0,07 
Enxofre (%) 0,24 0,26 0,20 0,31 0,36 0,32 0,23 0,14 0,14 
Sódio (mg/kg) 4,77 4,40 4,95 5,33 8,09 9,50 7,35 2,24 1,34 
 
Fonte: Dias et al. (2011) 

 

Figura 16.  Análise de Componentes Principais baseada nas características físico-químicas 
dos sedimentos de manguezais analisados. 
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As amostras CP2 e CP3 apresentaram maior correlação com a granulometria do 

sedimento e a PCA também evidenciou uma relação inversa entre os valores de umidade e 

matéria orgânica para o ponto CP2. Já o ponto CP1 apresentou-se como um ponto totalmente 

distanciado dos demais, associando-se a valores de salinidade e carbono. Um fator importante 

a se considerar no que diz respeito às diferenças observadas no ponto CP1 é que no 

manguezal de Cananéia, especialmente em CP1 a inundação da maré é feita exclusivamente 

por água do oceano atlântico, enquanto que nos manguezais de Bertioga esse aporte é uma 

mistura de água doce (Rio Iriri) e água do mar (DIAS et al., 2011). 

As amostras de sedimento também foram avaliadas quanto à presença de 39 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos para verificar se ainda existem remanescentes de 

HPAs no manguezal que sofreu derramamento de petróleo há 29 anos. A Tabela 2 apresenta 

as concentrações individuais dos HPAs analisados. Nesta tabela observa-se que a medida de 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos totais (Σ-HPAs) variou em peso seco de 60,71 a 

827,7 ng.g-1 e os pontos amostrais que apresentaram as maiores concentrações foram os de 

Bertioga Contaminado, sendo observadas concentrações de 827,7 ng.g-1 em BC2, 426,2 ng.g-1 

em BC3 e 316,1 ng.g-1 em BC1.  

No Brasil não existe uma legislação que assegure a qualidade ambiental dos sedimentos 

costeiros com relação à presença de HPAs e seus limites de detecção, o que faz com que os 

autores usem os limites padronizados e estabelecidos por outras Agências Regulatórias 

Internacionais como a NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA) e o 

Environment Canada que utilizam 16 compostos de HPAs como referência.  Além destas 

agências, tem-se o ANZECC/ARMCANZ - Australian and New Zealand Environment 

Conservation Council/Agriculture and Resource Management Council of Australia and New 

Zealand (SANTOS et al., 2011a).  

Apesar das diferenças de concentração de HPAs observadas entre os manguezais de 

Bertioga e Cananéia, nenhuma de nossas amostras apresentou concentração de HPAs superior 

aos valores máximos estabelecidos pelas agências reguladoras internacionais. Segundo a 

ANZECC/ARMCANZ (2000) os HPAs que merecem atenção quanto à contaminação dos 

sedimentos são: acenafteno, acenaftileno, fluoreno, naftaleno, fenantreno, criseno, 

fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, dibenzo(a,h)antraceno e bifenilo.  
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Tabela 2. Concentração de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (ng.g-1 peso seco) nas 
amostras de sedimento dos manguezais analisados. 

 

 
Bertioga Antropizado Bertioga Contaminado Cananéia Preservado 

Hidrocarbonetos BA1 BA2  BA3 BC1 BC2 BC3 CP1 CP2 CP3 
1-Naftaleno 13,27 1,60 1,60 4,70 2,82 1,80 1,60 1,60 1,60 
2-Metilnaftalenos 20,47 1,52 1,30 1,30 2,49 1,34 1,30 1,30 1,30 
3-Bifenilo 2,49 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
4-Etilnaftalenos 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
5-Dimetilnaftalenos 11,13 5,21 2,60 2,60 11,73 4,79 2,60 2,60 2,60 
6-Acenaftileno 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 
7-Acenafteno 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
8-Trimetilnaftalenos 2,89 1,64 1,30 2,53 4,45 3,07 1,44 1,30 1,30 
9-Fluoreno 1,30 1,30 1,30 1,30 1,90 1,30 1,30 1,30 1,30 
10-Metilfluorenos 1,30 1,73 1,30 1,76 6,82 3,27 1,30 1,30 1,30 
11-Dibenzotiofeno 1,30 1,30 1,30 1,30 1,85 1,30 1,30 1,30 1,30 
12-Fenantreno 3,50 2,60 2,60 2,60 3,42 2,60 2,60 2,60 2,60 
13-Antraceno 1,10 1,20 1,10 1,10 2,02 1,10 1,10 1,10 1,10 
14-Dimetilfluorenos 1,30 1,30 1,30 1,30 6,86 4,66 1,30 1,30 1,30 
15-Metildibenzotiofenos 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
16-Metilfenantrenos 3,05 4,03 2,20 2,49 8,53 2,92 2,20 2,20 2,20 
17-Dimetildibenzotiofenos 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 2,45 1,30 1,30 1,30 
18-Dimetilfenantrenos 2,96 2,49 2,20 3,46 11,92 9,43 2,20 2,20 2,20 
19-Fluoranteno 10,82 9,73 5,17 8,68 10,82 6,37 2,04 1,30 1,30 
20-Pireno 8,19 7,09 3,84 7,27 14,49 7,12 1,44 1,20 1,20 
21-Metilfluorantenos 3,84 3,12 1,73 3,82 61,90 7,00 1,30 1,30 1,30 
22-Reteno 1,30 1,30 1,30 1,30 1,97 1,46 1,30 1,30 1,30 
23-Metilpireno 3,00 2,48 1,30 3,92 56,87 15,80 1,30 1,30 1,30 
24-Benzo(c)fenantreno 1,34 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 
25-Benzo(a)antraceno 6,50 4,14 2,55 4,89 4,65 5,47 1,93 1,30 1,35 
26-Criseno 6,69 4,05 3,47 5,07 68,47 30,34 1,22 1,20 1,20 
27-Metilcrisenos 7,65 8,38 3,01 8,78 172,39 66,05 1,36 1,20 1,20 
28-Dimetilcrisenos 3,28 2,73 1,96 7,96 203,16 88,01 1,20 1,20 1,20 
29-Benzo(b)fluoranteno 7,37 5,27 3,42 5,38 10,29 5,62 1,47 1,30 1,30 
30-Benzo(j)fluoranteno 4,31 2,73 1,93 4,11 8,43 5,28 1,30 1,30 1,30 
31-Benzo(k)fluoranteno 5,21 3,22 2,29 5,10 6,79 5,30 1,30 1,30 1,30 
32-Benzo(e)pireno 7,50 5,98 3,35 6,02 55,01 15,02 1,30 1,30 1,30 
33-Benzo(a)pireno 6,90 4,23 3,34 4,72 5,68 3,77 1,20 1,10 1,10 
34-Perileno 26,00 22,87 22,79 110,36 22,40 52,75 72,55 4,26 53,24 
35-Indeno[1,2,3-c,d]pireno 17,36 10,03 11,43 38,89 12,48 18,12 17,99 1,15 1,00 
36-Dibenzo(a,h)antraceno 3,98 2,18 2,18 7,65 11,57 10,57 1,14 1,00 1,00 
37-Benzo(b)criseno 2,12 1,10 1,14 4,29 1,37 1,29 1,10 1,10 1,10 
38-Benzo(g,h,i)perileno 19,95 9,11 10,26 27,85 17,99 21,93 14,55 1,60 1,20 
39-Coroneno 6,52 4,04 5,64 10,89 3,46 7,53 6,64 1,20 1,20 

Σ-HPAs 236,09 152,40 124,90 316,09 827,70 426,23 166,57 60,71 109,19 

Fluoranteno/Pireno 1,32 1,37 1,35 1,19 0,75 0,89 1,42 1,08 1,08 

Benzo(a)antraceno/criseno 0,97 1,02 0,73 0,96 0,07 0,18 1,58 1,08 1,12 
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Os HPAs que apresentaram as maiores concentrações individuais em BC2 são de alto 

peso molecular (com 4 aromáticos): dimetilcriseno (203,16 ng.g-1)  e metilcriseno (172,39 

ng.g-1), seguidos de metilfluoranteno (61,90 ng.g-1) e metilpireno (56,87 ng.g-1). Em BC3 as 

maiores concentrações foram observadas para HPAs de 4 e 5 anéis aromáticos, 

respectivamente, sendo eles: o dimetilcriseno (88,01 ng.g-1) e pirileno (52,75 ng.g-1). Já em 

BC1 as maiores concentrações de HPAs foram observadas para compostos de 5 anéis 

aromáticos: pirileno (110,36 ng.g-1) e o indeno[1,2,3-c,d]pireno (38,89 ng.g-1).  

A literatura mostra que as concentrações de HPAs totais encontradas em diferentes 

sedimentos variam amplamente. Valores abaixo dos encontrados em nosso estudo foram 

obtidos por Yang et al. (2000) que avaliaram 16 amostras de sedimento coletadas em 

diferentes regiões costeiras da China e verificaram valores de concentração total de HPAs 

variando de 24,7 a 275,4 ng.g-1 de peso seco.  

Valores próximos aos encontrados em nosso estudo foram verificados por Zhang et al. 

(2004) que também trabalharam com amostras de sedimento para verificar as concentrações 

de HPAs de 20 amostras coletadas de três transectos de um manguezal em Shenzhen na 

China. As concentrações totais variaram de 237 a 726 ng.g-1 de peso seco. 

Valores superiores foram encontrados por Tam et al. (2001), que analisaram 20 

amostras superficiais de sedimento de quatro manguezais localizados em Hong Kong (Sai 

Keng, Tolo, Ho Chung  e Mai Po) e seus resultados indicaram contrações totais de HPAs 

variando de 356 a 11.098 ng.g-1 de peso seco. Estes autores verificaram que os manguezais 

que se localizavam mais próximos às cidades e aos esgotos industriais foram aqueles que 

apresentaram as maiores concentrações de HPAs.  

Vale ressaltar que os compostos aromáticos investigados que mais se pronunciam em 

presença de fonte predominantemente petrogênica são: naftalenos, fluorenos, benzotiofenos e 

dibenzotiofenos, antraceno e fenantrenos, todos com seus respectivos homólogos alquilados 

(COIMBRA, 2006). Já os compostos bifenilo e dibenzofurano policlorados são caracterizados 

como poluentes orgânicos persistentes e sua detecção em solos e sedimentos remete à 

contaminação por lixo industrial, incineração de madeira e/ou dejetos e derramamento de óleo 

(CHENG & HU, 2010; SHELEPCHIKOV et al., 2011; WU, Y.-L. et al., 2009). 

Em nosso trabalho a Análise de Componentes Principais (PCA) também foi realizada 

com as informações de concentração dos HPAs para correlacionar as variáveis e os pontos 

amostrais, conforme representado na Figura 17. A PCA revelou que os pontos amostrais de 

Cananéia não apresentaram correlação com nenhum dos HPAs analisados, mas em 

contrapartida os pontos BA1 e BC1 mostraram-se correlacionados ao bifenilo e 
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benzo(b)criseno e os pontos BC2 e BC3 apresentaram-se associados a dimetildibenzotiofeno, 

antraceno, metilfluoreno, dimetilfluoreno (indicadores de origem petrogênica) e 

dimetilfenantreno. 

 

Figura 17. Análise de Componentes Principais baseada nas concentrações de HPAs dos 
sedimentos dos manguezais analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos trabalhos utilizam a relação fenantreno/antraceno e fluaranteno/pireno como um 

indicador para determinar a origem dominante dos HPAs (TAM et al., 2001). Razões de 

fenantreno/antraceno inferiores a 10 indicam que a maior introdução de HPAs no sistema foi 

pirogênica, enquanto aquelas razões superiores a 10 indicam uma origem petrogênica. Uma 

outra forma de análise é  a razão fluoranteno/pireno, que quando inferior a 1,0 indica fonte 

petrogênica e superior a 1,0 é relacionada a origem pirogênica (SOCLO et al., 2000). 

Também é importante considerar a razão benzo(a)antraceno/criseno e os valores  relacionados 

a origem petrogênica são < 0,40 (TAM et al., 2001). 

Em nosso estudo a razão fenantreno/antraceno não foi superior a 10 em nenhuma das 

amostras, mas em contrapartida as razões fluoranteno/pireno e benzo(a)antraceno/criseno 

demonstraram que nos pontos BC2 (0,75 e 0,02) e BC3 (0,89 e 0,18) a origem dos HPA é 

petrogênica, como pode ser observado na Figura 18. 

Floresta 
Curso d’água 

Restinga 
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Figura 18. Razão fluoranteno/pireno x Razão benzo(a)antraceno/criseno observada nos 
sedimentos dos manguezais analisados. 

 

 
 
 
O ambiente de Bertioga (BC) tem sido monitorado desde a época do acidente de 

derramamento e a medida de HPAs se tornou objeto importante de nexo causal na batalha 

jurídica para coprovação do dano ambiental ali causado. A análise de concentração de HPAs 

do óleo da época do derramamento demonstrou uma concentração total de 46.896 ng.g-1 e a 

concentração de bifenilo foi de 596,79 ng.g-1. A Tabela 3 mostra os resultados obtidos por 

Coinbra (2006) nos anos de 2.001 e 2.005 e os resultados encontrados por nosso grupo de 

pesquisa em 2.009. 

 

Tabela 3. Acompanhamento das concentrações totais de HPAs (Σ- HPAs) e do bifenilo no 
óleo do derramamento e nas amostras de Bertioga (BC) nos anos de 2001, 2005 e 
2009. 

 

Composto Óleo 
BC1 BC2 BC3 

2001 2005 2009 2001 2005 2009 2001 2005 2009 

Bifenilo 596,8 2,0 1,5 1,3 2,8 2,3 1,3 4,0 1,3 1,3 

Σ- HPAs 46.896 538,2 366,7 316,1 740,1 991,1 827,7 1.239 538,3 426,2 
 

*Concentrações mensuradas em ng.g-1 de peso seco 

Origem petrogênica 
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Por comparação com os resultados obtidos por Coinbra (2006), observa-se que as 

concentrações totais de HPAs (Σ- HPAs) e de bifenilo têm diminuído ao longo dos anos. Vale 

ressaltar que em 2.001 na amostra BC2 a medida de concentração total de HPAs não foi 

realizada para alguns compostos (antraceno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, 

benzo(e)pireno e pirileno), motivo pelo qual a Σ- HPAs foi menor que a Σ- HPAs de 2.005 e 

2.009. Uma informação importante é que nas medidas de 2001 e 2005 houve comprovação de 

origem petrogênica dos HPAs para todos os pontos amostrais de Bertioga (BC), mas nas 

medidas que realizamos em 2009 a amostra BC1 já não mais apresenta indicação de origem 

petrogênica. Trata-se do ponto amostral mais distante do local onde houve o derramamento, 

que possui contato direto com o curso d’água e aquele que sempre apresentou as menores 

concentrações de HPAs desde as primeiras análises.  

O fato de se constatar a presença de HPAs de origem petrogênica nos pontos BC2 e 

BC3, mesmo após 29 anos transcorridos desde o derramamento, é um importante indicador 

dos efeitos crônicos da contaminação causada pelo petróleo, muitas vezes de difícil 

diagnóstico após um longo período. A redução da concentração desses HPAs ao longo destes 

anos também é um indicador da presença de micro-organismos com capacidade para 

degradação desses compostos no ambiente de manguezal. 
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5.2 Análise do gene α-ARHD 

 

Todas as amostras utilizadas neste estudo amplificaram o fragmento esperado de 300-

329 pb do gene α-ARHD, demonstrando a presença de micro-organismos produtores de 

enzimas envolvidas na degradação de hidrocarbonetos aromáticos em todos os manguezais 

estudados. Obtivemos um total de 1119 clones que apresentaram alinhamentos significativos 

com a subunidade alfa de dioxigenases aromáticas depositadas no GenBank. 

Destas seqüências 389 (34,8%) foram obtidas a partir das amostras do manguezal de 

Bertioga Antropizado (BA), 386 (34,5%) a partir de Bertioga Contaminado (BC) e 344 

(30,7%) a partir das amostras de Cananéia (CP). Verificou-se uma considerável diversidade 

de genes α-ARHD nos manguezais amostrados e as seqüências foram relacionadas com 

enzimas associadas à degradação dos substratos bifenilo (55,0%), naftaleno (21,9%), 

dibenzofurano (16,9%), benzeno (3,2%) e 3-fenilpropanoato (3,0%).   

As enzimas α-ARHD encontradas neste estudo mostraram-se associadas, pela utilização 

da ferramenta TBlastx (NCBI), às seguintes seqüências depositadas no banco de dados: clones 

ambientais (92,5%), Janibacter sp. (7,2%) e Pseudomonas putida (0,3%) para bifenilo 

dioxigenase; Burkholderia phenazinium (44,9%), Pseudomonas stutzeri (32,3%), Comamonas 

testosteroni (22,0%), Pseudomonas fluorescens (0,1%) e Herbaspirilum sp. (0,1%) para 

naftaleno dioxigenases; Nocardioides sp. (87,3%) e Rhodococcus sp. (12,7%) para 

dibenzofurano dioxigenases; Shigella flexneri (66,7%) e Rhodococcus opacus (33,3%) para 

benzeno dioxigenases; e Sphingobium chlorophenolicum (100%) para a 3-fenilpropanoato 

dioxigenase. A Figura 19 mostra as diferenças de diversidade entre as bibliotecas analisadas. 

Fica evidente nos gráficos a maior variedade de dioxigenases no ponto BC3 da região de 

Bertioga Contaminado, exatamente onde houve o derramamento de petróleo no ano de 1.983. 

A maior heterogeneidade de grupos de dioxigenases nesse ponto pode ser resultado da 

variedade de substratos que ali foram inseridos, demonstrando a resposta da população 

microbiana ao estresse sofrido. 

Apesar de uma grande parte das seqüências proteicas de bifenilo dioxigenase analisadas 

neste estudo apresentarem similaridade somente com clones ambientais, para as demais 

enzimas foi possível observar a presença de gêneros bacterianos estreitamente relacionados a 

processos de biodegradação de HPAs como Pseudomonas, Burkholderia e Rhodococcus 

(KITAGAWA et al., 2001; MA et al., 2006b; TILLMANN et al., 2005). Alguns estudos têm 

descrito os micro-organismos Mycobacterium spp., Sphingomonas spp., Rhodococcus spp., 
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Arthrobacter spp., e Nocardia spp. como seletivamente estimulados em solos contaminados 

por hidrocarbonetos (DAANE et al., 2001; KANALY et al., 2000a). 

 Em estudos conduzidos em áreas de manguezais os autores verificam que diferentes 

perfis de populações microbianas podem indicar o impacto por diferentes contaminantes 

derivados de petróleo e os micro-organismos podem ser usados como indicadores de 

qualidade dos solos nesses ecossistemas (PEIXOTO et al., 2011; TAM et al., 2002; ZHOU et 

al., 2009).  

 

Figura 19. Classificação das bibliotecas do gene α-ARHD pela utilização da ferramenta 
Tblastx a partir das amostras analisadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – enzimas detectadas em cada ponto amostral; B – micro-organismos hospedeiros das enzimas. 

 

B 

A 



97 
 

Os HPAs têm sido reportados por causar redução/alteração na diversidade microbiana 

nos mais variados ambientes (JUCK et al., 2000; ROLING et al., 2002). Em muitos casos a 

seleção e o aumento de uma comunidade microbiana específica também ocorrem. Em 

ecossistemas não poluídos os micro-organismos degradadores de HPAs usualmente 

representam menos que 0,1% dos heterotróficos cultiváveis, enquanto em ambientes 

contaminados eles constituem quase que 100% da população viável (ANDREONI & 

GIANFREDA, 2007; ZHOU et al., 2009).  

Utilizando amostras urbanas de manguezais da Baía da Guanabara Gomes e 

colaboradores (2008) verificaram que cada manguezal apresentava uma estrutura específica 

de comunidade bacteriana e as bandas de DGGE revelaram ribotipos relacionados a 

Alteromonadales, Burkholderiales, Pseudomonadales, Rhodobacterales e Rhodocydales. 

As relações filogenéticas entre as seqüências de dioxigenases identificadas neste estudo, 

e destas com seqüências referência selecionadas a partir do banco de dados (Genbank) estão 

mostradas nas Figuras 20, 21 e 22. De forma geral, as sequências obtidas em nosso estudo 

apresentaram valores de similaridade variando de 54 a 97% com as sequências depositadas no 

Genbank.  

Com relação às famílias de dioxigenases, tivemos representantes dos grupos IV – 

bifenilo e benzeno dioxigenases, III – naftaleno dioxigenases, e enzimas 3-Fenilpropanoato e 

Dibenzofurano dioxigenases, que apresentam maior similaridade com a família bifenilo 

dioxigenase, mas para as quais ainda não foram descritas famílias de α-ARHDS. Enzimas 

associadas à degradação de fenilpropanoato só foram detectadas nas amostras do ponto BC3 

de Bertioga.  

Em um estudo conduzido por Belicanta (2004) em que foram utilizadas amostras de 

sedimento de áreas estuarinas em Cubatão (próximo à COSIPA - Companhia Siderúrgica 

Paulista) e São Vicente, também foram encontradas enzimas dioxigenases relacionadas à 

degradação de bifenilo, benzeno, naftaleno e dibenzofurano, como aquelas encontradas em 

nosso estudo. Além destas, o referido autor também encontrou, na biblioteca das amostras de 

sedimentos de Cubatão, enzimas relacionadas à degradação de clorobenzeno e 

dibenzotiofeno. Semelhante aos nossos resultados, os micro-organismos associados a essas 

enzimas foram relacionados aos gêneros Pseudomonas, Rhodococcus, Comamonas e 

Ralstonia. 
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Figura 20. Árvore de similaridade construída a partir do alinhamento das seqüências 
representativas dos clones do manguezal de Bertioga Antropizado e as 
seqüências de referência das enzimas ARHD. 

 Árvore gerada com o método de Neighbor-Joining, pelo modelo de substituição de resíduos de aminoácidos por 
Matriz PAM (Dayhoff) e valor de bootstrap de 1.000 repetições. A escala indica a porcentagem de divergência 
entre as seqüências.  
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Figura 21. Árvore de similaridade construída a partir do alinhamento das seqüências 
representativas dos clones do manguezal de Bertioga Contaminado e as 
seqüências de referência das enzimas ARHD. 

 
Árvore gerada com o método de Neighbor-Joining, pelo modelo de substituição de resíduos de aminoácidos por 
Matriz PAM (Dayhoff) e valor de bootstrap de 1.000 repetições. A escala indica a porcentagem de divergência 
entre as seqüências.  
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Figura 22. Árvore de similaridade construída a partir do alinhamento das seqüências 
representativas dos clones do manguezal de Cananéia Preservado e as 
seqüências de referência das enzimas ARHD. 

 
Árvore gerada com o método de Neighbor-Joining, pelo modelo de substituição de resíduos de aminoácidos por 
Matriz PAM (Dayhoff) e valor de bootstrap de 1.000 repetições. A escala indica a porcentagem de divergência 
entre as seqüências.  
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Para Yeates e colaboradores (2000) as diferenças das seqüências de oxigenases e da 

diversidade na estrutura das comunidades microbianas de solos contaminados e protegidos, 

podem ser reflexos tanto de efeitos geográficos, como de diferenças nos substratos nos dois 

locais. A extensão de substratos e a diversidade bioquímica de enzimas desconhecidas parece 

ser maior do que a observada em enzimas já descritas, destacando-se o potencial 

biotecnológico de organismos ainda não cultivados. 

Utilizamos o software MOTHUR para agrupar as bibliotecas do gene α-ARHD 

baseando-se na distância filogenética, considerando de 80 a 97% de identidade entre as 

seqüências do mesmo grupo no nível de aminoácidos (cutoffs 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20). 

Considerando-se o cutoff de 0,05 verifica-se na Tabela 4 que o Manguezal que apresentou o 

maior número de OPFs foi Bertioga Contaminado (n=22). Foram identificados para este 

manguezal de Bertioga Contaminado 11 grupos distintos (OPFs) para BC1, 9 grupos para 

BC2 e 14 grupos para BC3 (Tabela 6). Verifica-se que o elevado valor de OPFs em Bertioga 

Contaminado se dá devido ao ponto BC3, que foi aquele que apresentou os maiores números 

de OPFs dentre todos os pontos amostrados. Para Bertioga Antropizado verificou-se 4 grupos 

para a biblioteca BA1, 12 grupos para BA2 e 5 grupos para BA3 (Tabela 5). Para Cananéia 

foi observada uma distribuição mais homogênea com 8 grupos para CP1, 7 grupos para CP2 e 

9 grupos para CP3, conforme mostrado na Tabela 7.  

Para melhor compreender as relações entre as populações bacterianas degradadoras de 

compostos aromáticos presentes nos sedimentos dos manguezais amostrados, todas as 

bibliotecas foram analisadas em função de sua heterogeneidade. As Tabelas 4 a 7 apresentam 

as medidas de diversidade calculadas para as bibliotecas do gene α-ARHD analisadas neste 

estudo, dadas em função dos estimadores de riqueza de espécies, dos índices de diversidade e 

porcentagem de cobertura. Os resultados obtidos indicaram que o número de seqüências do 

gene α-ARHD foram suficientes para amostrar completamente a riqueza de espécies das 

comunidades microbianas destes manguezais em um cutoff de 0,05, especialmente para os 

pontos BA1, BA3, BC2, CP1 e CP3 (Figuras 23 e 24). 

Os valores dos índices de Chao1 e ACE demonstraram que, de modo geral, as 

bibliotecas de Bertioga apresentaram maior riqueza que Cananéia, sendo que a biblioteca de 

Bertioga Antropizado, especialmente o ponto BA2, apresentou maior riqueza que as demais. 

A biblioteca BA1, devido à dominância da enzima bifenilo dioxigenase, apresentou as 

menores medidas de riqueza. Os índices de Shannon e Simpson revelaram maior diversidade 

na biblioteca de Bertioga Contaminado, sendo que BC3 foi aquele com maior diversidade 

dentre todos os pontos amostrados.  
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Tabela 4. Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 
aminoácidos obtidas através do sequenciamento para o gene α-ARHD para cada 
manguezal. 

 

Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 
% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BA 389 

0,03 28 51 58 2,60 0,105 0,97 
0,05 13 23 46 1,79 0,200 0,99 
0,10 6 7 1 0,79 0,611 1,00 
0,20 5 6 1 0,72 0,616 1,00 

BC 386 

0,03 35 37 37 3,21 0,047 0,99 
0,05 22 23 23 2,72 0,083 0,99 
0,10 14 14 14 2,00 0,203 1,00 
0,20 11 11 11 1,84 0,220 1,00 

CP 344 

0,03 25 26 26 2,95 0,060 0,99 
0,05 15 16 16 2,08 0,182 0,99 
0,10 12 13 13 1,63 0,284 1,00 
0,20 10 10 10 1,59 0,285 1,00 

 
 
 
Tabela 5. Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 

aminoácidos obtidas através do sequenciamento para o gene α-ARHD para os 
pontos amostrais do manguezal de Bertioga Antropizado. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BA1 142 

0,03 11 11 11 2,0 0,190 1,00 
0,05 4 4 4 1,0 0,420 1,00 
0,10 1 1 1 0,1 1,000 1,00 
0,20 1 1 1 0,1 1,000 1,00 

BA2 134 

0,03 24 47 45 2,7 0,076 0,93 
0,05 12 20 23 1,7 0,220 0,96 
0,10 6 7 14 1,0 0,416 0,99 
0,20 5 6 1 0,9 0,418 1,00 

BA3 113 

0,03 9 9 9 2,0 0,154 1,00 
0,05 5 5 5 1,3 0,345 1,00 
0,10 3 3 3 0,7 0,611 1,00 
0,20 2 2 0,1 0,6 0,633 1,00 
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Tabela 6. Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 
aminoácidos obtidas através do sequenciamento para o gene α-ARHD para os 
pontos amostrais do manguezal de Bertioga Contaminado. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BC1 106 

0,03 20 25 28 2,47 0,106 0,95 
0,05 11 17 15 1,70 0,259 0,96 
0,10 5 5 7 1,05 0,395 0,99 
0,20 4 4 1 1,00 0,399 1,00 

BC2 144 

0,03 13 13 13 2,26 0,123 1,00 
0,05 9 9 9 1,94 0,162 1,00 
0,10 5 5 5 0,95 0,527 1,00 
0,20 4 4 4 0,79 0,553 1,00 

BC3 136 

0,03 15 15 15 2,50 0,093 0,97 
0,05 14 14 14 2,43 0,097 0,98 
0,10 12 12 12 2,20 0,127 0,99 
0,20 10 10 10 2,04 0,149 1,00 

 
 

Tabela 7. Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 
aminoácidos obtidas através do sequenciamento para o gene α-ARHD para os 
pontos amostrais do manguezal de Cananéia. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

CP1 123 

0,03 14 14 14 2,50 0,087 1,00 
0,05 8 8 8 1,72 0,226 1,00 
0,10 7 7 7 1,32 0,405 1,00 
0,20 7 7 7 1,32 0,405 1,00 

CP2 104 

0,03 13 15 22 2,10 0,147 0,96 
0,05 7 8 2 1,56 0,243 0,98 
0,10 5 6 1 0,98 0,452 0,98 
0,20 4 4 1 0,94 0,454 1,00 

CP3 117 

0,03 13 13 13 2,45 0,085 0,99 
0,05 9 9 9 1,98 0,161 1,00 
0,10 7 7 7 1,65 0,236 1,00 
0,20 7 7 7 1,65 0,236 1,00 
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Figura 23. Curvas de rarefação estimadas para o número total de sequências do gene α-
ARHD de cada manguezal para os cutoffs de 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenada: número de OPFs; Abscissa: número de sequências analisadas. 
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Figura 24. Curvas de rarefação estimadas para o número total de sequências do gene α-
ARHD para cada ponto amostral para os cutoffs de 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordenada: número de OPFs; Abscissa: número de sequências analisadas. 



106 
 

Em nosso estudo a comparação da estrutura da comunidade por métodos baseados em 

OPFs foi realizada para quantificar a riqueza compartilhada observada (Sharedsobs) e 

estimada (Sharedace e Sahredchao) entre as amostras. Estes índices de beta-diversidade 

foram calculados entre as amostras de sedimento dos três manguezais analisados para um 

cutoff de 0,05. Fica claro na Tabela 8 que os índices de riqueza compartilhada observada e 

estimada foram maiores quando as amostras BC1 foram comparadas a BC2. 

A similaridade dos membros da comunidade, quanto a sua estrutura, foi medida através 

dos coeficientes de abundância de Jaccard (Jclass) e Theta de Yue-Clayton (Thetayc). 

Também de acordo com estes coeficientes os pontos amostrais BC1 e BC2 foram os que 

apresentaram maior similaridade entre si com relação às comunidades microbianas. 

 
 
Tabela 8. Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras dentro de cada manguezal 

para o cutoff de 0,05. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade* 
Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass Thetayc 

BA1 BA2 3,0 3,0 3,0 0,23 0,32  
BA1 BA3 2,0 2,0 2,0 0,29 0,84  
BA2 BA3 4,0 4,0 4,0 0,31 0,26  
BC1 BC2 7,0 6,0 8,0 0,54 0,14 
BC1 BC3 3,0 4,1 4,0 0,14 0,02 
BC2 BC3 3,0 3,0 3,0 0,15 0,09 
CP1 CP2 3,0 3,0 3,0 0,25 0,32 
CP1 CP3 5,0 5,0 5,0 0,42 0,70 
CP2 CP3 4,0 4,0 4,0 0,33 0,42 

 
*Sharedsobs: número de OPFs compartihadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Thetayc: coeficiente 
de similaridade theta de Yue-Clayton. 
Fonte: Lima (2012). 

 

Com o intuito de melhor representar os resultados das análises de riqueza compartilhada 

entre as amostras e também entre os manguezais, foram gerados diagramas de Venn para 

verificar as intersecções e peculiaridades de cada ambiente, identificando o número de OPFs 

exclusivas e compartilhadas entre os diferentes manguezais (Figura 25). Através dessa 

análise foi possível observar uma maior quantidade de OPFs únicas nas bibliotecas de 

Bertioga Contaminado em comparação com os demais manguezais amostrados, também fica 

evidente que esses manguezais não compartilham sequencias do gene α-ARHD entre si. Esses 
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resultados confirmam que o impacto ambiental sofrido pelo manguezal de Bertioga (BC) pode 

ter influenciado diretamente no aumento da diversidade funcional da comunidade microbiana 

que apresenta o gene α-ARHD nesse ecossistema. 

Considerando-se apenas os pontos amostrados dentro dos diferentes manguezais, 

observa-se que os pontos BA1, BA3 e BC2 são aqueles que apresentaram o menor número de 

seqüências únicas. 

 

Figura 25. Diagramas de Venn baseados nas OPFs das bibliotecas do gene α-ARHD (cutoff 
0,05).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O diagrama ao centro representa a análise entre manguezais (BA-BC-CP). Os diagramas na parte superior 
representam a análise dentro de cada manguezal (BA), (BC), (CP) e aqueles na parte inferior representam a 
análise considerando os pontos (P1), (P2), (P3) nos diferentes manguezais. 
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A beta diversidade também foi estimada através de testes de hipóteses e o teste 

empregado foi o Libshuff que testa a hipótese de subamostragens para estimar as diferenças 

entre cada comunidade, avaliando se a primeira comunidade é subamostra da segunda. Em 

cada comparação, um valor de p (p-value) é gerado e, caso esteja abaixo do p crítico, a 

hipótese é rejeitada. Os resultados do teste de Libshuff estão apresentados na Tabela 9 e o p-

value foi significativo para todos os pares de amostras analisados. Mais especificamente, o 

teste revelou que todas as amostras são diferentes entre si, confirmando os resultados 

anteriores. 

 

Tabela 9. Teste de hipótese Libshuff entre as amostras dos três manguezais, sob um cutoff de 
0,05. 

Amostras 
Comparadas dCXYScore Significância 

(p-value) Resultado1 

BA-BC 0.74619548 <0.0001 Significativo 
BC-BA 0.73642516 <0.0001 Significativo 
BA-CP 0.77324106 <0.0001 Significativo 
CP-BA 0.77593923 <0.0001 Significativo 
BC-CP 0.66534500 <0.0001 Significativo 
CP-BC 0.65615427 <0.0001 Significativo 

BA1-BA2 0.00188990 0.0004 Significativo 
BA2-BA1 0.12811454 <0.0001 significativo 
BA1-BA3 0.00657593 <0.0001 significativo 
BA3-BA1 0.03874737 <0.0001 significativo 
BA2-BA3 0.06100981 <0.0001 significativo 
BA3-BA2 0.00931445 <0.0001 significativo 
BC1-BC2 0.01710676 <0.0001 significativo 
BC2-BC1 0.01496848 <0.0001 significativo 
BC1-BC3 0.09580965 <0.0001 significativo 
BC3-BC1 0.17723666 <0.0001 significativo 
BC2-BC3 0.02135286 <0.0001 significativo 
BC3-BC2 0.17254232 <0.0001 Significativo 
CP1-CP2 0.02950152 <0.0001 Significativo 
CP2-CP1 0.01029189 <0.0001 Significativo 
CP1-CP3 0.01328148 <0.0001 Significativo 
CP3-CP1 0.02538953 <0.0001 Significativo 
CP2-CP3 0.00796606 <0.0001 Significativo 
CP3-CP2 0.04268200 <0.0001 Significativo 

 

1Significativo se p< 0,0083 
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A alteração da diversidade de genes catabólicos numa comunidade microbiana pode ser 

resultado de diversos estímulos abióticos, como alterações no clima, mudanças na prática de 

uso do solo, desmatamentos ou introdução de compostos poluentes no ambiente, além de 

fatores bióticos, como transferência horizontal de genes. Os ecossistemas costeiros são 

ambientes influenciados por processos continentais e marinhos, que interagem através de 

variáveis físicas, químicas, biológicas, climáticas e antrópicas, as quais se inter-relacionam de 

maneira complexa, estabelecendo um equilíbrio dinâmico. A supressão de grupos 

microbianos ou micro-organismos ativos tem um efeito deletério na ciclagem dos nutrientes 

no ambiente em questão (EL-TARABILY, 2002).  

Ainda existem lacunas importantes no conhecimento sobre a estrutura e diversidade de 

enzimas ARHD em amostras ambientais, fato que torna difícil a classificação dentro de uma 

abordagem funcional. Ainda mais escassos são os estudos com estas enzimas em ambiente de 

manguezal, geralmente são observadas apenas variações no gene 16S rRNA. Talvez em 

função disso algumas seqüências encontradas em nossa pesquisa não puderam ser diretamente 

relacionadas com grupos enzimáticos descritos previamente, podendo constituir novas 

enzimas associadas a este ambiente específico. Estudos posteriores serão necessários para a 

confirmação desta hipótese. 

Em um estudo realizado por Gomes et al. (2007) com amostras de manguezais urbanos 

na da Baía da Guanabara (Rio de Janeiro) foram propostos, pelo uso da PRC-DGGE, três 

novos genes relacionados à biodegradação de naftaleno, sendo dois deles encontrados em 

ambiente com baixos níveis de contaminação por HPAs e um dos novos genes foi detectado 

em manguezal com elevada contaminação por HPAs. Os resultados deste trabalho corroboram 

com a ideia de que novas dioxigenases podem ser encontradas nos ambientes de manguezais, 

tendo em vista que poucos estudos utilizando estas enzimas são realizados nesses 

ecossistemas. 

Em um trabalho conduzido com amostras de sedimento marinho de área preservada e 

contaminada na Antártica Kuhn (2007) verificou a presença das enzimas relacionadas ao 

grupo IV (Benzeno/Tolueno/Bifenilo dioxigenases) entre as 181 seqüências do gene α-ARHD 

analisadas, além de seqüências gênicas ainda não conhecidas e relacionadas a seqüências de 

clones ambientais oriundos de regiões tropicais. A referida autora também propôs a presença 

de novos genes envolvidos na degradação de n-alcanos (KUHN et al., 2009). 

Em nosso trabalho verificamos que a contaminação por HPAs pode ter interferido na 

diversidade funcional dos genes que codificam as ARHDs nos micro-organismos presentes 

nos sedimentos do manguezal de Bertioga (BC). A biblioteca do gene α-ARHD do ambiente 
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contaminado apresentou maior riqueza e diversidade de OPFs que a biblioteca do ambiente 

preservado. A maior diversidade de enzimas ARHDs observadas na amostra BC3 pode estar 

associada à alta variabilidade de substratos que foram inseridos naquele ponto, devido à 

contaminação por petróleo e seus subprodutos orgânicos, e a características físico-químicas 

do solo que pode ter favorecido a persistência destes compostos, o que provavelmente, ao 

longo dos anos, tem induzido uma forte variabilidade nos genes catabólicos ARHDs, 

especialmente pela troca de plasmídeos (transferência horizontal de genes) e por eventos 

como recombinação, duplicação, mutação pontual múltipla, deleção e integração gênica, 

proporcionando mobilidade gênica, maior versatilidade enzimática e acelerando o processo de 

degradação do contaminante naquele ambiente. 
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5.3  Isolados obtidos pelo enriquecimento com bifenilo  

 

Em nosso estudo todos os pontos amostrais analisados apresentaram crescimento 

microbiano, em meio Bushnell-Haas suplementado com bifenilo, após 21 dias de 

enriquecimento. Na diluição de 10-3 obtivemos um total de 36 isolados que apresentaram a 

capacidade de crescer com o bifenilo como única fonte de carbono. Destes isolados 21 

apresentaram colônias morfologicamente distintas e foram selecionados para o 

sequenciamento do gene 16S rRNA. Desse total 10 foram provenientes de Bertioga 

Antropizado, 10 de Bertioga Contaminado e 1 de Cananéia.  

A partir da análise das sequências parciais (±500 pb) do gene 16S rRNA foram 

definidos filotipos representativos de todos os gêneros bacterianos presentes em cada 

manguezal, com similaridade acima de 87% em relação ao banco de dados do Ribosomal 

Database Project (RDP). Os números de acesso, juntamente com a identidade em relação ao 

banco de dados e a referência de cada sequência representativa estão apresentados na Tabela 

10 e Figura 26. A partir da identificação dos isolados obtidos para os diferentes manguezais, 

foi possível classificar todos os grupos filogenéticos em três filos distintos: Firmicutes (61%), 

Proteobacteria (26%) e Actinobacteria (13%). Em Bertioga Antropizado as sequências 

nucleotídicas obtidas dos isolados foram similares a sequências dos gêneros Agromyces, 

Bacillus, Enterobacter, Lysinibacillus, Cellulomonas e Serratia. Em Bertioga Contaminado 

tivemos sequências similares a Bacillus, Lysinibacillus, Microbacterium, Ochrobactrum e 

Pseudomonas, enquanto que em Cananéia o único gênero encontrado foi Lysinibacillus. 

Dentre esses isolados aqueles mais extensivamente citados por apresentar capacidade de 

degradação de diferentes bifenilos são Pseudomonas (Proteobacteria) e Bacillus (Firmicutes), 

isolados dos manguezais de Bertioga (FURUKAWA et al., 2008). O gênero Pseudomonas foi 

relacionado como hospedeiro do gene α-ARHD envolvido na degradação de bifenilo na 

biblioteca obtida a partir da amostras de BC1 e foi aqui isolado. Esse microrganiso é 

altamente adaptado e amplamente distribuído na maioria dos ambientes e um micro-

organismo dominante entre os gêneros bacterianos envolvidos em processos funcionais de 

mineralização de hidrocarbonetos no solo (FURUKAWA & FUJIHARA, 2008; 

FURUKAWA & MIYAZAKI, 1986; JACQUES et al., 2005; KIMBARA et al., 1989; MA et 

al., 2006a).  

A presença do gênero Bacillus nos mais diversos ambientes reflete a versatilidade 

metabólica destes micro-organismos que podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos, 

móveis e têm a capacidade de produzir endosporos altamente resistentes em resposta a 
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estresse nutricional ou ambiental (ALCARAZ et al., 2010). Diferentes espécies do gênero 

Bacillus já foram reportados em vários trabalhos como sendo micro-organismos bastante 

eficientes na biodegradação de bifenilos e diversos congêneres de bifenilos policlorados 

(HATTA et al., 2003; MUKERJEE-DHAR et al., 2005; SHIMURA et al., 1999). O gênero 

Lysinibacillus, anteriormente classificado como Bacillus (AHMED et al., 2007) foi o único 

para o qual obtivemos isolados nos três manguezais analisados. Este gênero foi descrito por 

apresentar capacidade de degradação de dibenzotiofeno e cresol (BAHUGUNA et al., 2011; 

YAO et al., 2011) e de herbicidas (LIANG, B. et al., 2009), demonstrando uma grande 

versatilidade metabólica. 

 

Tabela 10. Filotipos representativos dos gêneros bacterianos isolados a partir das amostras de 
sedimento dos manguezais enriquecidos com bifenilo. 

 
 

Isolado Identidade Sequência referência (Genbank) Filo 

BA1-1 0.996 Cellulomonas sp. 3335BRRJ; (FJ200382.2) Actinobacteria 

BA1-2 0.975 Enterococcus durans (T); (AJ276354) Firmicutes 

BA1-3 0.991 Lysinibacillus fusiformis (T);(AJ310083) Firmicutes 

BA1-4 0.959 Enterobacter ludwigii (T); (AJ853891) Proteobacteria 

BA2-1 0.989 Agromyces mediolanus (T); (X77449) Actinobacteria 

BA2-2 0.991 Bacillus cereus (T); (AE016877) Firmicutes 

BA2-3 0.875 Lysinibacillus sphaericus (T); (AJ310084) Firmicutes 

BA2-4 0.976 Bacillus thuringiensis (T); (D16281) Firmicutes 

BA3-1 0.960 Serratia fonticola (T); (AJ233429) Proteobacteria 

BA3-2 1.000 Lysinibacillus fusiformis (T); (AJ310083) Firmicutes 

BC1-1 0.980 Bacillus thuringiensis (T); (D16281) Firmicutes 

BC1-2 0.963 Lysinibacillus fusiformis (T); (AJ310083) Firmicutes 

BC1-3a 1.000 Ochrobactrum cytisi (T); (AY776289) Proteobacteria 

BC1-3b 0.983 Bacillus vietnamensis (T); (AB099708) Firmicutes 

BC1-4 0.989 Pseudomonas sp; (AB009457) Proteobacteria 

BC2-1 0.970 Microbacterium hydrocarbonoxydans (EU373354) Actinobacteria 

BC2-3 1.000 Ochrobactrum cytisi (T); (AY776289) Proteobacteria 

BC3-1 0.983 Bacillus vietnamensis (T); (AB099708) Firmicutes 

BC3-3b 0.991 Bacillus cereus (T); (AE016877) Firmicutes 

BC3-4 0.991 Lysinibacillus fusiformis (T); (AJ310083) Firmicutes 

CP1-1 0.952 Lysinibacillus fusiformis (T); (AJ310083) Firmicutes 
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Figura 26. Árvore filogenética construída a partir das sequências parciais do gene 16S rRNA 
dos isolados e sequências de referência com maiores valores de identidade do 
banco de dados do RDP.  

  

Árvore construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2-parâmetros e teste de 1.000 bootstraps. A 
escala indica a distância de similaridade dos ramos. Os isolados estão indicados em maiúsculas e negrito e com 
as iniciais do ponto amostral de onde foram obtidos.  
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O gênero Ochrobactrum, encontrado em BC1 é um micro-organismo halotolerante, já 

foi isolado de solo contaminado com óleo (MOHEBALI et al., 2012) e descrito como 

produtor de biosurfactante (FERHAT et al., 2011) e degradador de HPAs como antraceno, 

fenantreno, fluoreno, pireno, benzo(k)fluoranteno e benzo(a)pireno (ARULAZHAGAN et al., 

2011; WU, Y. et al., 2009). Esse gênero bacteriano também já foi isolado em enriquecimento 

com naftaleno e óleo cru a partir do manguezal de Bertioga em um trabalho conduzido por 

Reyes (2009), também já foi isolado por Silva (2011) pela capacidade de degradação de 

fenantreno a partir de amostras da Amazônia. 

Em nosso estudo a família Enterobacteriaceae teve representantes dos gêneros Serratia 

e Enterobacter, além do gênero Pseudomonas, mencionado anteriormente. Bactérias do 

gênero Serratia já foram isoladas de áreas contaminadas com petróleo e mostraram grande 

eficiência em testes de biodegradação de gasolina, querosene, óleo diesel e óleos lubrificantes 

(WONGSA et al., 2004). Também existem relatos do gênero Serratia envolvido na 

biodegradação de asfaltenos (ROJAS-AVELIZAPA et al., 2002). Embora o gênero 

Enterobacter não esteja mencionado como micro-organismo tradicionalmente envolvido na 

degradação de HPAs, já foi descrito na biodegradação de 3,5,6-tricloro-2-pyridiol (FRENCH 

et al., 1998; SINGH et al., 2004) e mencionado em processos de biorremediação (SINGH et 

al., 2004).  

Os gêneros Agromyces, Cellulomonas e Microbacterium, representantes do filo 

Actinobacteria, foram encontrados em ambos os manguezais de Bertioga. Estes micro-

organismos são aeróbios em sua maioria, ocorrem amplamente no solo, onde desempenham 

um relevante papel biológico e se caracterizam pela grande importância na produção de 

antibióticos (VENTURA et al., 2007).  São reconhecidos como excelentes candidatos para 

aplicação em biorremediação de solos, pois utilizam uma ampla gama de fontes de carbono, 

degradam polímeros complexos como lignina e possuem a vantagem da formação de 

estruturas de resistência a estresse (endósporos) e produção de enzimas extracelulares, 

surfactantes e emulsificantes (PIZZUL et al., 2006), além da hidrofobicidade da superfície 

celular, que permite uma melhor adesão a compostos com baixa solubilidade em água 

(PIZZUL, LETICIA et al., 2007). O gênero Microbacterium hydrocarbonoxydans detectado 

no ponto BC2 foi obtido de solo contaminado com petróleo na Alemanha e descrito como um 

eficiente degradador de óleo cru (SCHIPPERS et al., 2005). A detecção deste gênero 

demonstra sua relevância, ao longo dos anos, na degradação dos hidrocarbonetos inseridos 

naquele ponto amostral por conta do derramamento. 
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Peixoto et al.  (2011) utilizaram diferentes amostras de um manguezal da Baía de Todos 

os Santos (Bahia) com histórico de exposição a óleo para verificar, pela utilização de métodos 

convencionais e moleculares, se a variação no perfil microbiológico refletia a variação do 

poluente. A autora constatou que os níveis totais de HPAs e de antraceno foram associados 

com o filo Actinobacteria, demonstrando que diferentes populações microbianas podem 

indicar o impacto por diferentes subprodutos do óleo. 

Micro-organismos do gênero Enterococcus (Firmicutes), isolados neste estudo a partir 

de amostras do ponto BC1, são encontrados como membros da microbiota de humanos, 

animais e de amostras ambientais, geralmente associados à contaminação fecal (KIMIRAN-

ERDEM et al., 2007). Estes micro-organismos caracterizam-se por serem anaeróbios 

facultativos que suportam extremos de temperatura (5,0 – 65 oC), pH (4,5 – 10) e elevadas 

concentrações de NaCl, além de uma resistência intrínseca (cromossomal) a uma gama de 

antibióticos incluindo vancomicina e aminoglicosídeos (FISHER et al., 2009) e resistência 

adquirida (plasmidial) a metais pesados como zinco (Zn), ferro (Fe), cádmio (Cd), cromo (Cr) 

e cobalto (Co) (KIMIRAN-ERDEM et al., 2007; MAZAHERI et al., 2011).  Da mesma forma 

em que foi verificada uma correlação entre a resistência a antibióticos e a resistência a metais 

pesados como chumbo, mercúrio e arsênio em Enterococcus (NAKIPOGLU et al., 2009) 

acreditamos que micro-organismos deste gênero (possivelmente provenientes de lançamentos 

de esgoto), por conta de toda a versatilidade metabólica e resistência intrínseca e adquirida, 

tenham sido selecionados pela tolerância à presença de HPAs no ponto BA1, da mesma forma 

que o uso indiscriminado de antibióticos levou à seleção de cepas resistentes no ambiente 

hospitalar e a presença de metais pesados tem levado tais micro-organismos a apresentarem 

uma resistência adquirida a estes compostos. Estudos posteriores sobre a capacidade de 

degradação do isolado são necessários para sustentação desta hipótese. 

Um fator importante a se considerar quando da presença de micro-organismos que não 

são tradicionalmente associados à biodegradação de um determinado composto, é a existência 

do co-metabolismo durante o processo de enriquecimento, que muitas vezes é essencial para a 

degradação completa de alguns HPAs, onde os sub-produtos do metabolismo inicial de um 

composto por determinado organismo servem de substrato para o crescimento de outras 

espécies (LEAHY et al., 1990; VAN HAMME et al., 2003). 

Vários estudos têm sido realizados para obtenção de micro-organismos com potencial 

biotecnológico para biodegradação dos mais variados hidrocarbonetos aromáticos e uma 

grande diversidade de micro-organismos tem sido observada. Guo et al. (GUO et al., 2005) 

utilizaram amostras de sete manguezais em Hong Kong, com diferentes graus de 
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contaminação, para obtenção de isolados capazes de crescer utilizando fenantreno como única 

fonte de carbono e energia. Neste estudo os autores isolaram bactérias dos gêneros 

Rhodococcus ruber, Sphingomonas sp. e Paracoccus versutus que foram identificadas pelo 

gene do rRNA 16S.  

Em um estudo conduzido em cinco manguezais de Taiwan, Chang et al. (CHANG et al., 

2008) isolaram seis bactérias que apresentaram capacidade para degradar uma mistura de 

fenantreno e pireno. Os micro-organismos foram identificados pelo gene rRNA 16S como 

Mycobacterium barrassi, Dyella ginsengisoli, Rhodococcus equi, Bacillus pumilus, Bacillus 

weihenstephanensis e Labrys sp. Neste estudo os autores verificaram, por cultivo direto, que 

diferentes comunidades microbianas estavam presentes em diferentes manguezais com 

diferentes concentrações de HPAs, sendo que a comunidade microbiana em ambientes com 

baixas concentrações de HPAs foi mais diversa que aquela encontrada nas elevadas 

concentrações destes compostos, sugerindo que a presença de altas concentrações de HPAs 

inibe parte da comunidade microbiana. Em nosso estudo a concentração de bifenilo utilizada 

pode ter inibido o isolamento de micro-organismos do manguezal de Cananéia. 

Utilizando amostras de manguezais contaminado e preservado na Baía de Todos os 

Santos Taketani et al. (2010a) montaram microcosmos, que foram submetidos à contaminação 

com óleo, para verificar a resposta da comunidade microbiana de sedimentos com diferentes 

históricos de contaminação. Ambas as comunidades mostraram o aparecimento de novas 

bandas no DGGE em resposta à contaminação por óleo. As análises baseadas nas bibliotecas 

do gene 16S rRNA, construídas com amostras do início e fim do experimento, demonstraram 

que ambos os microcosmos apresentavam comunidades similares no início do experimento e 

elas foram se diferenciando da comunidade inicial, bem como diferenciando uma da outra, 

após 75 dias de contaminação. As diferenças observadas na estrutura da comunidade foram 

mais pronunciadas nas amostras do manguezal preservado. Tais resultados sugerem o papel 

do histórico ambiental (contato prévio com o óleo) no comportamento da comunidade 

microbiana em resposta a um estresse inserido por nova contaminação. Os filotipos presentes 

no mangue previamente impactado foram menos susceptíveis à mudança, indicando uma pré-

seleção anterior, enquanto a comunidade do ambiente preservado teve que se adaptar, com 

alterações em sua estrutura, em resposta à contaminação. 

 Ramsay et al. (2000) também verificaram que a população de bactérias degradadoras de 

compostos aromáticos teve um aumento de 104 para 106 células por grama de sedimento após 

estímulo por adição de óleo em um estudo sobre biorremediação. 



117 
 

Em nosso estudo maioria dos isolados identificados a partir do ensaio de 

enriquecimento já foi reportada na literatura como degradadores de algum tipo de 

hidrocarboneto aromático onde a fonte de isolamento foi relacionada a ambientes 

contaminados com esses compostos, como solos, sedimentos de manguezais, água e estações 

de tratamento de resíduos. Tal fato demonstra a confiabilidade do ensaio no isolamento de 

micro-organismos com potencial para biodegradação de bifenilos a partir de ambientes de 

manguezais, que podem constituir hot-spots de diversidade microbiana, principalmente com 

relação a processos metabólicos funcionais. 

Os resultados aqui obtidos demonstram a influência dos diferentes fatores nas 

comunidades microbianas dos solos. Os dados de análises de hidrocarbonetos demonstraram 

uma maior concentração de HPAs nas amostras de Bertioga e da mesma forma foi possível 

observar uma maior frequência relativa de genes α-ARHD e de isolados envolvidos na 

biodegradação de bifenilo nestes pontos amostrais.  

Apesar das limitações da utilização do cultivo microbiano por conta da baixa 

representatividade de micro-organismos cultiváveis em relação aos ainda não cultiváveis, que 

em nosso estudo ainda foi direcionado pelo enriquecimento com um composto aromático e 

um meio seletivo para bactérias heterotróficas aeróbias e halotolerantes, este método 

convencional tornou possível determinar hospedeiros do gene de interesse, além disso, trouxe 

informações adicionais para fins de comparação dos ambientes, tendo em vista que no 

presente estudo, a quantidade de gêneros isolados foi aproximadamente dez vezes maior a 

partir das amostras de Bertioga contaminado em relação às amostras de Cananéia. 
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5.4 PCR em Tempo Real 

 

Neste estudo a PCR em tempo real foi utilizada para a medida da abundância do gene 

16S rRNA e para a quantificação do gene  α-ARHD em amostras de sedimento de 

manguezais. Na quantificação do gene 16S rRNA, a temperatura de dissociação média foi 

80oC e a eficiência de amplificação foi 1,04 com um valor de regressão logarítmica (R2) de 

0,99. Os resultados foram analisados considerando-se que múltiplas cópias do gene 16S 

rRNA ocorrem por célula bacteriana. Para o gene α-ARHD a temperatura de dissociação foi 

de 85,6 oC e a eficiência de amplificação foi de 0,94 com um valor de R2 de 0,98. A 

especificidade de amplificação foi confirmada para ambos os genes por meio da presença de 

picos únicos nas análises de desnaturação (Figura 27) e por bandas únicas (com o tamanho 

esperado para ambos os genes) nos géis de agarose a que foram submetidos os produtos 

resultantes da PCR em tempo real. 

De modo geral o número de cópias do gene 16S rRNA mostrou ter densidade mais 

homogênea nos diferentes manguezais e pontos amostrados, sendo que o número de cópias do 

gene por grama de sedimento variou de 8,48x1010 a 1,18x1012. No manguezal de Bertioga 

Antropizado os valores médios obtidos foram de: a) 1,18x1012 no ponto BA1; b) 3,66x1011 

em BA2 e c) 8,48x1010 em BA3. No manguezal de Bertioga Contaminado o número médio de 

cópias do gene por grama de sedimento foi de: a) 3,43x1011 no ponto BC1; b) 8,20x1011 em 

BC2 e c) 1,01x1012 em BC3. Os valores médios obtidos para os pontos amostrais de Cananéia 

foram: a) 3,61x1011 para CP1; b) 2,24x1011 para CP2 e c) 3,45x1011 para CP3. 

Como esperado, os resultados obtidos com o gene α-ARHD mostrou-se menos 

abundante que para o gene 16S rRNA, mas para o α-ARHD foi possível observar uma maior 

diferenciação entre os manguezais, e o número médio de cópias do gene por grama de 

sedimento variou de 5,34x105 a 1,36x108. Pode-se verificar uma maior densidade de bactérias 

afiliadas a este grupo no manguezal de Bertioga Contaminado com petróleo, onde obtivemos: 

a) 1,08x106 no ponto BC1; b) 1,31x108 em BC2 e c) 1,36x108 em BC3. Vale enfatizar a maior 

concentração de HPAs também detectadas nos pontos BC2 e BC3.  Já no manguezal de 

Bertioga Antropizado os valores médios obtidos foram de: a) 1,11x106 no ponto BA1; b) 

1,23x107 em BA2 e c) 1,76x107 em BA3. As menores abundâncias do gene foram observadas 

no ambiente de Cananéia com: a) 5,34x105 para CP1; b) 6,79x105 para CP2 e c) 6,54x105 para 

CP3. 
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Figura 27. Curvas de amplificação (A1 e B1), curvas de dissociação (A2 e B2) e curvas-
padrão (A3 e B3) para confirmar a amplificação específica dos fragmentos dos 
genes 16S rRNA (A) e α-ARHD (B) das amostras de sedimento dos manguezais. 
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As enzimas associadas à degradação de hidrocarbonetos são bastante diversas e a 

maioria dos trabalhos de abundância de genes codificando estas enzimas foca grupos 

específicos como catecol 2,3-dioxigenase (MESARCH et al., 2000), benzil-succinato sintetase 

(BELLER et al., 2002), benzoil-CoA redutase (HOSODA et al., 2005), ou apenas verificam o 

limite de detecção da técnica, sem utilizar amostras ambientais (BALDWIN et al., 2003). 

O naftaleno é frequentemente utilizado como composto modelo no estudo de 

biodegradação de hidrocarbonetos e aquele que apresenta maior número de literatura referente 

a PCR em tempo real. Dionisi et al. (2004) utilizaram a qPCR para  quantificar o número de  

cópias do gene nagAc em nove diferentes amostras de sedimento previamente contaminadas 

com hidrocarbonetos. Os autores verificaram uma variação de 1,2x105 a 5,4x107 cópias do 

gene por grama de sedimento nas amostras analisadas. 

Nyyssönem et al. (2006) utilizaram a PCR em tempo real em três amostras de solo da 

Finlândia com diferentes históricos de contaminação por hidrocarbonetos e detectaram as 

seguintes quantidades de cópias de genes nahAc (associados à degradação de naftaleno) por 

grama de solo: a) 1,2x106; b) 2,2x106 e c) 4,5x106. Assim como em nosso trabalho os autores 

observaram uma maior quantidade do gene na amostra de solo que apresentava a maior 

concentração total de HPAs. Os autores também validaram a técnica monitorando o aumento 

do número de cópias do gene correlacionando com a biodegradação do composto em 

experimentos envolvendo microcosmos. 

Uma forma de comparar a quantidade de um gene funcional é por meio da razão (Log) 

obtida entre a abundância deste gene em relação ao 16S rRNA. Fazendo tal análise, observa-

se que os pontos que apresentaram a maior razão (0,68) representam BC2 e BC3 da região de 

Bertioga contaminada, o que corrobora com os dados obtidos de concentrações de 

Hidrocarbonetos, indicando que uma maior concentração destes compostos levou a população 

microbiana a uma maior versatilidade metabólica. 

Cébron et al. (2008) utilizaram amostras de solo e sedimento da França e Bélgica para 

quantificar a comunidade bacteriana total e bactérias com capacidade de degradação de HPAs. 

O número de cópias do gene 16S rRNA variou de 4,9x108 a 4,2x109 por grama de 

solo/sedimento enquanto o número de cópias de degradadores de hidrocarbonetos oscilou de 

4,4x104 a 4,7x107 e a taxa de degradadores em relação à comunidade total ficou entre 0,01 a 

0,92. 

Em nosso estudo a análise de variância (ANOVA) comprovou que os pontos amostrais 

de Cananéia (CP1, CP2 e CP3) não apresentaram diferenças significativas (p≤ 0,05) entre si 

com relação número médio de cópias nas análises realizadas para os genes 16S e α-ARHD. 
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De forma geral, ao verificar os pontos amostrais que apresentaram diferenças significativas 

quanto ao número médio de cópias do gene 16S rRNA observa-se a presença de três perfis, 

representados pelas letras A (BA2, BC1, CP1, CP2 e CP3), B (BA3) e C (BA1, BC2 e BC3). 

Já a análise do gene α-ARHD apresentou-se mais heterogênea, com quatro perfis 

representados pelas letras a (CP1, CP2 e CP3), b (BA1 e BC1), c (BC2 e BC3) e d (BA2 e 

BA3), como pode ser observado na Figura 28-I. 

O que pode-se concluir pelo resultado da ANOVA dentro de cada manguezal é que: 

considerando-se o gene 16S rRNA verifica-se que em BA todos os pontos amostrais 

apresentaram diferenças significativas entre si, com a relação BA1>BA2>BA3. No 

manguezal BC o ponto BC1 (curso d’água) foi significativamente diferente dos pontos BC2 

(floresta) e BC3 (restinga), obedecendo a relação BC2=BC3>BC1. Para o gene α-ARHD 

observa-se que para ambos os manguezais (BA e BC) o ponto 1 (BA1 e BC1) foi 

significativamente diferente dos pontos 2 e 3 (BA2 e BA3) com a relação BA2=BA3>BA1 e 

BC2=BC3>BC1.  

Quando realizamos a análise de variância (ANOVA) por manguezal (Figura 28-II), 

verificamos que com relação à média das abundâncias do gene 16S rRNA não existe 

diferença significativa (p≤0,05) entre eles, enquanto que para o gene α-ARHD os manguezais 

de Bertioga (BA e BC) são significativamente diferente de Cananéia. Estes resultados 

demonstram que, apesar da abundância da comunidade total nestes manguezais ser igual, 

houve um aumento significativo na abundância dos genes associados à codificação de 

enzimas envolvidas na biodegradação de hidrocarbonetos na comunidade bacteriana dos 

manguezais impactados.   

Diante dos resultados aqui apresentados pode-se considerar que a PCR quantitativa 

representou uma robusta ferramenta para quantificar e comparar a comunidade bacteriana 

total e funcional de ambientes de manguezais impactados e preservado. Os resultados obtidos 

com a aplicação desta metodologia evidenciam que as áreas de manguezal estudadas abrigam 

uma abundante comunidade bacteriana e, além disso, enfatiza a resposta quantitativa da 

população funcional em relação às alterações ambientais sofridas, sugerindo que a 

contaminação do solo nos pontos BC2 e BC3 tem levado à seleção micro-organismos mais 

adaptados às fontes de hidrocarbonetos introduzidas no solo. 
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Figura 28. Média da abundância dos genes 16S rRNA e α-ARHD pela técnica de qPCR, nos 
diferentes pontos amostrais analisados (I) e entre manguezais (II). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os valores indicam a média ± desvio padrão das triplicatas utilizadas, sendo que para cada uma delas, duas 
reações foram realizadas para evitar variações intrínsecas ao equipamento. As barras indicam o erro padrão da 
média gerado a partir das repetições (n=3 em I e n=9 em II). Pontos amostrais que não compartilham mesma 
letra são significativamente diferentes entre si (ANOVA e teste de Turkey, p≤0,05).  
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5.5 Pirosequenciamento para o gene 16S rRNA 

 

O pirosequenciamento da região V4 do gene 16S rRNA foi realizado com o objetivo de 

verificar a diversidade nas comunidades microbianas das três áreas de estudo. Um total de 

40.851 sequências válidas foram obtidas após remoção dos primers e tags e utilizando as 

ferramentas disponíveis no Ribosomal Database Project. A Tabela 11 apresenta uma 

descrição detalhada do número de sequências válidas e o comprimento médio das sequências 

obtidas por amostra e por manguezal. 

 
Tabela 11. Descrição das amostras submetidas ao pirosequenciamento, número total e 

comprimento médio das sequências. 

 

Amostras Sequências válidas 
por amostra  

Sequências válidas 
por manguezal 

Comprimento médio 
das sequências (pb) 

BA1 4.423  331 
BA2 4.348 12.947 330 
BA3 4.176  329 
BC1 4.184  330 
BC2 4.996 13.950 330 
BC3 4.770  330 
CP1 4.848  330 
CP2 5.008 13.954 331 
CP3 4.098  331 

 40.851  330 
 
 

A composição da comunidade bacteriana de cada manguezal foi caracterizada pela 

classificação taxonômica das sequências, que indicaram a presença de 27 filos, 63 classes, 78 

ordens, 174 famílias e 527 gêneros bacterianos, sendo que um total de 4.109 sequências não 

puderam ser classificadas em um limiar de confiança de até 50% e não foram aqui 

consideradas. 

 A afiliação taxonômica permitiu observar diferenças entre as áreas estudadas e um 

panorama visual dos 25 principais gêneros encontrados em cada manguezal pode ser 

observado na Figura 29. No Manguezal de Bertioga Antropizado foram mais frequentes os 

gêneros Fusibacter, Sedimentibacter, Paracoccus, Lysinibacillus, Rhodobacter e Bacillus. No 

manguezal de Bertioga Contaminado os gêneros mais encontrados foram Paracoccus, 

Rhodobacter, Fusibacter, Celeribacter, Marinobacterium e Sedimentibacter. No ambiente 
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preservado de Cananéia os gêneros mais prevalentes foram Gillisia, Lysinibacillus, 

Dehalogenimonas, Caldithrix, Fusibacter e Flavobacterium. 

 

Figura 29.  Ranking dos 25 gêneros mais abundantes obtidos para cada manguezal por meio 
da técnica de pirosequenciamento para o gene 16S rRNA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA – Bertioga Antropizado, BC – Bertioga Contaminado e CP – Cananéia Preservado. 
A classificação das sequências foi realizada através da ferramenta Classifier (RDP). 
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Considerando-se o total de sequências classificadas observa-se que os filos 

Proteobacteria (49,72%) e Firmicutes (20,87%) foram os que apresentaram as maiores 

frequências relativas, seguidos por Bacteroidetes (5,10%), Chloroflexi (4,86%), Acidobacteria 

(2,20%), Deferribacteres (1,34%) e Chlorobi (1,08%). Os demais grupos apresentaram 

frequência inferior a 1%. O Filo Proteobacteria representou 68,57% das sequências obtidas 

em BC, 52,71% das sequências de BA e 43,80% das sequências de CP enquanto Firmicutes 

representou 32,21% de BA, 21,0% de CP e 16,94% de BC como pode ser observado na 

Figura 30.  A frequência de cada filo observada por ponto amostral consta na Figura 31-A e 

as principais classes pertencentes aos filos Proteobacteria e Firmicutes observadas por ponto 

amostral podem ser observadas na Figura 31-B e C. Em nosso trabalho, vamos dar ênfase na 

discussão destes grupos por representarem a maior porcentagem dos dados e por refletirem as 

maiores diferenças encontrada entre os ambientes estudados. 

O filo Proteobacteria corresponde ao maior grupo bacteriano, de morfologia e 

metabolismo muito diversificado, incluindo micro-organismos fototróficos, heterotróficos e 

quimiolitotróficos (ETTEMA et al., 2009).  Devido à elevada diversidade fisiológica este é o 

filo predominante em sistemas que possuam uma grande variedade de condições ambientais 

(KAZAKOV et al., 2009). A predominância do filo Proteobacteria em nosso estudo condiz 

com os resultados apresentados na literatura para amostras de manguezais, reportadas em 

trabalhos anteriores que empregaram técnicas moleculares (ANDREOTE et al., 2012; 

CASTINE et al., 2009; CURY, 2006; DIAS et al., 2010; LIANG et al., 2007; SANTOS et al., 

2011b). 

Em nosso estudo encontramos representantes das cinco classes de Proteobacteria, 

destacando-se Alphaproteobacteria (42,09%), Gammaproteobacteria (26,88%), 

Deltaproteobacteria (22,86%) e Betaproteobacteria (7,59%). No entanto, a análise dentro de 

cada manguezal apresentou diferenças quanto à frequência destas classes, como pode ser 

observado na Figura 31-B.  

Se a análise é realizada levando em consideração o total de sequências de cada 

manguezal, observa-se que no manguezal de Bertioga Antropizado as classes mais abundantes 

foram: Alphaproteobacteria (44,82%), Deltaproteobacteria (24,51%), Gammaproteobacteria 

(24,47%) e Betaproteobacteria (6,07%). Em Bertioga Contaminado tivemos: 

Alphaproteobacteria (51,73%), Gammaproteobacteria (26,12%), Deltaproteobacteria 

(13,11%) e Betaproteobacteria (8,16%). Já em Cananéia a classe Deltaproteobacteria foi a 

mais frequente (37,52%), seguida de Gammaproteobacteria (31,05%), Alphaproteobacteria 

(22,33%) e Betaproteobacteria (8,47%).  
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Figura 30. Frequência relativa dos diferentes táxons de Bacteria, obtidos por 
pirosequenciamento do gene 16S rRNA para cada manguezal analisado, com 
base na afiliação filogenética do RDP. 

 

 

 

 

 

 

 
 

BA – Bertioga Antropizado, BC – Bertioga Contaminado e CP – Cananéia Preservado. 
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Figura 31. Frequência relativa dos diferentes táxons de Bacteria, obtidos por 
pirosequenciamento do gene 16S rRNA para cada ponto amostral, com base na 
afiliação filogenética do RDP.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – Filos, B – Classes de Proteobacteria e C – Classes de Firmicutes. 
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Quando analisamos os resultados por ponto amostral, verifica-se que dos nove pontos 

amostrados a Classe Deltaproteobacteria foi mais frequente em BA1 (36,42%), BA2 

(35,35%), CP1 (49,06%) e CP2 (39,98%). Em seguida vem a classe Alphaproteobacteria com 

as maiores porcentagem de frequência em BA3 (73,13%), BC2 (52,34%) e BC3 (69,62%). 

Por último aparece a classe Gammaproteobacteria que apresentou maior frequência nos 

pontos BC1 (40,65%) e CP3 (29,35%).  

De forma geral a classe Gammaproteobacteria é a mais reportada em ambientes de 

manguezais. Andreote et al. (2012) realizaram análise metagenômica para quatro amostras 

provenientes dos manguezais de Bertioga e Cananéia. Estes autores verificaram que as classes 

mais frequentes foram Gammaproteobacteria (32,6 a 42,6%) seguida de Deltaproteobacteria 

(29,5 a 40,0%), Alphaproteobacteria (7,5% a 18,6%), Betaproteobacteria (2,2 a 9,3%) e 

Epsilonproteobacteria (2,3 a 20%). Uma grande contribuição deste trabalho é a Análise de 

Componentes Principais realizada com os dados de metagenoma que colocam o manguezal 

como um ambiente peculiar apresentando a co-ocorrência de micro-organismos encontrados 

tanto em solos quanto em oceanos. Da mesma forma o trabalho associa a ocorrência do grupo 

Alphaproteobacteria a amostras de oceanos, Actinobacteria e Gammaproteobacteria são 

associadas ao grupo de sequencias de água de manguezais enquanto que Delta e 

Epsilonproteobacteria foram associados aos sedimentos de manguezais.  

Em um estudo conduzido por Dias et al. (2010) foram analisadas bibliotecas de clones 

para determinar a diversidade de bactérias em cinco pontos amostrais de Cananéia. Os 

resultados obtidos por esses autores também diferem dos demais e revelam uma dominância 

dos filos Alphaproteobacteria (40,36%), Gammaproteobacteria (19,28%) e Acidobacteria 

(27,71%) neste manguezal. 

Com relação à variação observada no que se refere à frequência das classes de 

Proteobacteria em nosso estudo comparado aos demais, o que se pode inferir, é que alguns 

fatores podem influenciar no resultado obtido, como: (a) o ponto amostral e a profundidade do 

sedimento analisado, devido aos diferentes micro-habitats existentes dentro de um 

ecossistema de manguezal; (b) o tipo de vegetação presente no ambiente; (c) o estágio de 

preservação ou contaminação do ambiente analisado; e até mesmo (b) o conjunto de primers 

utilizados na reação de PCR, que pode ser mais específico para um determinado grupo. Tais 

suposições podem ser confirmadas ao analisar o trabalho conduzido por Cleary et al. (2012), 

que utilizaram a técnica de DGGE associada ao pirosequenciamento para demonstrar que os 

diferentes micro-habitats dentro de um manguezal apresentam diferenças significativas com 

relação à composição de Bacteria, Alphaproteobacteria e Betaproteobacteria.  Em nosso 
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estudo analisamos três manguezais com diferentes históricos de preservação e dentro de cada 

ambiente ainda foram selecionados três diferentes micro-habitas, o que torna difícil uma 

comparação mais aprofundada com os demais trabalhos. 

Em nossos resultados, com relação à classe Alphaproteobacteria (Figura 32–A), 

observou-se uma parcela significativa da ordem Rhodobacterales (77,29%), especialmente 

dos gêneros Paracoccus (48,64%) e Rhodobacter (42,90%) na amostra BC3 de Bertioga 

Contaminado. Na amostra BA3 o gênero Paracoccus representou 63,0% das sequências 

encontradas. Comparando-se esses resultados com a amostra do ambiente preservado, 

verifica-se que o gênero Paracoccus representa apenas 9,74% e Rhodobacter 20,19% das 

sequências obtidas neste ambiente. 

O gênero Paracoccus é composto de micro-organismos oxidantes de hidrogênio, 

quimiolitotróficos facultativos, apresentando diversas capacidades de degradação, potencial 

industrial e aplicações ambientais, especialmente para biorremediação (LI et al., 2010; LIN et 

al., 2010; SIDDAVATTAM et al., 2011). Esses micro-organismos têm sido isolados de solo 

contaminado (QIAO et al., 2010), ambiente marinho (HEAD et al., 2006) e tratamento de 

águas residuais (LI et al., 2010). São extremófilos, capazes de sobreviver em condições de 

aerobiose ou anaerobiose e se destacam por sua habilidade de redução do nitrato e possível 

origem ancestral da mitocôndria eucariótica, segundo a teoria da endo-simbiose (JOHN et al., 

1975; LI et al., 2011).  

O gênero Rhodobacter pertence ao grupo de bactérias púrpuras não sulfurosas, foto-

tróficas, frequentemente encontradas em ambientes de água doce e marinho e inclui espécies 

que possuem uma extensiva variedade de capacidades metabólicas. A espécie Rhodobacter 

sphaeroides é o organismo foto-heterotrófico mais estudado e teve seu genoma sequenciado 

devido a suas características de complexidade genética (MERCER et al., 2012; PANDEY et 

al., 2012; PORTER et al., 2011).  

Membros da classe Betaproteobacteria (Figura 32–B) foram observados em todos os 

pontos amostrais e verificou-se um predomínio das ordens Burkholderiales (67,63%), 

Rhodocyclales (14,40%) e Hydrogenophilales (13,81%). Dentro dessas ordens os gêneros 

mais observados foram Alcaligenes (29,23%), Thiobacillus (18,84%), Castellaniella (12,22%) 

e Georgfuschia (6,21%). O gênero Alcaligenes apresentou maior frequência relativa nos 

pontos BA3 (41,32%) e BC1 (70,96%). O gênero Thiobacillus foi mais abundante em 

Cananéia onde sua frequência variou de 52,35% (CP3) a 78,57% (CP2). O gênero 

Castellaniella apresentou maior frequência em BC2 (42,86%), BC1 (22,46%) e BA3 
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(14,88%). Já o gênero Georgfuschia representou 25% das sequências de Betaproteobacteria 

obtidas no ponto BC3. 

A literatura confirma que todos os gêneros de Betaproteobacteria encontrados com 

maior frequência nos manguezais contaminado e antropizado já foram associados a processos 

de biodegradação de hidrocarbonetos aromáticos. Quanto aos membros da ordem 

Burkholderiales, micro-organismos do gênero Alcaligenes já foram associados a produção de 

biosurfactantes e biorremediação em áreas contaminadas com petróleo (BHARALI et al., 

2011; TOLEDO et al., 2008) e o gênero Castellaniella foi inicialmente caracterizado por 

acomodar espécies anaeróbias e denitrificantes, sendo que a espécie Castallaniella 

daejeonensis foi isolada de amostras de solo contaminado com óleo (KIM et al., 2009; LEE et 

al., 2010; SPAIN et al., 2007). Quanto aos membros da ordem Rhodocyclales, a espécie 

Georgfuchsia tolurica é representada por micro-organismos anaeróbios estritos e foi descrita 

por realizar biodegradação de compostos aromáticos (WEELINK et al., 2009). 

O gênero Thiobacillus pertence à ordem Hydrogenophilales e apresentou uma elevada 

frequência relativa no manguezal de Cananéia. Este gênero representa micro-organismos 

quimiolitotróficos com um repertório metabólico bastante associado à oxidação de enxofre e 

ferro, cujas reações geram grandes quantidades de ácido sulfúrico (BELLER et al., 2006; 

RAWLINGS et al., 1994). 

A classe Deltaproteobacteria inclui bactérias mesofílicas redutoras de sulfato. Nesta 

classe a ordem Desulfobacterales (73,95%) foi a mais frequentemente encontrada nas 

amostras de manguezal, com destaque para os gêneros Desulfobulbus (19,61%), Desulfofaba 

(18,49%) e Desulfobacterium (17,08%). A ordem Myxococcales (9,55%) foi a segunda mais 

frequente, com predomínio do gênero Geobacter cujas sequências corresponderam a 69,90% 

das obtidas para a classe Deltaproteobacteria no ponto BA3 (Figura 32–C). 

Considerando-se a classe Gammaproteobacteria (Figura 32–D) as ordens Chromatiales 

(22,79%), Pseudomonadales (17,40%) e Alteromonadales (16,37%) foram as mais 

frequentes. Na ordem Chromatiales o gênero que apresentou maior destaque foi 

Thiohalocapsa, que representou 21,97% das sequências do ponto BC2. Na ordem 

Pseudomonadales tivemos o gênero Pseudomonas representando 32,37% de BC3 e 52,57% 

de CP3. Quanto à ordem Alteromonadales o gênero com maior abundância foi 

Marinobacterium, que representou 47,29% de BC1 e 24,43% de BC2. 

A ordem Chromatiales engloba bactérias fototróficas púrpuras de enxofre que 

participam da oxidação de sulfetos e tiossulfetos. Em nosso estudo esta ordem apresentou 
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maiores frequências nos pontos amostrais BC2 e BC3 cujas concentrações de HPAs também 

foram as mais elevadas.  

Em um estudo com microcosmos conduzido por Santos et al. (2011b) foi simulado um 

derramamento de óleo em amostras provenientes um manguezal preservado da Restinga da 

Marambaia. Os resultados de pirosequenciamento para o gene 16S rRNA mostraram que a 

ordem Chromatiales e o gênero Haliea reduziram com a exposição ao óleo e foram propostos 

como micro-organismos sensíveis à contaminação, enquanto o gênero Marinobacterium da 

ordem Alteromonadales aumentou sua prevalência de 1% para 45% na presença do óleo. O 

trabalho aqui apresentado e o trabalho de Santos e colaboradores concordam no aumento do 

gênero Marinobacterium no ambiente contaminado, que em nosso caso representou 25% das 

sequências de Gammaproteobacteria no ponto BC2. Mas em nossos resultados o gênero 

Haliea não apresentou grandes alterações na comparação entre os ambientes. Possíveis 

explicações para tal diferença podem ser devido a: (1) profundidade das amostras de 

sedimento, que em nosso estudo foi de 0-10 cm enquanto que no trabalho de Santos as 

amostras foram coletadas a 20 cm de profundidade; (2) o período transcorrido desde a 

contaminação com o óleo até a análise, que em nosso trabalho foi de 29 anos (contaminação 

crônica) enquanto que no estudo de Santos foi de 66 dias.  

Com relação à ordem Pseudomonadales, o gênero Pseudomonas já foi mencionado em 

nosso trabalho relacionado como hospedeiro do gene α-ARHD e também foi isolado no 

processo de enriquecimento com bifenilo. Esse microrganiso é ubíquio com um alto grau de 

adaptabilidade genética e fisiológica. Membros deste gênero são encontrados em grande 

número em em diferentes ambientes naturais (JIMÉNEZ et al., 2004). É um micro-organismo 

dominante entre os gêneros bacterianos envolvidos em processos funcionais de mineralização 

de hidrocarbonetos no solo (FURUKAWA & FUJIHARA, 2008; FURUKAWA & 

MIYAZAKI, 1986; JACQUES et al., 2005; KIMBARA et al., 1989; MA et al., 2006a) e em 

ambiente marinho (HEAD et al., 2006). Em nosso estudo este gênero apresentou maior 

frequência nos pontos amostrais relacionados à restinga (P3) quando comparados às florestas 

de manguezal (P2) e aos pontos próximos ao curso d’água (P1). Um fator importante a se 

considerar é que esse gênero bacteriano representava 51,57% das sequências relacionadas a 

Gammaproteobacteria na amostra CP3 de Cananéia, no entanto, não foi possível obter 

isolados a partir do enriquecimento com bifenilo neste ponto amostral, demonstrando a 

ausência da capacidade metabólica das espécies ali presentes. 
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Figura 32.  Frequência relativa dos gêneros encontrados em cada classe do Filo Proteobacteria nas amostras analisadas.   
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O filo Firmicutes foi o segundo maior grupo detectado através da afiliação filogenética 

das sequências analisadas, correspondendo a 32,0% de Bertioga Antropizado, 17,0% de 

Bertioga Contaminado e 21,0% das sequências obtidas a partir das amostras de Cananéia, 

conforme apresentado nas Figuras 30 e 31-C. Este filo é composto por bactérias aeróbias e 

anaeróbias Gram-positivas que apresentam grande importância no ciclo do enxofre 

(JANSSEN, 2006). Em nosso estudo este filo foi representado principalmente pelas classes 

Clostridia (71,57%) e Bacilli (28,35%). Em Bertioga Antropizado essas classes representaram 

77,95% (Clostridia) e 22,05% (Bacilli) das sequências de Firmicutes e em Bertioga 

Contaminado 78,09% (Clostridia) e 21,71% (Bacilli). Em Cananéia a porcentagem relativa 

foi de 56,02% para Clostridia e 43,89% para Bacilli. 

Clostridia é uma classe de bactérias sulfito-redutoras que se caracteriza por representar 

bacilos estritamente anaeróbios e alguns membros desta classe já foram associados à 

biodegradação de tolueno pelo uso da técnica de Stable Isotope Probing, (WINDERL et al., 

2010). Em nosso estudo uma diferenciação importante na classe foi observada para o gênero 

Fusibacter, que representou 76,75% das amostras de BA3, 51,21% de BC2 enquanto em 

Cananéia a maior porcentagem foi observada para o ponto CP2 (28,08%), como pode ser 

observado na Figura 33-A. O gênero Fusibacter é conhecido por constituir de micro-

organismos halotolerantes, capazes de reduzir tiosulfato a sulfito e já foram isolados de águas 

residuais e reatores de fábricas de óleo (BEN HANIA et al., 2012; MERCER et al., 2012; 

RAVOT et al., 1999). 

A versatilidade metabólica do gênero Bacillus já foi discutida neste trabalho por se 

tratar de um gênero bacteriano bastante estudado em processos de biorremediação 

(ALCARAZ et al., 2010; GOUD et al., 2012; VOLKOVA et al., 1989) e por apresentar o 

maior número de representantes em nossos enriquecimentos. Lysinibacillus foi o gênero que 

apresentou maior frequência nas amostras de Cananéia, representando 41,17% de CP2, 

28,36% de CP3 e 23,58% de CP1. Micro-organismos do gênero Lysinibacillus já foram 

descritos como patógenos de insetos e camarões (BERRY, 2012), biodegradadores de 

inseticidas (LIANG, B. et al., 2009; YAO et al., 2011), compostos fenólicos (YAO et al., 

2011) e de dibenzotiofenos (BAHUGUNA et al., 2011). É importante mencionar que esse 

gênero microbiano foi o único isolado nos três manguezais a partir do enriquecimento com 

bifenilo, sendo que para os enriquecimentos a partir das amostras de sedimento de Cananéia 

esta foi a única espécie isolada.  

Apesar de o filo Actinobacteria não apresentar uma frequência elevada em nosso 

estudo, uma diferença importante entre os manguezais foi observada neste grupo com relação 
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ao gênero Rhodococcus, cuja frequência foi inferior a 1% nos pontos amostrais da área 

preservada, mas variou de 26,1% (BC2) a 44,4% (BC3) nas amostras do manguezal com 

histórico de contaminação com petróleo e de 17,0% (BA1) a 41,7% (BA2) em Bertioga 

Antropizado, como pode ser visualizado na Figura 33-B. Tais frequências podem ser 

explicadas pelo fato de que o gênero Rhodococcus é bastante diverso e apresenta a habilidade 

de degradar um grande número de compostos orgânicos, incluindo alguns compostos de 

elevada toxicidade e recalcitrância (LARKIN et al., 2005). Estes micro-organismos parecem 

ter adotado uma estratégia de hiper-combinação associada à um grande genoma. 

Notavelmente eles abrigam um grande número de plasmídeos lineares que contribuem para 

sua diversidade catabólica e eficiência e são candidatos ideais para biorremediação de áreas 

contaminadas (LARKIN et al., 2005; MARTÍNKOVÁ et al., 2009; PIZZUL, L et al., 2007).  

 

Figura 33.  Frequência relativa dos principais gêneros encontrados nos Filos: Firmicutes (A) 
e Actinobacteria (B). 

A 

B 
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Em estudos de ecologia microbiana, o uso de técnicas de biologia molecular tem 

aumentado as possibilidades do reconhecimento espacial e temporal dos padrões das 

comunidades microbiológicas. É de conhecimento geral que os métodos baseados na análise 

das sequências do 16S rRNA para estudos de diversidade de bactérias apresentam suas 

limitações, como o viés da PCR em favor de grupos mais dominantes, a variabilidade genética 

do fragmento do gene analisado e o número de sequências analisadas em relação à riqueza de 

espécies (CURY, 2006). No entanto, como pudemos observar com os resultados aqui obtidos, 

a estratégia molecular foi capaz de fornecer uma série de informações que outros métodos, 

como aqueles baseados em cultivo, não forneceriam. 

Os manguezais aqui estudados também foram avaliados quanto ao seu agrupamento 

hierárquico a partir de uma matriz construída com a abundância dos filos em cada ponto 

amostral. Um dendograma de distância euclidiana foi gerado representado por perfis de 

intensidade de cores, como pode ser observado na Figura 34. 

 Nesta análise realizada unicamente com os dados de abundância de filos, observa-se 

que as amostras provenientes dos manguezais BA e BC formaram dois grupos distintos 

enquanto que as amostras de Cananéia apresentaram-se distribuídas. Pode-se ainda inferir, 

sobre este resultado, que considerando-se as amostras dos manguezais BA e BC os pontos P1 

e P3 mostraram-se mais próximos enquanto P2 diferenciou-se destes. Comparando os 

resultados deste agrupamento com aqueles obtidos na PCA com os dados físico-químicos 

(Figura 16) observa-se que em ambos as amostras BA1, BA2 e BA3, assim como BC1, BC2 

e BC3 mantiveram-se unidas, enquanto as amostras de CP apresentaram-se mais distantes 

entre si. 

A amostra CP1 também foi aquela que se mostrou mais distante de todas as demais na 

análise de agrupamento, estando aqui associada ao filo Bacteroidetes. O ponto amostral CP2 

mostrou-se próximo ao agrupamento do manguezal BA, estando mais associado à amostra 

BA2 enquanto que a amostra CP3 mostrou-se agrupada ao manguezal BC, especialmente à 

amostra BC2. De forma semelhante ao observado para as amostras, verifica-se que o filo 

Proteobacteria foi aquele que mais se distanciou dos demais, estando mais relacionado às 

amostras do manguezal de Bertioga Contaminado.  

É importante, todavia, ressaltar que os aspectos abióticos de um ambiente possuem 

íntima relação com a estrutura e função da biota que o ocupa. Fatores como pH,  quantidade 

de matéria orgância, concentração de sais e nutrientes, vegetação local e atividades antrópicas 

podem influenciar nas atividades dos micro-organismos e nas estruturas das comunidades 

microbianas dos solos (SINGH et al., 2006).  
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Figura 34.  Mapa de cores com análise de agrupamento das amostras baseado na abundância 
de filos encontrada.  

 
As colunas representam as amostras e as linhas representam os filos. 

 

Em nosso estudo, a variação na comunidade microbiana, observada a partir do 

pirosequenciamento para o gene 16S rRNA, foi também correlacionada, pela Análise de 

Componentes Principais (PCA), com os  dados físico-químicos e concentrações de HPAs para 

cada ponto amostral analisado. Os gráficos resultantes desta correlação podem ser 

visualizados na Figura 35-A-B-C, mas de forma geral a PCA mostrou que a estrutura das 

comunidades variou em função do manguezal analisado, sendo que, diferente dos resultados 

de agrupamento, os pontos P1 (curso d’água) e P2 (floresta) foram mais próximos entre si e o 

ponto P3 (restinga) foi aquele que mostrou-se mais distantemente relacionado aos demais em 

todos os manguezais.  
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Figura 35. Análise de Componentes Principais correlacionando os filos encontrados pelo 
pirosequenciamento do gene 16S rRNA, as características físico-químicas e 
concentrações de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) para cada 
amostra de sedimento analisada. 
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Pela ordenação das amostras observa-se que os pontos BA1 e BA2 mostraram interação 

com o filo Firmicutes, com as porcentagem de areia e umidade e concentrações de naftaleno, 

metilnaftaleno e bifenilo. Os pontos BC1, BC2 e CP3 apresentaram maior correlação com os 

filos Proteobacteria e Chlorobi, com o sódio e concentrações de antraceno, 

dibenzo(a,h)antraceno e metilfluoranteno. Já os pontos CP1 e CP2 apresentaram interação 

com os filos Actinobaceria e Bacteroidetes, com a proporção areia:silte:argila, condutividade, 

porcentagens de salinidade e cálcio e com os hidrocarbonetos fenantreno, dimetilfenantreno e 

metilfenantreno. O ponto BC3 apresentou correlação com o filo Proteobacteria, com a 

porcentagem de sódio e com os hidrocarbonetos dimetildibenzotiofeno, dibenzo(a,h)antraceno 

e dimetilfenantreno. 

Comparando-se a PCA realizada unicamente com os dados físico-químicos (Figura 16) 

com a PCA utilizando os fatores bióticos (filos) e abióticos (físico-químicos e 

hidrocarbonetos) aqui analisados (Figura  35-A-B-C), verifica-se que nesta última houve um 

distanceamento entre os manguezais BA e BC e uma aproximação do manguezal CP com o 

BC, diferente do que ocorria na primeira PCA. A amostra CP1 que apresentava-se totalmente 

distanciada de todas as demais na análise unicamente fisico-química e na análise de 

agrupamento (Figura 34), agora aproxima-se da amostra CP2, sendo que as amostras BA3 e 

BC3 foram aquelas se apresentaram deslocadas na segunda análise. Uma outra variação diz 

respeito às amostras BC2 e CP3, que da mesma forma que observado na análise de 

agrupamento, elas mantiveram uma proximidade nesta última PCA. 

Da mesma forma que o realizado com as sequências das bibliotecas do gene α-ARHD, 

o método de análise baseado na geração de OTUs foi realizado para analisar a frequência de 

distribuição das sequências do gene 16S rRNA através de uma matriz de distância. Esta 

estratégia possibilitou calcular os índices de riqueza e estimativas de diversidade das 

comunidades microbianas pela geração de grupos distintos em cada intervalo de cutoff da 

matriz de distância. A estimativa de rarefação das amostras foi calculada para os intervalos de 

cutoffs 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20 com as sequências totais em cada manguezal (Tabela 12) e 

posteriormente a análise foi realizada considerando-se os pontos amostrais dentro de cada 

manguezal (Tabelas 13, 14 e 15). As curvas de rarefação foram construídas para verificar se 

as sequências do gene 16S rRNA obtidas representam a riqueza de organismos da 

comunidade, considerando as sequências totais em cada manguezal (Figura 36) e 

considerando os pontos amostrais dentro de cada manguezal (Figura 37). 

Levando-se em consideração a análise geral, feita por manguezal (Tabela 12) é possível 

verificar que o manguezal de Cananéia foi aquele que apresentou o maior número de OTUs e 
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os maiores índices de riqueza e estimativas de diversidade. Em contrapartida o manguezal de 

Bertioga Contaminado apresentou o menor número de OTUs e também os menores índices de 

riqueza e estimativas de diversidade. 

As curvas de rarefação para as sequências nucleotídicas obtidas para o gene 16S rRNA 

(Figura 36) demonstraram que o esforço amostral não foi suficiente para cobrir a riqueza de 

espécies (cutoff de 0,03) em nenhum dos manguezais. Uma cobertura superior a 90% só foi 

obtida a partir do cutoff de 0,05 no manguezal de BC indicando que a riqueza de gêneros foi 

contemplada neste manguezal, mas para os demais manguezais essa cobertura só foi 

alcançada a partir do cutoff de 0,10, contemplando apenas a riqueza de famílias e filos. 

Posteriormente foi realizada uma análise dentro de cada manguezal, considerando agora 

os diferentes pontos amostrais. Foram calculadas igualmente as estimativas de rarefação de 

OTUs para os cutoffs 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20 (Figura 37). Fica evidente nesta análise intra-

manguezal, que os pontos amostrais de Cananéia apresentam os maiores números de OTUs e 

os maiores índices de riqueza e estimativas de diversidade, quando comparados a todos os 

demais pontos dos outros manguezais. Outra observação importante diz respeito ao ponto 

amostral P3 (restinga), que apresentou os menores números de OTUs e índices de riqueza e 

estimativas de diversidade comparando-se aos pontos P1 (curso d’água) e P2 (floresta) dentro 

de todos os manguezais analisados, sugerindo que a comunidade que habita a área de 

manguezal próxima à restinga tenha um menor número de táxons quando comparada à 

floresta e área próxima ao curso d’água nestes manguezais. 

 As curvas de rarefação, considerando os diferentes pontos amostrais dentro de cada 

manguezal, demonstraram que o esforço amostral somente foi suficiente para cobrir a riqueza 

de filos (cutoff 0,20) nas amostras de Cananéia. Para as amostras de Bertioga Antropizado o 

esforço amostral cobriu a riqueza de gêneros (cutoff 0,05) no ponto BA3, mas somente a 

riqueza de filos (cutoff 0,20) foi contemplada nos pontos BA1 e BA2. Já para as amostras de 

Bertioga Contaminado a riqueza de famílias (cutoff 0,10) foi contemplada em todos os pontos 

analisados. 
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Tabela 12. Número de OTUs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências 
obtidas por pirosequenciamento do gene 16S rRNA dos manguezais analisados. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OTUs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BA 12.946 

0,03 3.212 7.364 11.164 6,30 0,005 0,74 

0,05 2.524 5.060 7.608 5,97 0,006 0,80 

0,10 1.518 2.507 3.256 5,40 0,009 0,90 

0,20 464 567 554 4,35 0,018 0,98 

BC 13.950 

0,03 2.990 6.927 11.367 6,12 0,015 0,87 

0,05 2.374 5.033 7.988 5,86 0,016 0,90 

0,10 1.412 2.377 3.238 5,08 0,029 0,95 

0,20 460 539 552 4,04 0,077 0,99 

CP 13.954 

0,03 4.435 11.398 19.000 7,19 0,005 0,79 

0,05 3.526 8.346 14.266 6,79 0,006 0,84 

0,10 2.151 4.018 5.725 6,06 0,010 0,92 

0,20 667 826 842 4,99 0,017 0,99 
 
 
 

 
Tabela 13. Número de OTUs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências dos 

pontos amostrais do manguezal de Bertioga Antropizado obtidas através do 
pirosequenciamento do gene 16S rRNA. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OTUs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BA1 4.422 

0,03 1.779 4.121 6.785 6,65 0,005 0,74 

0,05 1.444 3.099 4.837 6,35 0,006 0,80 

0,10 924 1.654 2.115 5,74 0,009 0,89 

0,20 361 486 461 4,68 0,018 0,98 

BA2 4.348 

0,03 1.643 4.400 7.883 6,21 0,016 0,74 

0,05 1.363 3.146 5.114 5,96 0,017 0,80 

0,10 925 1.771 2.585 5,41 0,022 0,88 

0,20 359 508 471 4,49 0,034 0,97 

BA3 4.176 

0,03 723 2.152 4.457 3,83 0,115 0,88 

0,05 620 1.516 2.942 3,66 0,120 0,90 

0,10 452 906 1.306 3,41 0,126 0,94 

0,20 201 287 274 2,65 0,217 0,98 
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Tabela 14. Número de OTUs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências dos 
pontos amostrais do manguezal de Bertioga Contaminado obtidas através do 
pirosequenciamento do gene 16S rRNA. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OTUs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BC1 4.182 

0,03 1.201 3.008 5.311 5,63 0,017 0,81 

0,05 1.022 2.394 3.818 5,44 0,018 0,85 

0,10 684 1.343 1.977 4,91 0,027 0,91 

0,20 299 404 417 4,17 0,040 0,98 

BC2 4.996 

0,03 1.478 3.559 6.195 5,85 0,022 0,81 

0,05 1.234 2.740 4.329 5,64 0,023 0,85 

0,10 821 1.557 2.177 4,96 0,032 0,91 

0,20 337 417 432 4,09 0,057 0,98 

BC3 4.769 

0,03 1.148 2.768 4.614 4,69 0,079 0,84 

0,05 966 2.221 3.479 4,50 0,083 0,87 

0,10 641 1.104 1.618 4,04 0,096 0,93 

0,20 293 385 404 3,19 0,196 0,98 
 

 

Tabela 15. Número de OTUs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências dos 
pontos amostrais do manguezal de Cananéia obtidas através do 
pirosequenciamento do gene 16S rRNA. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OTUs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

CP1 4.848 

0,03 1.879 4.981 9.052 6,32 0,017 0,73 

0,05 1.573 3.937 6.993 6,01 0,024 0,79 

0,10 1.076 2.072 2.796 5,42 0,036 0,88 

0,20 448 626 622 4,54 0,049 0,97 

CP2 5.007 

0,03 2.097 5.467 9.605 6,76 0,006 0,71 

0,05 1.689 4.147 6.656 6,43 0,007 0,78 

0,10 1.125 2.146 3.143 5,81 0,011 0,88 

0,20 437 539 540 4,79 0,027 0,98 

CP3 4.098 

0,03 1.804 4.888 9.101 6,77 0,003 0,69 

0,05 1.518 4.109 7.014 6,47 0,004 0,75 

0,10 1.043 2.228 3.500 5,87 0,007 0,85 

0,20 444 651 630 4,85 0,017 0,96 
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Figura 36. Curvas de rarefação estimadas para o número total de sequências do gene 16S 
rRNA de cada manguezal para os cutoffs de 0,03; 0,05, 0,10 e 0,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenada: número de OTUs; Abscissa: número de sequências analisadas. 
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Figura 37. Curvas de rarefação estimadas para o número total de sequências do gene 16S 
rRNA obtidas em cada ponto amostral dos três manguezais para os cutoffs de 
0,03; 0,05; 0,10 e 0,20.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordenada: número de OTUs; Abscissa: número de sequências analisadas. 
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Os estimadores Shannon e Simpson revelaram que as amostras BA3 e BC3 

apresentaram as menores estimativas de diversidades quando comparadas a todas as demais 

amostras, em todos os cutoffs analisados. A baixa riqueza e diversidade observada para essas 

amostras pode ser reflexo do grande número de sequências identificadas como Fusibacter sp. 

(31,3%) e Paracoccus sp. (25,7%) na amostra BA3 e de Paracoccus sp., (29,1%) e 

Rhodobacter sp. (25,6%) na amostra BC3, demonstrando uma alta dominância desses gêneros 

nas comunidades bacterianas destes pontos amostrais. 

A comparação da estrutura da comunidade por métodos baseados em OTU foi realizada 

para quantificar a riqueza compartilhada observada (sharedsobs) e estimada (sharedace e 

sharedchao) entre as amostras. Essa análise ecológica é denominada beta-diversidade. Os 

índices de beta-diversidade foram calculados entre as amostras de sedimento dos três 

manguezais analisados para o cutoff de 0,20, pois este foi o único para o qual verificamos uma 

cobertura superior a 90% para o manguezal de Cananéia. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 16.  

 

Tabela 16. Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras dentro de cada 
manguezal para o cutoff de 0,20. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade* 
Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass Thetayc 

BA1 BA2 277 375 411 0,625 0,505 

BA1 BA3 164 227 228 0,412 0,083 

BA2 BA3 169 220 243 0,432 0,132 

BC1 BC2 223 318 300 0,540 0,593 

BC1 BC3 194 263 278 0,487 0,359 

BC2 BC3 222 305 279 0,544 0,610 

CP1 CP2 321 407 455 0,569 0,209 

CP1 CP3 300 397 472 0,507 0,219 

CP2 CP3 287 361 351 0,483 0,549 
 
*Sharedsobs: número de OTUs compartihadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Thetayc: coeficiente 
de similaridade theta de Yue-Clayton. 

 

Observa-se nos dados obtidos com a análise de beta-diversidade que os índices de 

riqueza compartilhada (sharedsobs, sharedace e sharedchao) foram maiores entre as os pontos 

amostrais de Cananéia, especialmente quando se comparou os pontos CP1 com CP2 e CP1 
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com CP3. Outra consideração importante é que para todos os manguezais os pontos P1 e P2 

compartilham mais OTUs entre si do que com o ponto P3. 

A similaridade dos membros da comunidade, quanto a sua estrutura, foi medida através 

dos coeficientes de abundância de Jaccard (Jclass) e Theta de Yue-Clayton (Thetayc). De 

acordo com estes coeficientes os pontos amostrais BA1 e BA2 foram os que apresentaram 

maior similaridade entre si com relação às comunidades microbianas. 

Com o intuito de melhor representar os resultados das análises de riqueza compartilhada 

entre as amostras, também foram gerados diagramas de Venn para verificar as intersecções e 

peculiaridades de cada ambiente, identificando o número de OTUs exclusivas e 

compartilhadas entre os pontos de cada manguezal no cutoff de 0,20 (Figura 38).  

Infelizmente por conta do grande número de sequências comparadas, até o momento da 

entrega da tese não foi possível finalizar o diagrama de Venn com a comparação entre 

manguezais (BA-BC-CP), mas esta análise está sendo providenciada. 

Pela análise dos diagramas de Venn foi possível confirmar uma maior quantidade de 

OTUs únicas nas sequências obtidas no manguezal de Cananéia em comparação com os 

demais manguezais amostrados. Fica evidente que os pontos amostrais P1 e P2 compartilham 

mais seqüências entre si, do que com o ponto P3 em todos os manguezais. Também é possível 

observar que nos manguezais BA e BC o ponto P3 é o que apresenta os menores números de 

OTUs únicas, ao contrário do observado para Cananéia.  

No diagrama de Venn também é possível observar que apesar do manguezal de 

Cananéia apresentar um maior número de OTUs únicas em todos os pontos amostrais, a 

porcentagem de sequências compartilhadas entre os pontos ficou em torno de 30% do total de 

OTUs observadas para o cutoff de 0,20 para todos os manguezais. Em Bertioga Antropizado 

(BA) o total de OTUs detectadas foi de 464 e os três pontos amostrais compartilham 150 

(32,3%) OTUs entre si. Para Bertioga Contaminado (BC) o total de OTUs foi de 460, sendo 

que 169 (36,74%) OTUs são compartilhadas por todos os pontos amostrais. E no manguezal 

de Cananéia 245(36,73%) OTUs são compartilhadas entre os pontos amostrais, de um total de 

667 OTUs detectadas para o cutoff de 0,20. 

A beta diversidade também foi estimada através de teste de hipótese, o qual pode ser 

considerado alternativo aos métodos baseados em OTU. O teste utilizado foi o Libshuff que 

emprega testes de Monte Carlo (amostragens aleatórias) para estimar as diferenças entre cada 

comunidade, avaliando se a primeira comunidade é subamostra da segunda e se a estrutura da 

comunidade é mais variável do que o esperado pelo acaso. Em cada comparação, um valor de 

p (p-value) é gerado e, caso esteja abaixo do p crítico, a hipótese é rejeitada.  
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Figura 38.  Diagramas de Venn representando o número de OTUs únicas e compartilhadas 
entre as amostras de cada manguezal. Valor de cutoff = 0,20. 

 
  
 Os diagramas na parte superior representam a análise dentro de cada manguezal (BA), (BC), (CP) e aqueles na 
parte inferior representam a análise considerando os pontos (P1), (P2), (P3) nos diferentes manguezais. 

 

Os resultados do teste de Libshuff estão apresentados na Tabela 17 e o p-value foi 

significativo para todos os pares de amostras analisados. Mais especificamente, se o resultado 

do teste mostra significância, então a comunidade de uma das amostras comparadas é 

significativamente diferente. A comparação do par reverso indica qual comunidade é 

subamostra da outra. Diante disso o teste revelou que para todas as amostras as comunidades 

são diferentes entre si. Cabe ressaltar que os testes baseados em hipóteses conseguem detectar 

diferenças estatisticamente significativas, mas não necessariamente representam uma 

diferença ecologicamente significativa. 

Em virtude de todas as abordagens aqui realizadas, pode-se inferir que o agrupamento 

hierárquico comparando todos os manguezais entre si mostrou dois agrupamentos distintos, 

um com amostras de BA e outro com as amostras de BC, sendo que as amostras de CP 

mostraram-se intercaladas a estes dois grupamentos, mas CP1 mostrou-se distante de ambos. 

A abordagem multivariada (PCA) indicou uma maior proximidade dos pontos P1 e P2 para 

todas as amostras. Já os métodos baseados em OTU mostraram que o manguezal preservado 

(CP) alberga uma maior diversidade e riqueza de OTUs, apresentando também um maior 
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número de sequências únicas e compartilhadas que os ambientes impactados (BA e BC) o que 

nos leva a acreditar que as alterações ambientais sofridas pelos manguezais de Bertioga 

podem ter levado a uma redução da diversidade na comunidade microbiana nesses 

ecossistemas. E por fim o teste de hipótese mostrou que todas as amostras são 

significativamente diferentes entre si. 

 

Tabela 17. Teste de hipótese Libshuff entre as amostras dos três manguezais, sob um cutoff de 
0,20. 

 
Amostras 

Comparadas dCXYScore Significância 
(p-value) Resultado1 

BA1-BA2 0.00089950 <0.0001 Significativo 
BA2-BA1 0.00040016 <0.0001 Significativo 
BA1-BA3 0.00734085 <0.0001 Significativo 
BA3-BA1 0.00347758 <0.0001 Significativo 
BA2-BA3 0.00516282 <0.0001 Significativo 
BA3-BA2 0.00305882 <0.0001 Significativo 
BC1-BC2 0.00253960 <0.0001 Significativo 
BC2-BC1 0.00182771 <0.0001 Significativo 
BC1-BC3 0.00881158 <0.0001 Significativo 
BC3-BC1 0.00445830 <0.0001 Significativo 
BC2-BC3 0.00185031 <0.0001 Significativo 
BC3-BC2 0.00127912 <0.0001 Significativo 
CP1-CP2 0.00032111 <0.0001 Significativo 
CP2-CP1 0.00097037 <0.0001 Significativo 
CP1-CP3 0.00172975 <0.0001 Significativo 
CP3-CP1 0.00213088 <0.0001 Significativo 
CP2-CP3 0.00161846 <0.0001 Significativo 
CP3-CP2 0.00168364 <0.0001 Significativo 

 

1Significativo se p<0,0083 
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5.6 Pirosequenciamento do gene bph  

 

O pirosequenciamento do gene bph que codifica a enzima bifenilo dioxigenase foi 

realizado com o objetivo de verificar a diversidade deste gene, que esteve presente em todas 

as amostras analisadas. Um total de 23.238 sequências nucleotídicas foram obtidas após 

remoção dos primers e tags e utilizando um comprimento mínimo de 400pb pelo uso da 

ferramenta FunGene Pipeline Initial Process, além da eliminação das sequências quiméricas 

pelo uso da ferramenta  decipher.  

 Posteriormente as sequências válidas foram traduzidas in silico para as sequências de 

aminoácidos correspondentes, utilizando como filtro um comprimento mínimo de 130 

aminoácidos e para reduzir o trabalho computacional optamos para trabalhar apenas com as 

sequências de aminoácidos que apresentaram um limiar de 60% de identidade com as 

sequências de referência para o gene bph depositadas no banco de dados do FunGene.  

No processo de tradução foram corrigidos os possíveis erros em relação às fases de 

leitura pelo uso da ferramenta Framebot, o que resultou em um total de 12.410 sequências de 

aminoácidos que foram alinhadas pelo uso da ferramenta Aligner e utilizados para as análises 

posteriores. A Tabela 18 apresenta uma descrição do número de sequências válidas, o 

comprimento médio das sequências obtidas por amostra e as sequências que foram traduzidas 

em proteínas funcionais.  

 

Tabela 18.  Descrição das amostras submetidas ao pirosequenciamento para o gene bph, 
número total e comprimento médio das sequências. 

Amostras 
Sequências 

nucleotídicas 
válidas  

Comprimento 
médio das 

sequências (pb) 

Sequências de 
aminoácidos 

Número de 
sequências 
funcionais  

BA1 3.115 454 1.642  
BA2 2.963 452 1.608 3.967 
BA3 1.775 459 717  
BC1 3.520 459 1.679  
BC2 2.760 460 1.937 4.755 
BC3 3.019 462 1.139  
CP1 2.262 457 1.462  
CP2 2.360 455 1.444 3.688 
CP3 1.464 450 782  

     23.238  12.410  
 

pb = pares de base 
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Observa-se na Tabela 18 que o maior número de sequências foi obtido para o 

manguezal de Bertioga Contaminado e o menor número foi observado para o Manguezal de 

Cananéia, sendo que o comprimento médio das sequências nucleotídicas ficou entre 450 e 460 

pares de base. 

A composição da comunidade bacteriana que possui o gene bph em cada manguezal foi 

caracterizada pela classificação comparativa com o banco de dados do NCBI GenBank 

utilizando-se as ferramenta Blastx e Tbastx, para novamente confirmar as possíveis funções 

dos fragmentos sequenciados. Todas as sequências produziram alinhamentos significativos 

com sequências de dioxigenases da família Tolueno/Bifenilo depositadas no GenBank, a 

maioria associada a genes de Bacteria dos gêneros Pseudomonas, Rhizobium, Rhodococcus, 

Mycobacterium, Microbacterium e Burkholderia. 

As Figuras 39 e 40 mostram as diferenças de abundância dos principais gêneros 

bacterianos que apresentam o gene bph em cada manguezal e por amostra analisada. Esta 

afiliação permitiu observar diferenças entre as áreas estudadas, onde fica evidente que as 

comunidades bacterianas com capacidade genética para degradação de bifenilo são 

heterogêneas nesses ambientes.  

Os resultados sugerem uma maior heterogeneidade no manguezal BA, especialmente 

nos pontos BA1 e BA2 o que concorda com todos os dados obtidos anteriormente, pois as 

medidas de HPAs indicaram que a concentração de bifenilo foi maior no ponto BA1 (Tabela 

2), as informações das bibliotecas construídas com o gene α-ARHD demonstraram uma maior 

frequência de enzimas associadas à degradação de bifenilo em BA1 (Figura 19) e as 

informações da PCA também sugerem uma maior correlação do bifenilo com os pontos 

amostrais BA1 e BA2 (Figura 35).  

Um total de 55 gêneros bacterianos foram detectados no manguezal BA e os que 

apresentaram maior abundância são Pseudomonas (14%), Rhodococcus (12%), 

Microbacterium (9%), Achromobacter (6%), Meiothermus (5%), Mycobacterium (5%) e 

Sphingomonas (5%).  

Infelizmente nenhum dos micro-organismos detectados via pirosequenciamento do gene 

bph foi isolado no enriquecimento realizado com bifenilo no manguezal BA, mas um fator 

muito importante a se considerar é que para a caracterização dos isolados optamos pelo gene 

16S rRNA que possui um banco de dados mais robusto e garante uma maior confiabilidade na 

identificação, ao contrário do gene bph  cujo número de sequências depositadas no banco de 

dados ainda é limitado. Além disso, é importante enfatizar a existência de eventos genéticos 

como transferência gênica horizontal (TGH), que ocorre naturalmente via aquisição 
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microbiana de elementos genéticos móveis como plasmídeos e transposons, e de eventos 

como recombinação, duplicação, mutação pontual múltipla, deleção e integração gênica, que 

são formas de evolução constante dos micro-organismos para que consigam realizar, através 

de novas vias metabólicas adquiridas, a degradação de diversos substratos inseridos no 

ambiente (NOJIRI et al., 2004; SPRINGAEL et al., 2004). 

No manguezal de Bertioga Contaminado verificamos a presença de 40 gêneros 

bacterianos que possuem o gene bph e estes foram representados por Pseudomonas (69%), 

Rhizobium (10%), Mycobacterium (8%) e Gordonia (5%). Vale ressaltar que esse foi o 

manguezal que apresentou a maior abundância do gênero Pseudomonas, especialmente no 

ponto BC1 (96,96%) que foi o único ponto amostral para o qual foi possível isolar micro-

organismos deste gênero pelo processo de enriquecimento com bifenilo. 

Em Cananéia foram detectados 51 gêneros bacterianos dos quais Pseudomonas (49%), 

Rhizobium (15%) e Burkholderia (7%) foram os principais representantes. Ao contrário do 

que esperávamos, o gênero Lysinibacillus que apresentou uma grande frequência nas amostras 

de Cananéia pelo pirosequenciamento do 16S rRNA e que foi o único isolado pelo 

enriquecimento com bifenilo neste ambiente, não foi detectado no pirosequenciamento usando 

o gene bph. Uma possível explicação é a carência de sequências de dioxigenases relacionadas 

a este micro-organismo e ao gene bph nos bancos de dados. 

Várias estratégias têm sido utilizadas para avaliar as relações entre o funcionamento dos 

ecossistemas e a estrutura de comunidades microbianas, com o objetivo de atribuir o papel de 

membros específicos dentro da comunidade. Desta forma, a abordagem metagenômica, onde 

as sequências de um dado gene de interesse são diretamente analisadas por meio de técnicas 

de sequenciamento em larga escala (pirosequenciamento), tem permitido o estudo mais 

detalhado da diversidade funcional dos membros da comunidade, especialmente daqueles que 

ainda não são cultiváveis e daqueles com grande importância biotecnológica 

(HANDELSMAN, 2004).  

Vale ressaltar que embora os genes funcionais ofereçam menor conservação entre as 

sequências quando comparados a marcadores filogenéticos como o gene 16S rRNA, a 

abordagem metagenômica baseada em genes específicos, como utilizada neste estudo, revela 

muitas informações sobre a diversidade microbiana a que este gene está associado naquele 

ambiente.  
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Figura 39. Abundância relativa dos principais gêneros de Bacteria, que apresentaram o gene 
bph em cada manguezal analisado, com base na afiliação filogenética do 
NCBI/GenBank utilizando-se a ferramenta Tblastx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BA – Bertioga Antropizado, BC – Bertioga Contaminado e CP – Cananéia Preservado. 
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Figura 40. Abundância relativa dos principais gêneros bacterianos que apresentam o gene 
bph, em cada ponto amostral analisado, com base na afiliação filogenética do 
NCBI/GenBank utilizando-se a ferramenta Tblastx. 

 
 

 

Os manguezais aqui estudados também foram avaliados quanto ao seu agrupamento 

hierárquico a partir de uma matriz construída com a abundância dos gêneros em cada ponto 

amostral. Novamente aqui um dendograma de distância euclidiana foi gerado representado 

por perfis de intensidade de cores, como pode ser observado na Figura 41. 

 Nesta análise, realizada unicamente com os dados de abundância dos gêneros 

bacterianos associados ao gene bph, observa-se que não houve um padrão de agrupamento 

entre os manguezais e os pontos amostrais. As informações importantes a se considerar são: 

a) Os pontos BA1 e BA2 foram aqueles que se apresentaram correlacionados ao maior 

número de gêneros bacterianos; 

b) o ponto BA1 foi aquele que mais se diferenciou dos demais, apresentando 

correlação positiva com os gêneros Meiothermus, Microbacterium, Rhodococcus, 

Nocardioides, Sphingomonas, Achromobacter e Novosphingobium; 

c) o ponto BA2 apresentou-se correlacionado aos gêneros Rhodococcus, Ralstonia, 

Sphingomonas, Achromobacter, Streptomyces, Rhizobium, Mycobacterium, 

Meiothermus e Novosphingobium; 

d) O gênero Pseudomonas foi aquele que mais se diferenciou dos demais, estando 

correlacionado aos pontos amostrais BA3, BC1, BC2, CP1 e CP2.  
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Figura 41.  Mapa de cores com análise de agrupamento as amostras baseado na abundância 
de gêneros bacterianos encontrados pela análise do gene bph. 

  
As colunas representam as amostras e as linhas representam os gêneros encontrados. 

 

Em nosso estudo, a variação na comunidade microbiana  observada a partir do 

pirosequenciamento para o gene bph, também foi correlacionada, pela Análise de 

Componentes Principais (PCA), com os  dados físico-químicos e concentrações de HPAs para 

cada ponto amostral analisado. Os gráficos resultantes desta correlação podem ser 

visualizados na Figura 42-A-B-C. 
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Figura 42. Análise de Componentes Principais correlacionando os gêneros bacterianos 
associados ao gene bph, as características físico-químicas e concentrações de 
HPAs para cada amostra de sedimento analisada. 
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Os gráficos foram plotados 
considerando-se as seguintes 
variáveis: (A) – Ponto Amostral x 
gêneros; (B) – Ponto Amostral x 
Físico-químicos e (C) – Ponto 
Amostral x Hidrocarbonetos. 
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De forma geral a PCA, considerando todos os fatores bióticos e abióticos aqui 

analisados, mostrou que o manguezal de Cananéia foi o único cujos pontos amostrais ficaram 

agrupados (CP1, CP2 e CP3), estando eles associados às áreas de restinga (BA3 e BC3) dos 

outros manguezais. Para os demais manguezais observou-se um distanciamento dos pontos P1 

(curso d’água) e P2 (floresta), sendo que para o manguezal BA essa separação foi menos 

evididente que para o manguezal BC.  

Os pontos CP1, CP2, CP3, BA3 e CP3 apresentaram maior correlação com os gêneros 

Rhizobium e Mycobacterium, além de uma associação ao HPA dimetildibenzotiofeno. Mas 

destes pontos amostrais, somente CP1 e BA3 mostraram-se correlacionados a fatores físico-

químicos, sendo que CP1 correlacionou-se a areia:silte:argila, salinidade e condutividade e 

BA3 mostrou-se associado a carbono, condutividade e sódio. Os pontos amostrais BC1 e BC2 

apresentaram apenas associados ao gênero Pseudomonas. Com relação aos HPAs, nota-se que 

BC1 mostrou-se correlacionado com indeno(1,2,3-c,d)pireno, benzo(g,h,j)perileno e 

benzo(k)fluoranteno, enquanto BC2 correlaciona com benzo(e)pireno, antraceno, 

metilfluoranteno, metilpireno e criseno. 

Pela ordenação das amostras observa-se que o ponto BA1  apresentou forte correlação 

com o gênero Novosphingobium e com os HPAs bifenilo e metilnaftaleno. Essa correlação do 

ponto BA1 com o substrato bifenilo já havia sido mostrada na Figura 17, assim como uma 

maior frequência relativa da enzima bifenilo dioxigenase (Figura 19) nesse ponto amostral. Já 

o ponto BA2 mostrou interação com o os gêneros Nocardioides, Sphingobium, Streptomyces, 

Meiothermus e Microbaterium, mas não apresentou correlações com fatores físico-químicos e 

concentração de HPAs.  

Nos estudos envolvendo estudo da diversidade de dioxigenases que degradam 

compostos aromáticos, os valores de cutoff descritos na literatura apresentam valores 

altamente variáveis para a definição de Famílias Proteicas Operacionais (OPFs). Iwai et al. 

(2010) utilizaram um cutoff de 0,6 para determinação de OPFs de bifenilo dioxigenase 

utilizando amostras de uma área contaminada com bifenilo. Lee et al. (2011) usaram um 

cutoff de 0,5 para definição de novos grupos ativos relacionados à degradação de bifenilo. 

Trabalhando com amostras da Antártica Kuhn (2007) definiu um cuttof de 0,18 enquanto 

Jurelevicius et al. (2012) trabalharam com um cutoff de 0,10 para análise de dioxigenases 

aromáticas. Já Silva (2011) optaram por um cutoff de 0,05 para análise da diversidade de 

ARHDs e um cutoff de 0,06 para análise do gene bph em amostras de solo de Terra Preta de 

Índio na Amazônia. Tal variedade de níveis de distância filogenética muitas vezes dificulta 

uma comparação entre os resultados. Além deste fator, o número de OPFs detectados em uma 
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dada amostra, ou o número de organismos em um dado nível filogenético, é fortemente 

influenciado pelo número de sequências analisadas (SCHLOSS et al., 2006), que variam 

enormemente entre os trabalhos.  

Em nosso estudo o método de análise baseado na geração de OPFs foi utilizado nos 

intervalos de cutoff 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20 para o cálculo dos índices de riqueza, estimativas 

de diversidade e análise de esforço amostral das comunidades microbianas. Inicialmente os 

cálculos foram realizados entre as sequências dos manguezais BA, BC e CP (Tabela 19) e 

posteriormente para cada uma das amostras analisadas neste estudo (Tabelas 20 a 22).  

Considerando-se a análise geral, feita por manguezal (Tabela 19) é possível verificar 

que o manguezal de Bertioga Antropizado foi aquele que apresentou o maior número de OPFs 

(n=832) e os maiores índices de riqueza (Chao1=1.835 e ACE = 2.777) e estimativas de 

diversidade (Shannon = 5,39 e Simpson=0,015), mas a análise de esforço amostral indicou 

que não obtivemos uma cobertura superior a 90% no cutoff 0,20 para esse manguezal. Em 

contrapartida o manguezal de Bertioga Contaminado apresentou o menor número de OPFs 

(318) e também os menores índices de riqueza (Chao1=784 e ACE=1.389) e estimativas de 

diversidade (Shannon=2,70 e Simpson=0,169), apresentando uma cobertura de 96% no cutoff 

de 0,20. 

Os resultados da análise intra-manguezal, mostrou que os pontos amostrais BA2 e BA1 

de Bertioga Antropizado apresentam os maiores números de OPFs (n=479 e n=450) e os 

maiores índices de riqueza e estimativas de diversidade, quando comparados a todos os 

demais pontos dos outros manguezais. Os estimadores Shannon e Simpson revelaram que as 

amostras BC1 e BC2 apresentaram as menores estimativas de diversidades quando 

comparadas a todas as demais amostras, para todos os cutoffs analisados. A baixa riqueza e 

diversidade observada para esses pontos amostrais pode ser reflexo do grande número de 

sequências identificadas como Pseudomonas sp. (96,96%) na amostra BC1 e de Pseudomonas 

sp., (74,45%) e Rhizobium sp. (22,66%) na amostra BC2, demonstrando uma alta dominância 

desses gêneros nas comunidades bacterianas destes pontos amostrais. 

As estimativas do número de OPFs variam em função do número de sequências 

analisadas, e esta relação pode ser verificada pelas curvas de rarefação. As curvas por 

manguezal (Figura 43) demonstraram que o manguezal de BC foi aquele que apresentou as 

maiores porcentagens de cobertura. Já as curvas considerando os diferentes pontos amostrais 

dentro de cada manguezal (Figura 44), demonstraram que uma cobertura superior a 90% só 

foi contemplada para os pontos amostrais BC1, BC2 e CP1, indicando que o esforço amostral 

não foi suficiente para cobrir a riqueza de OPFs nas demais amostras sob cutoff de 0,20.  
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Tabela 19.  Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 

aminoácidos obtidas através do pirosequenciamento para o gene bph para cada 

manguezal. 

 

Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 
% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BA 3.967 

0,03 1.068 2.966 5.376 5,68 0,013 0,82 
0,05 1.007 2.582 4.645 5,60 0,013 0,83 
0,10 924 2.221 3.728 5,50 0,014 0,85 
0,20 832 1.835 2.777 5,39 0,015 0,88 

BC 4.755 

0,03 454 1.141 1.869 3,07 0,146 0,94 
0,05 409 1.125 2.217 2,94 0,153 0,94 
0,10 365 891 1.764 2,82 0,161 0,95 
0,20 318 784 1.389 2,70 0,169 0,96 

CP 3.688 

0,03 698 1.758 2.751 3,93 0,140 0,88 
0,05 640 1.683 2.642 3,78 0,150 0,89 
0,10 575 1.398 2.148 3,63 0,162 0,90 
0,20 512 1.126 1.739 3,49 0,173 0,92 

 
 
 
Tabela 19.  Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 

aminoácidos obtidas através do pirosequenciamento para o gene bph para os 
pontos amostrais do manguezal de Bertioga Antropizado 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BA1 1.642 

0,03 568 1.688 2.610 5,50 0,010 0,77 
0,05 539 1.532 2.487 5,42 0,010 0,78 
0,10 500 1.342 2.142 5,34 0,011 0,80 
0,20 450 1.022 1.519 5,21 0,012 0,84 

BA2 1.608 

0,03 581 1.464 2.846 5,48 0,013 0,76 
0,05 553 1.379 2.621 5,41 0,013 0,77 
0,10 523 1.232 2.204 5,35 0,014 0,79 
0,20 479 1.023 1.678 5,25 0,014 0,82 

BA3 717 

0,03 178 486 1.126 3,29 0,147 0,82 
0,05 168 484 1.193 3,17 0,159 0,83 
0,10 161 454 1.049 3,12 0,164 0,84 
0,20 151 491 982 3,04 0,167 0,85 
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Tabela 20.  Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 
aminoácidos obtidas através do pirosequenciamento para o gene bph para os 
pontos amostrais do manguezal de Bertioga Contaminado. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

BC1 1.679 

0,03 94 224 283 1,70 0,422 0,97 
0,05 76 205 320 1,49 0,455 0,97 
0,10 56 144 207 1,34 0,470 0,98 
0,20 47 117 150 1,13 0,539 0,98 

BC2 1.937 

0,03 111 264 306 1,53 0,449 0,97 
0,05 91 256 298 1,40 0,470 0,97 
0,10 74 209 233 1,30 0,486 0,98 
0,20 60 179 217 1,24 0,491 0,98 

BC3 1.139 

0,03 274 735 1.725 3,84 0,076 0,83 
0,05 266 726 1.783 3,79 0,078 0,83 
0,10 254 649 1.521 3,75 0,078 0,85 
0,20 223 545 984 3,66 0,080 0,87 

 
 

Tabela 21.  Número de OPFs e índices de alfa-diversidade estimados para as sequências de 
aminoácidos obtidas através do pirosequenciamento para o gene bph para os 
pontos amostrais do manguezal de Cananéia. 

 
Biblioteca No Seqs Cutoff OPFs Riqueza Diversidade Cobertura 

% Chao1 ACE Shannon Simpson 

CP1 1.462 

0,03 286 635 1.130 3,08 0,224 0,87 
0,05 257 563 957 2,94 0,235 0,88 
0,10 232 465 776 2,76 0,260 0,90 
0,20 204 537 701 2,61 0,277 0,91 

CP2 1.444 

0,03 330 794 1.261 3,58 0,148 0,85 
0,05 306 708 1.079 3,48 0,155 0,86 
0,10 280 581 917 3,33 0,167 0,88 
0,20 257 521 710 3,23 0,177 0,89 

CP3 782 

0,03 248 843 1.405 4,20 0,049 0,77 
0,05 233 832 1.333 4,12 0,051 0,78 
0,10 214 628 1.130 4,00 0,056 0,81 
0,20 192 455 780 3,90 0,059 0,84 
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Figura 43. Curvas de rarefação estimadas para o número total de sequências de aminoácidos 
do gene bph para cada manguezal para os cutoffs de 0,03; 0,05; 0,10 e 0,20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenada: número de OTUs; Abscissa: número de sequências analisadas. 
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Figura 44. Curvas de rarefação estimadas para as sequências de aminoácidos do gene bph 
para cada ponto amostral dos três manguezais para os cutoffs de 0,03; 0,05; 0,10 e 
0,20.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordenada: número de OPFs; Abscissa: número de sequências analisadas. 
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A comparação da estrutura da comunidade por métodos baseados em OPFs foi realizada 

para quantificar a riqueza compartilhada observada (sharedsobs) e estimada (sharedace e 

sharedchao) entre as amostras. Os índices de beta-diversidade foram calculados entre as 

amostras de sedimento dos três manguezais analisados para o cutoff de 0,20. Os resultados 

estão apresentados na Tabela 23.  

Observa-se nos dados obtidos com a análise de beta-diversidade que os índices de 

riqueza compartilhada (Sharedsobs, Sharedace e Sharedchao) foram maiores entre os 

manguezais BA e CP do que entre BA e BC. Analisando a riqueza compartilhada entre os 

pontos amostrais, verifica-se que os maiores índices foram os de Bertioga Antropizado, 

especialmente quando se comparou os pontos BA1 com BA2. Outra consideração importante 

é que para todos os manguezais os pontos P1 e P2 compartilham mais OTUs entre si do que 

com o ponto P3, da mesma forma como o observado para o gene 16S rRNA. 

A similaridade dos membros da comunidade, quanto a sua estrutura, foi medida através 

dos coeficientes de abundância de Jaccard (Jclass) e Theta de Yue-Clayton (Thetayc). De 

acordo com estes coeficientes os pontos amostrais BA1 e BA2 foram os que apresentaram 

maior similaridade entre si com relação às comunidades microbianas. 

 

Tabela 22. Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras dentro de cada 
manguezal para o cutoff de 0,20. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade* 
Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass thetayc 

BA BC 123 287 266 0,120 0,193 
BA CP 195 358 364 0,170 0,244 
BC CP 117 259 303 0,164 0,695 

BA1 BA2 185 340 313 0,249 0,401 
BA1 BA3 65 294 197 0,121 0,040 
BA2 BA3 66 392 220 0,117 0,065 
BC1 BC2 15 25 30 0,163 0,071 
BC1 BC3 7 5 10 0,027 0,011 
BC2 BC3 11 21 22 0,040 0,032 
CP1 CP2 90 165 165 0,243 0,926 
CP1 CP3 54 136 174 0,158 0,447 
CP2 CP3 48 69 90 0,120 0,544 

 
*Sharedsobs: número de OTUs compartihadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Sorclass: coeficiente 
de similaridade de Sorensen; Jabund: abundância baseada no coeficiente de Jaccard; Thetayc: coeficiente de 
similaridade theta de Yue-Clayton. 
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Com o intuito de melhor representar os resultados das análises de riqueza compartilhada 

entre as amostras, também foram gerados diagramas de Venn para verificar as intersecções e 

peculiaridades de cada ambiente, identificando o número de OPFs exclusivas e 

compartilhadas entre os pontos de cada manguezal no cutoff de 0,20 (Figura 45).   

 
Figura 45. Diagrama de Venn representando o número de OPFs únicas e compartilhadas 

entre as amostras de sedimento de cada manguezal. Valor de cutoff = 0,20. 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

Através da análise dos diagramas foi possível confirmar uma maior quantidade de OPFs 

únicas nas sequências obtidas no manguezal de Bertioga Antropizado (n=597) em 

comparação com os demais manguezais amostrados. Também fica evidente que os pontos 

amostrais P1 e P2 compartilham mais seqüências entre si, do que com o ponto P3 em todos os 
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manguezais, assim como BA compartilha mais OPFs com CP do que com BC, como já 

mencionado anteriormente. 

A beta diversidade também foi estimada através do teste de hipótese Libshuff e os 

resultados desse teste estão apresentados na Tabela 24. Observa-se que o p-value foi 

significativo para a maior parte dos pares de amostras analisados. Mas o teste revelou que o 

manguezal BC é uma subamostragem do manguezal CP e que no manguezal CP tem-se que 

CP1 é subamostragem tanto de CP2 quanto de CP3. Cabe mais uma vez ressaltar que os testes 

baseados em hipóteses conseguem detectar diferenças estatisticamente significativas, mas não 

necessariamente representam uma diferença ecologicamente significativa. 

 

Tabela 23. Teste de hipótese Libshuff entre as amostras dos três manguezais, sob um cutoff de 
0,20. 

Amostras 
Comparadas dCXYScore Significância 

(p-value) Resultado1 

BA-BC 0.05463207 <0.0001 Significativo 
BC-BA 0.00058660 <0.0001 Significativo 
BA-CP 0.01749980 <0.0001 Significativo 
CP-BA 0.00458040 <0.0001 Significativo 
BC-CP 0.00011136 0.0068 Não significativo 
CP-BC 0.01099647 <0.0001 Significativo 

BA1-BA2 0.00682147 <0.0001 Significativo 
BA2-BA1 0.00320260 <0.0001 Significativo 
BA1-BA3 0.04795138 <0.0001 Significativo 
BA3-BA1 0.00634260 <0.0001 Significativo 
BA2-BA3 0.05098848 <0.0001 Significativo 
BA3-BA2 0.00995646 <0.0001 Significativo 
BC1-BC2 0.00034172 <0.0001 Significativo 
BC2-BC1 0.02606894 <0.0001 Significativo 
BC1-BC3 0.00080718 <0.0001 Significativo 
BC3-BC1 0.30061386 <0.0001 Significativo 
BC2-BC3 0.00069011 0.0005 Significativo 
BC3-BC2 0.21235308 <0.0001 Significativo 
CP1-CP2 0.00001358 0.7014 Não significativo 
CP2-CP1 0.00132789 <0.0001 Significativo 
CP1-CP3 0.00167299 0.0037 Não significativo 
CP3-CP1 0.04562410 <0.0001 Significativo 
CP2-CP3 0.00724584 <0.0001 Significativo 
CP3-CP2 0.05254808 <0.0001 Significativo 

1Significativo se p<0,00083 
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Um dos grandes desafios de trabalhos envolvendo dados provenientes de metagenoma é 

a análise de grande quantidade de dados (SILVA, 2011). Inicialmente foram feitas tentativas 

de construção e árvores filogenéticas utilizando sequências representativas de cada cluster 

gerado neste estudo, sem, entretanto, obter-se resultados confiáveis, uma vez que as 

sequências são muito diversas e os valores de bootstrap muito baixos. 

De forma geral as análises filogenéticas com as sequências do gene bph obtidas a partir 

do pirosequenciamento apresentaram grupos bastante heterogêneos, distribuídos entre 66 

gêneros microbianos. Muitas sequências não foram aqui analisadas para reduzir o tempo e 

trabalho computacional, portanto genes novos podem existir nas amostras analisadas, porém 

estudos adicionais são necessários para confirmar esta hipótese. 

 Os resultados aqui apresentados sobre diversidade de genes funcionais nas amostras de 

sedimento dos manguezais produziram informações importantes acerca dos micro-organismos 

envolvidos nos processos metabólicos relacionados à biodegradação de compostos 

aromáticos, demonstrando uma maior diversidade de genes α-ARHD na área impactada por 

petróleo (BC), mas para o gene bph os maiores índices de diversidade foram obtidos para o 

manguezal que sofre influência antrópica (BA), demonstrando a resposta das comunidades 

microbianas em função dos estímulos sofridos nestes ambientes. 

A maior diversidade do gene bph detectada no manguezal de Bertioga Antropizado, 

bem como a maior concentração do bifenilo na amostra de sedimento BA1 nos leva a 

questionar sobre a origem do bifenilo ali encontrado, podendo tratar-se de uma ocorrência 

natural ou o ambiente pode estar sofrendo uma possível contaminação por este composto via 

descarga de resíduos que ocorrem no ambiente, portanto um aprofundamento na análise sobre 

os efeitos deletérios causados pelos efluentes de origem antrópica nesse ambiente seriam de 

grande importância. 
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5.7 Microarranjos de DNA - GeoChip 

 
A riqueza dos genes funcionais encontrada em nosso estudo, que consiste no número de 

sondas de genes com hibridização positiva considerando o total de amostras analisadas, está 

apresentada na Tabela 25. De um total de 83.992 sondas relacionadas a genes funcionais 

presentes na lâmina de GeoChip, foram detectados 30.403 genes em pelo menos um ponto das 

amostras dos manguezais. 

 
Tabela 24.  Número de genes dos diferentes grupos de processos funcionais detectados nas 

amostras de sedimentos dos manguezais. 

 

Grupo de Processos Funcionais Número de Genes Detectados 

Ciclo do Carbono 3.530 

Ciclo do Enxofre 1.306 

Ciclo do Fósforo 432 

Ciclo do Nitrogênio 2.442 

Degradação de compostos orgânicos 6.867 

Estresse 6.073 

Genes de bacteriófagos 178 

Marcador filogenético gyrB 594 

Processos energéticos 321 

Resistência a antibióticos 1.093 

Resistência a metais 3.395 

Virulência 1.101 

Outros 3.071 
                                     30.403 

 

O emprego da técnica do GeoChip possibilitou avaliar, de forma qualitativa e 

quantitativa, a diversidade de genes presentes nas áreas de estudo. A Tabela 26 e Figuras 46 

e 47 apresentam os dados totais de riqueza obtidos por ponto amostral. Os valores 

apresentados correspondem à média entre 3 amostras (análise por ponto amostral) e 9 

amostras (análise por manguezal). Foram detectados entre 11.787 (CP3) e 24.050 (BC3) 

genes nessas amostras. A diferença entre a média do número de genes entre pontos amostrais 

foi significativa (ANOVA; p<0,001), sendo que os pontos BC3 e BC2 tiveram um número 

significativamente maior de riqueza de genes que os demais. 
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Tabela 25.  Número de sondas de genes relacionados a diferentes processos que apresentaram hibridização positiva nas amostras analisadas. 

 

  
Bertioga Antropizado Bertioga Contaminado Cananéia Preservado 

Grupo de Processos Funcionais Processos Funcionais BA1 BA2 BA3 BC1 BC2 BC3 CP1 CP2 CP3 
Ciclo do Carbono Degradação de carbono 1.107 1.154 1.509 1.423 1.964 2.110 1.360 1.216 1.066 
 Fixação de carbono 257 255 349 333 455 511 294 261 233 
 Oxidação de metano 19 23 29 29 37 45 27 22 22 
 Produção de metano 15 13 22 18 44 51 22 18 13 
 Acetogênese 11 11 14 12 17 19 16 14 13 
Ciclo do Enxofre  454 475 633 598 873 984 565 514 433 
Ciclo do Fósforo  183 185 235 215 297 328 223 193 175 
Ciclo do Nitrogênio Amonificação 143 142 178 174 221 244 157 138 132 
 Anammox 5 5 4 4 3 4 4 5 4 

 
Nitrificação 166 172 211 204 266 294 198 177 169 

 Desnitrificação 332 356 497 484 690 776 426 361 313 
 Fixação de nitrogênio 175 166 206 196 276 298 191 174 164 
 Redução assimilatória do nitrogênio 66 66 93 86 119 132 80 68 60 
 Redução dissimilatória do nitrogênio 60 66 85 84 116 126 76 71 63 
Degradação de compostos orgânicos Hidrocarbonetos aromáticos 2.049 2.106 2.895 2.776 3.827 4.240 2.439 2.152 1.880 
 Outros hidrocarbonetos 241 253 333 313 449 483 298 259 227 
 Solvente clorados 100 101 132 128 161 176 121 108 94 
 Pesticidas 82 87 107 106 142 159 98 85 77 
 Herbicidas 243 248 352 331 441 481 294 245 228 
Estresse Fatores sigma 513 527 710 687 906 994 593 515 464 
 Limitação de Nitrogênio 192 194 247 246 326 356 232 207 187 
 Limitação de Fósforo 647 659 820 771 1.001 1.086 739 656 635 
 Limitação de Oxigênio 147 152 187 180 229 252 166 152 138 
 Stress por oxigênio 552 569 760 730 1.004 1.108 653 576 526 
 Choque térmico 171 173 236 223 317 348 199 167 158 
 Stress osmótico 58 63 80 74 102 108 68 61 60 
 Radiação 123 119 164 147 229 255 142 121 117 
 Outros 83 81 99 99 125 131 84 80 79 
Genes de bacteriófagos  71 73 90 83 110 121 83 73 71 
Marcador filogenético gyrB  226 236 298 284 406 447 269 230 217 
Processos energéticos  126 126 161 212 159 244 156 135 124 
Resistência a antibióticos  445 455 595 563 768 843 537 469 437 
Resistência a metais  1.392 1.426 1.873 1.780 2.449 2.655 1.656 1.453 1.295 
Virulência  497 496 629 594 783 848 564 521 477 
Outros   1.441 1.528 1.908 1.800 2.562 2.792 1.845 1.636 1.433 
  

12.393 12.760 16.739 15.986 21.876 24.050 14.875 13.135 11.787 
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Ao analisar a Tabela 26 um fator importante a se considerar é que a lâmina do GeoChip 

não apresenta o mesmo número de sondas para todos os processos funcionais, e estas sondas 

são mais numerosas para os genes associados a estresse, degradação orgânica e ciclo do 

carbono, levando a uma maior detecção destes genes nas amostras analisadas. Mas, dentro dos 

grupos de processos funcionais presentes no GeoChip, genes relacionados aos ciclos do 

carbono, enxofre, fósforo e nitrogênio foram observados em todos os pontos amostrais dos 

manguezais analisados. A oxidação e geração de metano também foi reportada. Além disso, 

genes relacionados à remediação orgânica, estresse e resistência a metais foram detectados em 

maiores frequências.   

 

Figura 46. Riqueza de genes funcionais nas amostras de sedimento dos manguezais 
analisados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
As barras representam média ± 
desvio padrão entre as 
amostras. a,b,c sítios que não 
compartilham a mesma letra são 
considerados significativamente 
diferentes entre si (ANOVA e 
teste de Tukey, p<0,05). 
Figura A = análise por ponto 
amostral; Figura B = análise por 
manguezal. 
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Figura 47. Riqueza de famílias de genes funcionais nas amostras de sedimento dos 
manguezais analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As barras representam média ± 
desvio padrão entre as amostras. 
a,b,c sítios que não compartilham a 
mesma letra são considerados 
significativamente diferentes 
entre si (ANOVA e teste de 
Tukey, p<0,05). 

 

 
Figura A = análise por ponto amostral; Figura B = análise por manguezal. 

 

 

Em nosso trabalho os resultados do GeoChip indicaram que nas amostras de manguezal 

avaliadas, a riqueza de genes e de famílias de genes funcionais foi maior na área onde ocorreu 

o derramamento de petróleo, que foi significativamente diferente das demais. Também foi 

possível verificar pelos diagramas de Venn (Figura 48) que 53,57% (n=16.288) dos genes 

são compartilhados entre os três manguezais e que o manguezal BC foi aquele que apresentou 

o maior número de sondas únicas de genes, correspondendo a 25,87% do total.  

 

B 

A 



169 
 

Figura 48. Diagramas de Venn apresentando o número de sondas únicas e compartilhadas 
entre os manguezais.  

 

A = considerando as sondas de genes; B = considerando as famílias de genes. 
 

Quando nos aprofundamos nos resultados das Figuras 46 e 47 constata-se que os 

pontos BC2 e BC3 foram aqueles que apresentaram o maior número de sondas de genes e de 

famílias de genes e também, e de acordo com os resultados mencionados anteriormente, esses 

pontos amostrais foram aqueles que possuem as maiores concentrações de HPAs totais e uma 

maior diversidade do gene α-ARHD. Já os resultados do pirosequenciamento para o gene 16S 

rRNA demonstraram que esses pontos apresentaram menor número de OTUs e também os 

menores índices de riqueza e estimativas de diversidade quando comparados com a área 

preservada. Uma explicação para tais resultados é que a contaminação com o petróleo nestes 

pontos promoveu um decréscimo na diversidade microbiana em termos de abundância de 

espécies (OTUs), devido à extinção de espécies não adaptadas ao estresse imposto, mas ao 

mesmo tempo essa contaminação ocasionou o enriquecimento gênico da comunidade que ali 

conseguiu se estabelecer e se tornou versátil metabolicamente, possivelmente por conta das 

transferências horizontais de genes que foram estabelecidas ao longo dos anos, como já 

mencionado anteriormente. 

Tal hipótese fica mais evidente ao analisarmos a Figura 49 que mostra a caracterização 

dos pontos amostrais dentro de cada manguezal com relação à riqueza de genes associados a 

cada processo funcional ali detectado.  

 

 
 

B A 
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Figura 49. Riqueza de processos funcionais detectados nas amostras de sedimento dos 
manguezais analisados.  

 
(A) Grupos de processos funcionais; (B) Genes relacionados à degradação de compostos orgânicos e (C) Genes 
relacionados a processos de estresse. 

B 

A 

C 
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Nesta ilustração fica claro que os pontos amostrais BC3 e BC2 apresentam uma maior 

riqueza de genes que os demais, especialmente com relação aos processos de degradação de 

compostos orgânicos, estresse, ciclo do carbono e resistência a metais.  

Na Figura 49-B é possível observar que a maior frequência de genes relacionados ao 

processo funcional de degradação de compostos orgânicos está associada à degradação de 

hidrocarbonetos aromáticos para todas as amostras. Já na Figura 49-C observa-se que a 

maioria dos genes associados a fatores de estresse estão relacionados à presença de oxigênio, 

limitação de fósforo e fatores sigma, responsáveis pela transcrição de genes envolvidos na 

resposta geral ao estresse e fase estacionária de crescimento. 

Com os resultados do GeoChip também foi possível avaliar como as amostras estudadas 

se agrupam considerando a abundância de genes (além da presença, a intensidade do sinal 

produzido por cada gene foi aqui considerado) para cada processo funcional. Para este fim foi 

construído um dendograma de distância euclidiana entre as amostras, baseado nos perfis de 

coloração de um mapa de cores que reflete a abundância de genes de cada processo funcional. 

Como pode ser visto na Figura 50, de forma geral houve uma separação entre as amostras dos 

três manguezais. 

A análise de agrupamento também deixa evidente que, com relação à abundância de 

genes funcionais, os manguezais de Bertioga estão mais próximos entre si do que com 

Cananéia. Além disso, há uma maior associação das amostras do manguezal BC com o 

processo funcional de degradação de compostos orgânicos, como já observado para os dados 

de riqueza.  

Na análise de abundância verifica-se que o manguezal BC esteve associado aos 

processos de degradação de compostos orgânicos, lixiviação, genes de bacteriófagos, 

utilização de fósforo, genes de patógenos do solo e processos energéticos. O manguezal BA 

correlacionou-se com resistência a metais e virulência, enquanto o manguezal CP a associação 

se deu com genes relacionados ao ciclo do carbono, estresse, ciclo do nitrogênio, ciclo do 

enxofre, virulência, benefícios para o solo e resistência a antibióticos. 

É importante lembrar que o GeoChip avalia apenas sequências de genes já conhecidas e 

que já foram depositadas no banco de dados. Um ambiente pouco estudado em termos 

metabólicos, como os manguezais, pode ter sua diversidade subestimada, devido à falta de 

cobertura de seus genes. Apesar disto, a técnica se mostrou eficaz para detectar diferenças 

dentro dos ambientes analisados.  
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Figura 50. Dendograma de cores com análise de agrupamento baseada na abundância de 
genes funcionais detectada pelo GeoChip. 

 
 As colunas representam as amostras e as linhas representam os processos funcionais. A intensidade das cores é 
proporcional à abundância de genes para cada processo funcional em cada amostra.  
 
 

Em nosso estudo a análise de NMDS foi utilizada para verificar a estrutura funcional e 

similaridade entre as comunidades de cada manguezal, como pode ser observado na Figura 

51. Observa-se nesta figura que os houve uma nítida separação por manguezais. Outra 

observação importante é que os pontos BC2 e BC3 distanciaram dos demais, o que indica 

uma baixa similaridade entre a comunidade destes pontos em relação aos demais. Também é 

possível observar que o manguezal BA apresenta uma comunidade mais similar ao ponto BC1 

do manguezal contaminado, como já demonstrado pela análise de agrupamento baseada na 

abundância dos genes. 
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Figura 51.  Ordenação em escala multidimensional não métrica (NMDS) da estrutura 
funcional das comunidades microbianas dos sedimentos dos manguezais 
analisados. 

 

 

 

 

 

 

 
Índice de dissimilaridade: Bray-Curtis. Stress= 0,07 

 

O primeiro trabalho a utilizar a técnica de microarranjos para análise de genes 

funcionais em amostras de manguezais no Brasil foi realizado por Paes (2008) que trabalhou 

com duas amostras de solo da baía de Todos os Santos, sendo um sítio de amostragem 

localizado dentro de uma região de complexo petrolífero e o outro considerado pouco 

contaminado por petróleo. Para este estudo a referida autora utilizou o GeoChip 2.0 que 

apresentava 24.243 sondas. Os dados obtidos indicaram 184 sequências gênicas na área 

contaminada e 233 na área preservada. Os maiores números de genes detectados nas amostras 

foram associados ao processo de remediação orgânica e totalizaram 40,76% e 42,50% dos 

genes detectados na área contaminada e preservada, respectivamente. Ao contrário de nossos 

resultados a referida autora, além de verificar maior número de genes associados à degradação 

de compostos orgânicos no ambiente preservado, também verificou, pelo uso da técnica de T-

RFLP, maior diversidade microbiana na área contaminada. 

A técnica de GeoChip também foi utilizada por Paula (2012) para análise da diversidade 

e estrutura funcional de comunidades microbianas em solos da Amazônia em resposta a 

mudanças na forma de uso do solo. Os resultados obtidos indicaram uma riqueza de 66.388 
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genes e mostraram que a conversão da floresta para pastagem causou alteração da estrutura 

funcional da comunidade e redução significativa da diversidade de genes funcionais.  

É importante mencionar que a riqueza de genes funcionais revela a diversidade 

metabólica contida no genoma de uma comunidade. Embora a presença do gene não 

signifique que a função a ele relacionada esteja sendo executada, uma maior riqueza funcional 

indica maior versatilidade metabólica em potencial (PAULA, 2012).  

Sabemos que um grande número de fatores físicos, químicos e biológicos pode 

influenciar na atividade dos micro-organismos no solo e na estrutura da comunidade 

microbiana de um determinado ambiente. Em nosso trabalho escolhemos os atributos físico-

químicos, a concentração de HPAs e a caracterização genética e funcional dos micro-

organismos na tentativa de encontrar correlações com as alterações sofridas pela comunidade 

microbiana que realiza sua atividade biológica a uma profundidade de 10 cm do sedimento 

dos manguezais analisados. Tentamos aqui utilizar um conjunto de diferentes abordagens 

taxonômicas e funcionais para retratar os efeitos crônicos da poluição com petróleo, que 

muitas vezes são de difícil diagnóstico e são mascarados pela dinâmica de recuperação do 

ambiente. 

Em nosso estudo, diante de todos os resultados obtidos e dos índices ecológicos 

aplicados é possível sugerir que houve alteração na estrutura taxonômica e funcional dos 

manguezais impactados, especialmente daquele em que houve contaminação com petróleo. 

Possivelmente a alteração na comunidade levou a um menor desempenho reprodutivo de 

alguns grupos ou desvantagens na competição por degradação das novas fontes do 

contaminante presente na área (AL-SAYED et al., 2005). Dessa forma, a teoria de 

substituição de espécies pode ter ocorrido, onde a diminuição populacional de um grupo 

resultou no surgimento de novos grupos ou no aumento de populações previamente existentes 

na área, levando a uma menor diversidade bacteriana, porém maior versatilidade metabólica 

das espécies presentes (BATTIN et al., 2007; LINDSTROM et al., 1999). 

Vale aqui considerar que apesar do crescente empenho científico para tentar reverter o 

quadro de degradação dos ecossistemas de manguezais, ainda são poucos os registros de 

resultados efetivamente bem-sucedidos na remediação in situ de áreas de manguezais 

impactadas por hidrocarbonetos. Tem-se, portanto, uma demanda na produção e aplicação de 

conhecimento neste setor. Faz-se necessária e urgente a geração de dados que ajudem a 

promover a inversão desta realidade. A riqueza genética destes ecossistemas representa um 

enorme potencial biotecnológico, que deve ser protegido, garantindo sua sustentabilidade a 

médio e longo prazo. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A combinação das diferentes técnicas utilizadas neste estudo possibilitou acessar com 

profundidade a diversidade microbiana existente nas amostras de sedimento dos três 

manguezais aqui analisados. Os resultados obtidos propiciaram inferências importantes sobre 

tais ambientes: 

 Os manguezais de Bertioga (BA e BC) apresentam características físico-químicas e de 

processos funcionais mais semelhantes entre si do que com Cananéia; 

 

 Ainda existem resquícios de HPAs de origem petrogênica nos pontos BC2 e BC3 

mesmo após 29 anos decorridos do derramamento, e este fato é um importante indicador 

dos efeitos crônicos da contaminação causada pelo petróleo; 

 

 A aplicação de primers degenerados permitiu uma caracterização do gene α-ARHD nas 

amostras de sedimentos dos manguezais, indicando uma maior diversidade no ambiente 

previamente contaminado com petróleo, e possibilitando a detecção de genes 

relacionados à produção de enzimas envolvidas na degradação de bifenilo, benzeno, 

naftaleno, dibenzofurano e fenilpropanoato e evidenciando a presença de gêneros 

bacterianos como Pseudomonas, Rhodococcus, Burkholderia e Nocardioides com 

potencial genético para a degradação de diferentes hidrocarbonetos aromáticos;  

 

 A maior diversidade de enzimas ARHDs observadas na amostra BC3 está associada à 

alta variabilidade de substratos que foram inseridos naquele ponto, devido à 

contaminação por petróleo e seus subprodutos orgânicos; 

 

 Os ambientes contaminado e antropizado apresentaram maior número de micro-

organismos isolados a partir do enriquecimento com hidrocarboneto aromático, 

demonstrando a presença dos gêneros Agromyces, Bacillus, Cellulomonas, 

Enterobacter, Lysinibacillus, Microbacterium, Ochrobactrum, Pseudomonas e 

Serratia; 

 

 Os resultados da PCR quantitativa para os genes 16S rRNA e α-ARHDs possibilitaram 

comprovar que a maior concentração de hidrocarbonetos totais, bem como a maior 
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diversidade dos genes α-ARHDs, também está associada a uma maior abundância deste 

gene nos pontos amostrais previamente contaminados com petróleo;  

 

 Os dados gerados a partir do pirosequenciamento para o gene 16S rRNA nos 

propiciaram verificar diferenças importantes na composição das comunidades 

microbianas destes três ambientes, sendo observada uma maior diversidade bacteriana 

no ambiente preservado e um aumento da classe Alphaproteobacteria no ambiente 

impactado; 

 

 As sequências do gene bph mostraram-se relacionadas aos gêneros Pseudomonas, 

Rhizobium, Rhodococcus, Mycobacterium, Microbacterium e Burkholderia. Uma maior 

diversidade do gene bph detectada no manguezal BA, bem como a maior concentração 

do bifenilo nas amostras de sedimento deste ambiente nos leva a questionar sobre uma 

possível contaminação por este composto via descarga de resíduos que ali ocorrem; 

 

 E finalmente o emprego da técnica de GeoChip nos possibilitou observar que nas 

amostras de manguezal avaliadas, a riqueza de genes foi alterada na área onde ocorreu o 

derramamento de petróleo (BC2 e BC3), especialmente pelo aumento de genes 

associados à biodegradação de compostos aromáticos. 

 

Diante do exposto, confirma-se nossa hipótese inicial de que a contaminação por 

petróleo no sedimento do manguezal de Bertioga alterou a estrutura da comunidade bacteriana 

autóctone, favorecendo as comunidades de bactérias biodegradadoras de hidrocarbonetos e 

consequentemente acarretando a redução na diversidade da população bacteriana total.  
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