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RESUMO

Os microorganismos desempenham importantes funções na manutenção dos
ecossistemas, o que explica o enorme interesse em compreender as relações
existentes entre estes organismos, bem como entre eles e o meio. Estima-se que o
número total de células procarióticas na Terra seja entre 4 e 6 x 1030, constituindo
um enorme pool biológico e genético a ser explorado. Apesar de atualmente apenas
1% de toda essa riqueza poder ser cultivada por técnicas laboratoriais padrão,
ferramentas metagenômicas permitem o acesso ao potencial genômico de amostras
ambientais de forma independente de cultivo, e em associação com tecnologias de
sequenciamento da terceira geração, a cobertura amostral se torna ainda maior.
Solos, em particular, são os maiores reservatórios dessa diversidade, e muitos
ambientes importantes ao nosso redor, como os biomas brasileiros Caatinga e Mata
Atlântica, são pouco estudados. Sendo assim, o material genético ambiental de
amostras de solo dos biomas Caatinga e Mata Atlântica foi extraído através de
técnicas diretas, pirosequenciado, e as seqüências geradas foram analisadas
através de programas de bioinformática (MEGAN, MG-RAST e WEBCarma). Perfis
taxonômicos comparativos das amostras mostraram que os filos Proteobacteria,
Actinobacteria, Acidobacteria e Planctomycetes foram os mais representativos. Em
adição, fungos do filo Ascomycota foram identificados predominantemente na
amostra de solo de Mata Atlântica. Perfis metabólicos mostraram que, apesar da
existência de diferenças ambientais, sequências de ambas as amostras foram
inseridas similarmente nos diversos subsistemas funcionais, não indicando funções
habitat específicas. Este trabalho, pioneiro em análises taxonômicas e metabólicas
comparativas de amostras de solo de biomas brasileiros, contribui para o
conhecimento destes sistemas ambientais complexos, até então pouco explorados.

Palavras-chave: Metagenoma, solo, pirosequenciamento, MEGAN, CARMA, MGRAST, Caatinga, Mata Atlântica.
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ABSTRACT

The microorganisms play very important roles in maintaining ecosystems,
which explains the enormous interest in understanding the relationship between
these organisms as well as between them and the environment. It is estimated that
the total number of prokaryotic cells on Earth is between 4 and 6 x 10 30, constituting
an enormous biological and genetic pool to be explored. Although currently only 1%
of all this wealth can be cultivated by standard laboratory techniques, metagenomic
tools allow access to the genomic potential of environmental samples in a
independent culture manner, and in combination with third generation sequencing
technologies, the samples coverage become even greater. Soils, in particular, are
the major reservoirs of this diversity, and many important environments around us, as
the Brazilian biomes Caatinga and Atlantic Forest, are poorly studied. Thus, the
genetic material from environmental soil samples of Caatinga and Atlantic Forest
biomes were extracted by direct techniques, pyrosequenced, and the sequences
generated were analyzed by bioinformatics programs (MEGAN MG-RAST and
WEBCarma). Taxonomic comparative profiles of the samples showed that the phyla
Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria and Planctomycetes were the most
representative. In addition, fungi of the phylum Ascomycota were identified
predominantly in the soil sample from the Atlantic Forest. Metabolic profiles showed
that despite the existence of environmental differences, sequences from both
samples were similarly placed in the various functional subsystems, indicating no
specific habitat functions. This work, a pioneer in taxonomic and metabolic
comparative analysis of soil samples from Brazilian biomes, contributes to the
knowledge of these complex environmental systems, so far little explored.

Key Words: Metagenome, soil, pyrosequencing, MEGAN, CARMA, MG-RAST,
Caatinga, Atlantic Forest.
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1- INTRODUÇÃO

1.1 ECOSSISTEMAS, SOLOS E MICROORGANISMOS.

A comunidade microbiana desempenha um papel de fundamental importância
na manutenção e no funcionamento natural dos ecossistemas. Compreender as
relações existentes entre esses organismos, bem como entre eles e o meio, sempre
foi de enorme interesse, principalmente por estarem envolvidos em ciclos
biogeoquímicos. Porém, a vasta diversidade dessas comunidades naturais, as
limitações das técnicas de isolamento e cultivo e o fato de poucas espécies terem
sido caracterizadas, não facilitam esta grande tarefa (Paerl e Pinckney, 1996;
Torsvik e Ovreas, 2002; Venter et al., 2004; Urich et al., 2008; Konopka, 2009).
Estes microorganismos são capazes de reciclar nutrientes, realizar interações com
animais e plantas, produzir e consumir gases que afetam o clima da Terra, destruir
poluentes

nos

processos

de

biodegradação,

podem

ser

utilizados

como

bioindicadores da qualidade ambiental, como fontes de substâncias antimicrobianas
e outros fármacos, entre outras propriedades relevantes (Coetser e Cloete, 2005;
Schweder et al., 2005; von Mering e Hugenholtz, 2007).
Esta variedade de funções torna-se ainda mais impactante sabendo-se que o
número total de células procarióticas na Terra tem sido estimado em 4 - 6 x 1030
(Whitman et al., 1998), compreendendo entre 106 e 108 genoespécies distintas
(Amman et al., 1995). Tal comunidade microbiana, formada por organismos que
constituem os domínios Archaea e Bacteria (Torsvik et al., 2002), apresenta-se,
portanto, como um enorme pool biológico e genético que pode ser explorado para se
obter um maior entendimento sobre as relações existentes nos ciclos naturais, além
de poder proporcionar a busca de novos genes, vias metabólicas inteiras, bem como
seus produtos (Cowan et al., 2000; Simon e Daniel, 2009).
Atualmente, as formas de vida microbiana são encontradas em todos os
nichos ecológicos da Terra (Xu, 2006). Solos, em particular, são as maiores reservas
dessa diversidade microbiana, as principais fontes de carbono orgânico da Terra,
sendo de extrema importância como habitats para procariotos (Whitman et al., 1998;
Mocali e Benedetti, 2010), incluindo microporos e superfícies de agregados do solo
de vários tamanhos e composições (Ranjard and Richaume, 2001; Torsvik e Ovreas,
2002; Roesch e Fulthorpe, 2007), o que pode explicar a ampla variedade de nichos
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e microorganismos existentes (Daniel, 2004). Solos são ambientes considerados
complexos devido a múltiplas interações entre os mais diferentes parâmetros, os
quais incluem pH, conteúdo de água, estrutura das partículas, variações climáticas e
atividade biótica. Tal complexidade é a provável razão da distribuição heterogênea
de substâncias de matriz e microorganismos nesses ambientes (Robe et al., 2003;
Daniel, 2004; Xu, 2006; Roesch e Fulthorpe, 2007), estando estes últimos
associados de forma íntima às partículas, tais como complexos de argila-matéria
orgânica (Foster, 1988). Dados brutos desta fonte inesgotável de material genético
são obtidos através de cálculos simples, que mostram existir entre 3000 e 11000
genomas em apenas 1 g de solo (Torsvik e Ovreas, 2002; Torsvik et al., 2002; Curtis
e Sloan, 2004); cerca de 10 bilhões de microorganismos de possivelmente milhões
de espécies diferentes; (Rossello-Mora e Amann, 2001; Knietsch et al., 2003).
Algumas estimativas, com base em análises do gene da subunidade ribossomal 16S
(rDNA 16S), retratam haver uma riqueza no número de espécies em solo entre 2000
e 5000 (Schloss e Handelsman, 2006), enquanto outras alcançam o valor de 52000
espécies (Roesch et al., 2007). Estes números tornam-se ainda mais extraordinários,
uma vez que o Centro Nacional para Informação Biotecnológica (NCBI – National
Center for Biotechnology Information) contém apenas 27624 nodos taxonômicos
para Bacteria e 906 para Archaea listados em seu banco de dados, sendo 2433 e 40
adicionados apenas no ano de 2010 para ambos os níveis, respectivamente. Os
números relacionados aos genomas completos de procariotos no NCBI são ainda
menores, contando apenas com 89 do Domínio Archaea e 1129 do Domínio Bacteria
(números obtidos no mês de setembro do ano de 2010). O fato é que comunidades
bacterianas de solo apresentam uma imensa diversidade para os níveis de espécie
e cepas e, mesmo com milhares de estudos, não há amostras que possuam
exatamente a mesma composição, tornando rara a correspondência exata de
seqüências entre as espécies mais abundantes e as seqüências depositadas em
bancos de dados (revisado em Youssef e Elshahed, 2009).
Com base na importância dos solos como fonte de riqueza genética, muita
atenção tem sido direcionada para estudos de diversidade e potencial metabólico de
solos e sedimentos de regiões que apresentam condições extremas (Tyson et al.,
2004; Edwards et al., 2006), ou de ambientes aquáticos, principalmente mares como
o de Sargasso, que muitas vezes são de difícil acesso (Venter et al., 2004). Neste
contexto, ambientes “comuns”, próximos, de fácil acesso e com grande potencial
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para busca de novas espécies e produtos metabólicos acabam sendo pouco
explorados e pouquíssimo se compreende sobre o que está ao nosso redor.
O Brasil, um país com território de proporções continentais, abriga em toda
sua extensão uma enorme variedade de biomas (Amazônia, Cerrado, Caatinga,
Mata Atlântica, Pantanal e Pampa), dentre os quais podem ser destacados o bioma
Caatinga, típico do clima semi-árido do sertão nordestino e o único exclusivamente
brasileiro, o que significa que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser
encontrada em nenhum outro lugar do planeta, e o bioma Mata Atlântica, o terceiro
mais extenso nacionalmente e parte do território do Paraguai e da Argentina,
apresentando ecossistemas muito peculiares como mangues, florestas e restingas.
O Estado do Rio Grande do Norte, em especial, abriga tanto o bioma
Caatinga, abrangendo 95% de sua extensão e representado pela Depressão
Sertaneja Setentrional (área mais seca) e o Planalto da Borborema, quanto porções
do bioma Mata Atlântica, que inclui o Parque Estadual Dunas do Natal (Parque das
Dunas), uma unidade de conservação ambiental, integrante da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica Brasileira, com solo praticamente intocado pelo homem, em seus
1.172 hectares de mata nativa (dados: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE e http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/).
Não só na região norte rio-grandense, bem como em todo o território nacional,
os solos são extremamente pouco estudados. Uma busca com diferentes
combinações das palavras chave: América do Sul, Brasil, solo, microorganismos,
metagenoma e biodiversidade microbiana, em bancos de dados de artigos
científicos, resultam em raros estudos na área. Dentre estes poucos estudos
nacionais, todos são muito recentes e os enfoques são muito variados, englobando
desde a criação de um protocolo de extração de DNA ambiental aperfeiçoado para
solo da Mata Atlântica brasileira (Amorim et al., 2008), análises da influência dos
parâmetros bioquímicos do solo na microbiologia (Ndaw et al., 2009) e estudo da
diversidade filogenética microbiana de bactérias associadas ao solo de áreas do
Cerrado brasileiro (Quirino et al., 2009), até o isolamento de uma nova lipase
descoberta em uma amostra de sedimento de mangue coletada na costa do sul do
país (Couto et al., 2010).
Esses dados demonstram que os registros de estudos de filogenia microbiana
e potenciais produtos metabólicos importantes para biotecnologia são escassos no
continente sul-americano e praticamente inexistentes na região nordeste do Brasil,
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deixando disponível um imensurável, interessante e inexplorado campo de estudo
para metodologias da Metagenômica. Este trabalho, portanto, é o primeiro estudo já
realizado com solos dos biomas Caatinga e Mata Atlântica para a geração de um
perfil filogenético e metabólico da comunidade microbiana presente, bem como de
uma análise comparativa entre as diferentes amostras.

1.2 METAGENOMA - UM ACESSO AO DESCONHECIDO

Estimativas atuais indicam que apenas cerca de 0,1% a 1% de toda a
comunidade microbiana observada ao microscópio possa ser cultivada através de
técnicas

laboratoriais

padrão,

o

que

altera

completamente

a

visão

de

microbiologistas de que o mundo microbiano teria sido conquistado (Torsvik et al.,
1990; Amman et al., 1995; Rondon et al., 1999; Hugenholtz, 2002; Torsvik et al.,
2002; Daniel, 2004; Handelsman, 2004; Streit et al., 2004; Schleper et al., 2005; Xu,
2006). Embora estes valores possam ser debatidos, é comumente aceito que os
métodos baseados em cultura não alcançam a diversidade total das amostras
ambientais (Schneegurt et al., 2003), o que está positivamente de acordo com um
dado importante: mais de 99% da diversidade genética, fisiológica e metabólica
microbiana não está acessível para a biotecnologia e/ou pesquisa básica (Amman et
al., 1995; Hugenholtz, 2002; Wexler et al., 2005; Xu, 2006). Este fato dificulta a
definição da função da comunidade microbiana no sistema natural (Cowan et al.,
2005) e impossibilita a descoberta de novos genes que possam ser usados em
soluções de problemas medicinais, agrícolas ou industriais (Handelsman, 2004).
Esta pequena porcentagem de organismos que é isolada através das técnicas
de cultivo padrão é conhecida como “organismos erva - daninha” (do inglês Microbial
Weeds) e, em raros casos, é numericamente dominante nas comunidades das quais
foi obtida (Hugenholtz, 2002). O isolamento e cultivo dos demais microorganismos
não podem ser efetuados por diversas razões, dentre as quais encontramos a falta
de nutrientes ou superfície adequada, necessidade de simbiose, combinações
incorretas de temperatura e/ou pressão e excesso de compostos inibitórios, entre
outros (Simu e Hagstrom, 2004). Com base nessas razões, há uma opinião
crescente de que o termo não-cultivável seja empregado de forma inapropriada
(Rappe e Giovannoni, 2003; Stevenson et al., 2004) e que na realidade o que falta é
a descoberta de condições de cultura adequadas. De fato, a maioria das espécies
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em muitos ambientes nunca foi descrita e esse quadro não pode ser alterado até
que novas tecnologias de cultivo sejam criadas (Amman et al., 1995).
Exatamente nessa busca incessante de se evitar as limitações da exploração
genética dependente de cultura, muitas tecnologias baseadas na extração de ácidos
nucléicos têm se desenvolvido recentemente com o objetivo de se acessar e
conhecer esta riqueza de informações (Cowan et al., 2005). A metagenômica, uma
nova e rápida estratégia que permite o acesso ao potencial genômico de amostras
ambientais, é uma área que se encontra em acelerado desenvolvimento e está
gerando uma grande quantidade de informações biológicas (Ward, 2006). Em uma
revisão recente que aborda descobertas através desta técnica, são catalogadas 26
classes de genes executando funções novas ou já conhecidas, tais como genes
codificando lipases, antibióticos e enzimas catabólicas (Simon e Daniel, 2009). Além
disso, projetos de sequenciamento metagenômico têm demonstrado níveis
extraordinários da diversidade bacteriana (Tyson et al., 2004; Tringe et al., 2005).
Venter e colaboradores, por exemplo, identificaram 1,2 milhão de novos genes de
1800 espécies genômicas, incluindo 148 novos filotipos bacterianos (Venter et al.,
2004). Atualmente, o banco de dados de Genomas On Line (GOLD – Genomes On
Line Database, http://www.genomesonline.org), que centraliza informações que
permitem o acompanhamento contínuo de projetos de sequenciamento genômicos e
metagenômicos de todo o mundo, informa a existência de 241 projetos de
Metagenoma, dos quais 136 são ambientais, sendo apenas 26 de amostras
terrestres, comparados aos 108 aquáticos (dados referentes ao mês de setembro do
ano de 2010) (Liolios, et al., 2010).
Na metodologia metagenômica, os objetivos principais são o aprofundamento
da compreensão dos processos ecológicos e moleculares existentes nas
comunidades microbianas, a ampliação do entendimento da informação genética de
microorganismos individuais dentro dessa complexa estrutura e, ainda, a
identificação de novos biocatalizadores e outras biomoléculas a partir dos
microorganismos não cultivados (Schmeisser et al., 2003; Huson, 2009), pois uma
vez construídas, as bibliotecas metagenômicas podem ser analisadas na procura de
uma ampla extensão de fenótipos ecológica e biotecnologicamente interessantes
(Rondon et al., 2000; Steele e Streit, 2005).
O termo “Metagenoma” completa 12 anos desde sua introdução por
Handelsman em 1998, e tem o objetivo de descrever o conjunto de todos os
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genomas presentes em uma comunidade microbiana de solo (Handelsman et al.,
1998), o que torna a Metagenômica a área que estuda o conteúdo genômico total de
uma amostra ambiental (Tringe e Rubin, 2005; Xu, 2006; Mitra et al., 2009). O termo
é derivado do conceito estatístico de meta-análise, que é o processo de combinar
estatisticamente análises em separado, e da genômica, que é a análise abrangente
do material genético de um organismo (Schloss e Handelsman, 2003). Um dado
importante é que Metagenoma refere-se a uma abordagem que possui dimensões
espaciais e temporais, já que os ambientes sofrem mudanças e as amostras
conseqüentemente acabam por retratar tempo e local particulares (Wexler et al.,
2005).
As técnicas de metagenômica descrevem análises de DNA Ambiental (do
inglês Environmental DNA - eDNA) tanto funcionais como baseadas em seqüência,
sem primeiro cultivar os microorganismos associados (Handelsman, 2004;
Riesenfeld et al., 2004; Petrosino, 2009; Chistoserdova, 2010) e, por isso, tem sido
bastante utilizada para complementar ou substituir as abordagens baseadas em
cultivo, ignorando algumas de suas limitações (Simon e Daniel, 2009). Em passos
seguintes, tecnologias de seqüenciamento vêm reforçando bastante a utilização da
metagenômica, e ferramentas de bioinformática permitem a análise das sequências,
possibilitando a identificação de genes e possíveis rotas metabólicas (Ward, 2006;
Gerlach et al., 2009).

1.3 MATERIAL GENÉTICO - ACESSO INDIRETO X ACESSO DIRETO

A etapa inicial da metodologia Metagenômica consiste na obtenção do
material genético ambiental para que este seja usado como matéria-prima em
processos posteriores. Por ser o primeiro passo, a disponibilidade de métodos de
extração de eDNA efetivos torna-se um fator essencial para os estudos da
microbiologia ambiental (Orsini e Romano-Spica, 2001), uma vez que a eficácia do
uso dessa técnica molecular neste tipo de estudo depende exatamente da obtenção
de amostras de ácidos nucléicos representativas da comunidade microbiana como
um todo (Miller et al., 1999; Schmeisser et al., 2007).
Existem basicamente duas diferentes formas de se extrair eDNA de solo: ou
as células são separadas da amostra ambiental antes do procedimento de lise
celular, denominado método indireto, ou os microorganismos são lisados dentro da
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própria amostra, consistindo o método direto de extração de eDNA (Daniel, 2004;
Tringe e Rubin, 2005; Roh et al., 2006; Zaporozhenko et al., 2006; Schmeisser et al.,
2007). Dentro dessas duas possibilidades, as variações de técnicas empregadas
são extremamente variadas, e isso se deve à enorme quantidade de tipos de solo e
dos mais variados objetivos dos pesquisadores em relação aos estudos posteriores
com o material recuperado. A extração do eDNA depende consideravelmente das
características físicas, químicas e biológicas do solo, assim como dos diferentes
graus de susceptibilidade à lise celular apresentados pelas diferenças de estrutura
das paredes celulares microbianas (Kauffmann et al., 2004) e da capacidade dos
organismos em aderir às partículas do solo (Zhou et al., 1996). Dessa forma,
nenhum método de lise celular ou de purificação de eDNA será apropriado para
todos os tipos de solo e aplicações (Daniel, 2004).
Na literatura, ao mesmo tempo em que um estudo indicou não existir
diferenças entre as técnicas diretas e indiretas em relação à análise da diversidade
de subgrupos bacterianos presentes no solo (Courtois et al., 2001), outros relatam
que cada uma delas apresenta aspectos positivos e negativos em relação à
eficiência

e

habilidade

de

produzir

extratos

de

eDNA

que

representem

verdadeiramente a comunidade microbiana natural (Schneegurt et al., 2003).
Na extração indireta, as amostras de solo são primeiramente expostas a
rompimentos físicos e/ou químicos suaves com o objetivo de separar os
microorganismos que estão aderidos às superfícies do solo, para então o
procedimento de extração ser iniciado (Holben et al., 1988; Steffan et al., 1988;
Torsvik et al., 1990; Jacobsen e Rasmussen, 1992; Holben e Harris, 1995; Courtois
et al., 2001). Nesta técnica, o tamanho médio do material genético isolado ao final
do procedimento é maior em comparação à extração direta (Leff et al., 1995), além
de ser uma forma vantajosa para amostras de solo que contenham uma grande
quantidade de substâncias que interferem no isolamento do eDNA. Isto porque a
recuperação e concentração dos microorganismos antes da etapa de lise podem
evitar algumas das dificuldades impostas por essas impurezas (Daniel, 2004;
Schmeisser et al., 2007). Porém, esta prévia separação entre as células e as
partículas do solo pode acarretar alguns problemas, porque grupos distintos de
microorganismos apresentam diferentes graus de afinidade ao aglomerado do solo
(Prieme et al., 1996) e dessa forma, a composição microbiana original pode ficar
distorcida pelo processo.
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Os procedimentos de extração direta são mais comumente usados por serem
apropriados para um número maior de solos, por exigirem menos tempo de trabalho
e produzirem uma maior quantidade de eDNA (Holben et al., 1988; Steffan et al.,
1988; Leff et al., 1995; Von Wintzingerode et al., 1997; Frostegard et al., 1999), a
qual é tida como um produto de maior representatividade da diversidade microbiana,
uma vez que os microorganismos aderidos ao solo também são lisados.
Geralmente, os procedimentos diretos incluem de um a todos os seguintes
elementos básicos: rompimento físico, lise química e lise enzimática (Miller et al.,
1999). Dentre os processos de ruptura física da célula, os protocolos variam entre
procedimentos de gelo/degelo (Tsai e Olson, 1991; Zhou et al., 1996; Kuske et al.,
1998; Wexler et al., 2005) homogeneização Bead Mill (Steffan et al., 1988; More et
al., 1994; Kuske et al., 1998), ultrasonicação (Picard et al., 1992) ou desgaste em
nitrogênio líquido (Zhou et al., 1996). Para os processos químicos, as misturas de
lise são normalmente associadas a técnicas de incubação em altas temperaturas
(Kuske et al., 1998; Orsini e Romano-Spica, 2001) e podem conter desde fortes
detergentes (Tsai e Olson, 1991; Tebbe e Vahjen, 1993), até NaCl ou tampões de
Tris. Já nos processos de lise enzimática, o mais freqüente é o uso de lisozima (Tsai
e Olson, 1991; Tebbe e Vahjen, 1993; Wexler et al., 2005;) e proteinase K (Tebbe e
Vahjen, 1993; Zhou et al., 1996). As desvantagens destas técnicas diretas são o
menor tamanho do material genético recuperado, comparado ao tamanho obtido
pela extração indireta (Daniel, 2004) e a co-extração de material contaminante que
interfere negativamente nos processos de detecção do eDNA, o que acaba exigindo
uma etapa final de purificação (Tsai e Olson, 1992; Tebbe e Vahjen, 1993;
Jacobsen, 1995; Zhou et al., 1996; Yeates et al., 1997; Schmeisser et al., 2007)

1.4 ACESSO DIRETO - CONTAMINAÇÃO E PURIFICAÇÃO

Solos apresentam alguns dos desafios mais difíceis para o desenvolvimento
de procedimentos adequados de extração e purificação de DNA. A complexa matriz
do solo abriga uma variedade de substâncias que afetam os processamentos
adicionais dos ácidos nucléicos, seja por inibição da atividade de polimerases e
enzimas de restrição, pela interferência em protocolos de hibridização e detecção,
ou pela redução na eficiência da transformação. Ácidos húmicos e fúlvicos, uréia,
polissacarídeos, compostos derivados de celulose e elementos traço, são os

23

contaminantes mais comuns e são facilmente encontrados em grandes quantidades
nos solos de alto conteúdo orgânico. Encontrar condições de extração e separação
que possam removê-los é extremamente difícil (Holben et al., 1988; Steffan et al.,
1988; Tsai e Olson, 1992; Tebbe e Vahjen, 1993; Zhou et al., 1996; Orsini e
Romano-Spica, 2001; Lamontagne et al., 2002; Howeler et al., 2003; Schneegurt et
al., 2003; Kauffmann et al., 2004; Sutlovic et al., 2005; Lakay et al., 2007).
O ácido húmico, em particular, representa a principal forma de matéria
orgânica distribuída no planeta e é formado pela agregação de pequenas moléculas
existentes em solo, turfas ou sedimentos. Trata-se de uma mistura de produtos em
vários estágios de decomposição, resultantes da degradação química e biológica de
resíduos vegetais, animais, e da atividade de síntese dos microrganismos. Três são
os fatores que explicam o porquê desses contaminantes não serem removidos por
protocolos de extração clássicos, e ainda serem co-purificados juntamente ao
material genético: estes compostos possuem tamanho, propriedades de solubilidade
e características de carga elétrica similares ao DNA (Moreira, 1998). A presença
dessas substâncias no resultado final de procedimentos de extração de eDNA é
facilmente evidenciada pela coloração marrom que a mistura recuperada apresenta
(Yeates et al., 1998).
Pela extrema importância em se trabalhar com uma amostra de eDNA o mais
pura possível, inúmeros métodos de purificação dos produtos de extração têm sido
avaliados quanto à remoção dos ácidos húmicos (Lakay et al., 2007). As variações
nos protocolos podem incluir o uso de CTAB (Zhou et al., 1996), gradientes de
densidade em cloreto de césio (Holben et al., 1988), PVPP (Forstegard et al., 1999),
vários géis de filtração em resina (Miller, 2001) ou cromatografias por exclusão de
tamanho ou troca-iônica (Kuske et al., 1998). Para que a remoção de ácidos
nucléicos possa ser realmente efetivada, para todos os tipos de solo ou sedimentos,
em alguns momentos pode ser necessária a utilização de muitas estratégias de
purificação diferentes (Lakay et al., 2007).

1.5

BIBLIOTECAS

METAGENÔMICAS

-

ANÁLISES

FUNCIONAL

E

DE

SEQUÊNCIAS

Métodos independentes de cultivo são muito importantes para caracterização
da diversidade de microorganismos em seus ambientes (Bintrim et al., 1997), bem
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como do potencial metabólico que apresentam. A disponibilidade de acesso ao
material genético de organismos não cultivados possibilitou o acúmulo de eDNA que
pode ser usado como matéria-prima para inúmeras ferramentas moleculares. De
posse deste material genético devidamente extraído e purificado de amostras de
solo, uma alternativa dentro da estratégia metagenômica é utilizar este material para
a construção de bibliotecas de eDNA, que são coleções de clones carregando o
material genético ambiental fragmentado. Para este processo, os fragmentos de
eDNA são ligados a vetores e posteriormente inseridos em cepas hospedeiras para
clonagem e expressão dos genes derivados do metagenoma. Diferentes vetores
podem ser utilizados, e o que determina a escolha dentre as opções disponíveis é o
comprimento do fragmento a ser clonado, sendo os plasmídeos, que comportam
fragmentos pequenos de até 10 Kb, os mais amplamente utilizados (Knietsch et al.,
2003; Voget et al., 2003). Para insertos maiores, cosmídeos (Schmeisser et al.,
2003; Voget et al., 2003) e/ou cromossomos artificiais bacterianos (BAC) (Rondon et
al., 2000) são utilizados, pois comportam fragmentos entre 25 e 40 kb, e até 200 kb,
respectivamente. Dentre as cepas hospedeiras, Escherichia coli é a mais
comumente utilizada por possuir seu genoma já bem definido e facilidade em
processos de transformação bacteriana (Steele et al., 2009). Entretanto, outros
hospedeiros como Streptomyces lividans e Pseudomonas putida têm sido
empregados (Courtois et al., 2003; Handelsman et al., 2004; Martinez et al., 2004).
Uma vez construídas, as bibliotecas metagenômicas podem ser analisadas
através de abordagem baseada em atividade metabólica e/ou abordagem baseada
em sequências nucleotídicas (Schloss e Handelsman, 2003; Simon e Daniel, 2009),
ambas possuindo objetivos e peculiaridades específicas.

A primeira, também

chamada de análise funcional, é a única que possui o potencial para descobrir novas
classes de genes, que codifiquem funções novas ou já conhecidas, por ser
independente de informações prévias a respeito de sequências de genes
conhecidos (Rees et al.,2003; Heath et al., 2009). Sua maior vantagem é que
apenas genes inteiros e produtos gênicos funcionais podem ser detectados (Simon e
Daniel, 2009). Porém, uma limitação significativa desta técnica é a dependência da
expressão dos genes alvo e da produção de produtos gênicos funcionais em um
hospedeiro externo. Esta vinculação torna necessária a disponibilidade de um
ensaio que possa ser realizado eficientemente em larga escala na busca da função
de interesse, para que seja possível a recuperação de alguns poucos clones
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positivos, expressando a característica desejada (Daniel 2005). Tal requerimento é
resultado de uma baixa freqüência ou incapacidade de detecção de produtos
gênicos devido a inabilidade do hospedeiro em expressar os genes inseridos e de
formar proteínas recombinantes ativas (Yun et al., 2004). Após a identificação de um
clone positivo, a sequência do clone é determinada, o gene de interesse e seu
respectivo produto são analisados, e seu potencial biotecnológico é explorado
(Chistoserdova, 2010).
Já a abordagem baseada em sequência possui a vantagem de não depender
da expressão dos genes clonados na biblioteca hospedeira (Lorenz et al., 2002),
mas em contrapartida, é limitada para a identificação de novos membros de famílias
gênicas já conhecidas. Existem duas linhas metodológicas para seqüenciamento,
uma relacionada ao seqüenciamento aleatório por técnicas como shotgun ou
pirosequenciamento, em que as sequências obtidas são analisadas por ferramentas
de bioinformática para identificação de espécies, genes e rotas metabólicas (Venter
et al., 2004; Tringe et al., 2005; MacLean et al., 2009; Youssef e Elshahed, 2009), e
outra baseada em seqüência, a qual requer um conhecimento prévio sobre proteínas
que possuam a atividade de interesse, para que as buscas sejam realizadas para
genes que codifiquem proteínas com sequências ou domínios indicativos de sua
funcionalidade (Chistoserdova, 2010). Em geral, os genes alvo são identificados por
abordagem baseada em hibridização ou PCR, com utilização de sondas e primers
desenhados em moldes de regiões conservadas de genes e produtos gênicos
conhecidos (Handelsman, 2004, Fieseler et al., 2007). Dessa forma, apenas genes
que possuam regiões similares às sequências das sondas e primers podem ser
recuperados. Além disso, esta busca direcionada por sequências não é seletiva para
genes inteiros e produtos gênicos funcionais (Daniel, 2004; Simon e Daniel, 2009).
Para identificação de espécies em uma amostra ambiental, uma estratégia
muito disseminada é a análise filogenética das sequências de rDNA 16S (Woese,
1987; McHardy et al., 2007; Manichanh, 2008). Esta técnica foi primeiramente
proposta por Pace e colaboradores em 1985 (Lane et al., 1985), pois estes genes
possuíam características que os tornava bons candidatos para inferência
filogenética,

como

distribuição

ampla,

conservação

entre

organismos

filogeneticamente distantes e a não influência pelas mudanças ambientais e
transferências horizontais (Rosselló-Mora e Amann, 2001; Pontes et al., 2007). Os
resultados desta análise possibilitam a identificação de taxa e espécies presentes
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em um determinado ambiente (Venter et al., 2004; Lyautey et al., 2005; Schmeisser
et al., 2003), além de permitir novas proposições de designações taxonômicas
(Schneegurt et al., 2003). Dados de literatura mostram que milhares de
microorganismos têm sido identificadas através dessa abordagem (Ward et al.,
1990), e que algumas das linhagens filogenéticas descobertas são os principais
constituintes das comunidades ambientais. Isto enfatiza ainda mais a abrangência
dos organismos não cultiváveis pelos métodos padrão, já que cerca de 75% das
seqüências depositadas são de procariotos não cultiváveis (Riesenfeld et al., 2004).
A tipificação genética, uma vez realizada, permite a caracterização de ecossistemas
complexos, tais como sedimentos, solos e plâncton (Amann et al., 1995). Porém,
esta

abordagem

baseada

em

marcadores

filogenéticos

também

possui

inconveniências e pode não ser suficientemente sensível para estudos microbianos
abrangentes. Esta metodologia é passível de erros quantitativos influenciados por
primers de PCR (Von Wintzingerode et al., 1997), uma vez que nem todos os genes
rDNAs são amplificados com os mesmos primers "universais", pelo número variante
de cópias destes genes entre diferentes taxa e pela

baixa cobertura amostral.

Dados adicionais sugerem ainda que apesar de poder detectar os membros
predominantes de uma comunidade microbiana, rDNAs podem não detectar os
membros raros com seqüências alvo divergentes (Venter et al., 2004; Petrosino et
al., 2009).
Dentro de todas estas possibilidades de análise acima citadas, pode-se
concluir que o sequenciamento é uma ferramenta indispensável, presente em todas
as abordagens e crucial para conclusão de resultados. Assim, o desenvolvimento de
técnicas que determinem sequências de DNA com maior velocidade, sensibilidade e
rendimento é de extrema importância para o estudo de sistemas biológicos
(Ronaghi, 2001).

1.6 TECNOLOGIAS DE SEQUENCIAMENTO

A metodologia de seqüenciamento nucleotídico mais utilizada tem sido o
método enzimático proposto por Sanger, baseado no princípio de término da cadeia
por didesoxinucleosídeos (Sanger et al., 1977), bastante aplicado em projetos
metagenômicos (Tyson et al., 2004; Venter et al., 2004). Esta técnica é capaz de
produzir fragmentos que podem atingir comprimentos de até 1000 pb, tamanho esse
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que é almejado pelas seguintes razões: fragmentos maiores geralmente resultam
em correspondentes maiores e melhores quando comparados com bancos de dados
de sequências de referência, permitindo que estes sejam atribuídos à taxa
específicos com maior precisão, são mais prováveis de conter janelas de leitura
aberta completas, sendo portanto muito úteis na busca de novos genes e,
finalmente, torna muito mais fácil o processo de montagem de sequências das
espécies mais abundantes de um dado metagenoma. Pelo lado negativo, duas
grandes

desvantagens

do

seqüenciamento

Sanger

são

o

alto

valor

do

sequenciamento por par de bases (Mitra et al., 2010) e a necessidade de etapas
prévias de clonagem.
O domínio de mercado desta tecnologia tradicional tem começado a se alterar
desde o surgimento de tecnologias alternativas, chamadas de tecnologias de
sequenciamento da segunda e terceira gerações. Estas novas técnicas começaram
a ganhar força em meados da década de 90, e o sequenciamento Roche-454 ou
pirosequenciamento como é popularmente denominado, foi a primeira a ser lançada
comercialmente (Margulies et al., 2005; Imelfort e Edwards, 2009; Mac Lean et al.,
2009).
Todos os métodos das tecnologias de seqüenciamento da segunda geração
possuem passos similares. Resumidamente, sequências de DNA fragmentadas
aleatoriamente são ligadas in vitro à sequências oligonucleotídicas adaptadoras
comuns e os produtos são imobilizados em beads diminutos, que por sua vez são
imersos em uma emulsão e submetidos a uma etapa de PCR para amplificação do
DNA. Os amplicons gerados terminam agrupados clonal e espacialmente na
superfície desses beads, e com a quebra da emulsão, desnaturantes removem as
fitas não associadas à eles, gerando um enriquecimento para beads que carreguem
amplicons. Em seguida, um primer é hibridizado ao adaptador na posição e
orientação apropriada, imediatamente adjacente ao começo da sequência
desconhecida, e o processo de seqüenciamento propriamente dito se inicia. Trata-se
de ciclos alternantes de bioquímica conduzida por enzima e aquisição de dados
baseada em imagem. Os beads carregando amplicons são primeiramente préincubados com polimerase de Bacillus stearothermophilus e proteínas de ligação à
simples fita, e em uma segunda etapa, depositados sobre uma plataforma composta
de poços de fibra óptica de escala diminuta, com o intuito de haver a acomodação
de apenas um bead por poço. Beads menores transportando enzimas imobilizadas
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necessárias para o pirosequenciamento (ATP sulfurilase e luciferase) também são
adicionados. Em cada um dos diversos ciclos, uma única espécie de nucleotídeo
não marcado é introduzida, provocando a liberação de pirofosfato sobre os moldes
quando há a sua incorporação. Neste processo, ATP sulfurilase converte pirofosfato
em ATP, que funciona como combustível para a conversão de luciferina em
oxiluciferina mediada pela luciferase, levando à emissão de pulsos de luz que são
detectados em correspondência às coordenadas dos poços específicos. A amplitude
de cada sinal é diretamente relacionada à presença de um ou mais nucleosídeos
(Margulies et al., 2005; Huse et al., 2007; Shendure e Ji, 2008; Imelfort e Edwards,
2009; Mac Lean et al., 2009; Petrosino et al., 2009).
As vantagens do pirosequenciamento em relação ao sequenciamento Sanger
incluem: independência de processos de clonagem, pois nesta técnica a construção
da biblioteca de seqüenciamento e a amplificação clonal ocorrem in vitro; um
sequenciamento baseado em plataforma que permite um grau muito maior de
paralelismo do que o antigo método baseado em capilaridade; e uma manipulação
enzimática por um único volume reagente. Não o bastante, este conjunto de
benefícios atribui à tecnologia suas duas características mais impactantes: um custo
muito menor de sequenciamento por par de bases e um rendimento muito mais
elevado ao final dos ciclos, em comparação aos métodos convencionais (Ronaghi,
2001; Margulies et al., 2005; Pop e SalzBerg, 2008; Shendure e Ji, 2008; Simon e
Daniel, 2009; Chistoserdova, 2010; Huson et al., 2010). A alta produção gerada é
tão notável que muitas vezes o termo “de alto rendimento” vem aliado ao nome (do
inglês high-throughput parallel pyrosequencing). Entretanto, as desvantagens do
pirosequenciamento têm sido a sua baixa precisão, uma vez que a incorporação das
bases é pelo menos dez vezes menos precisa do que pelo método de Sanger, e a
menor média de comprimento dos fragmentos gerados. Nas primeiras plataformas
GS20, cerca de 100 pb eram gerados, passando a ser aproximadamente 200 pb na
plataforma GS FLX Standard, ambas da Roche Applied Science, (Huse et al., 2007;
Pop e SalzBerg, 2008; Shendure e Ji, 2008; Imelfort e Edwards, 2009; Mac Lean et
al., 2009; Petrosino et al., 2009; Huson et al., 2010).
Fragmentos com estes comprimentos impõem desafios adicionais para
processos de montagem genômica e predição gênica. A ausência de regiões
sobrepostas entre as sequências geradas, adicionada à falta de sequências de
referência disponíveis em bancos de dados quando se trata de uma nova espécie,
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torna difícil a montagem genômica em programas de computador (Pop e SalzBerg,
2008; Mac Lean et al., 2009). Além disso, outra limitação do pirosequenciamento é
referente aos homopolímeros, que são repetições do mesmo nucleotídeo, como AAA
ou GGG. Por não haver encerramento parcial das sequências para prevenir
incorporações consecutivas da mesma base em um dado ciclo, o comprimento de
todos os homopolímeros deve ser inferido pela intensidade do sinal luminoso. Isto
propicia uma maior taxa de erro do que a discriminação de incorporação ou não
incorporação (Huse et al., 2007; Shendure e Ji, 2008; Huson et al., 2010).
Estas desvantagens são praticamente anuladas porque na realidade, a
grande maioria dos estudos que tem utilizado pirosequenciamento para análises
metagenômicas é baseada em buscas de similaridade entre fragmentos curtos e
sequências de bancos de dados de referência, não tentando montar ou realizar
predições. Além disso, a tecnologia 454 está atualmente disponibilizando o que se
chama de tecnologia de sequenciamento da terceira geração, com piro fragmentos
com média de comprimento entre 400 e 500 pb, com a utilização de plataformas de
titânio (GS FLX Titanium – Roche Applied Science) (Kunin et al., 2008; Imelfort e
Edwards, 2009; Mac Lean et al., 2009). Melhorias encontradas na terceira geração
são resultado de aperfeiçoamentos na bioquímica do pirosequenciamento, tais como
a adição de enzimas recombinantes incluindo proteínas de ligação à simples fita, e
avanços em tecnologias micro fluídicas dentro dos instrumentos, que aumentam a
velocidade dos ciclos de reação de seqüenciamento (Petrosino et al., 2009).
Se em conjunto com comprimentos maiores para os fragmentos, problemas
técnicos como a diluição de reagentes e a manutenção da sincronização da
extensão de nucleotídeos puderem ser adequadamente solucionados para produzir
fragmentos com qualidade comparável aos de Sanger, então o pirosequenciamento
será capaz de substituir o seqüenciamento Sanger como o gerador de dados
preferido para análises genômicas (Ronaghi, 2001; Kunin et al., 2008). O que já é
uma conquista é o grande número de fragmentos gerados por corrida com a
tecnologia 454, permitindo uma profundidade de cobertura muito maior para
seqüenciamento

metagenômico

do

que

o

seqüenciamento

Sanger

e,

consequentemente uma quantidade rica em diversidade microbiana podendo ser
analisada. Investigações sugerem que o seqüenciamento 454 pode detectar
organismos em minoria nas comunidades microbianas, enquanto abordagens com
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profundidade de cobertura relativamente menor, como o seqüenciamento Sanger,
perdem totalmente estes microorganismos (Petrosino et al., 2009).

1.7 METAGENÔMICA, PIROSEQUENCIAMENTO E BIOINFORMÁTICA

A

inclusão

da

tecnologia

de

pirosequenciamento

nas

abordagens

metagenômicas vem apresentando ótimos resultados, e a tendência é melhorar
ainda mais com a utilização do sequenciamento de terceira geração. Os grandes
atrativos que tem tornado a utilização do pirosequenciamento preferencial na
metodologia metagenômica são a sua capacidade de alto rendimento por um custo
muito menor, que melhor atende a demanda atual dos projetos, e a não exigência de
um passo de clonagem inicial, eliminando assim os riscos de influências no
repertório de dados causadas pela instabilidade de sequências dentro de
hospedeiros (Mac Lean et al., 2009). Por também não haver necessidade de primers
específicos e sequências âncora, até mesmo organismos incomuns podem ser
identificados (von Mering et al., 2007; Huson et al., 2009). Esta combinação bem
sucedida permite que metagenomas possam ser analisados em seu espectro total,
com uma velocidade e economia bem maiores (MacLean et al., 2009).
Vários são os projetos de metagenoma que têm se beneficiado das vantagens
do pirosequenciamento na análise em larga escala de amostras ambientais de
diversos ecossistemas, gerando assim, um grande número de dados a serem
utilizados na exploração da biodiversidade (Rusch et al., 2007; Dinsdale et al., 2008;
Biers et al., 2009; Simon e Daniel; 2009). Um fator comum à todos os projetos é o
repertório de perguntas-chave que buscam respostas para quais espécies, que tipos
de genes, funções ou vias metabólicas estão presentes ou ativos em determinados
ambientes. Conforme estas questões básicas vão sendo elucidadas e o conjunto de
dados de metagenomas individuais vai se acumulando, o foco passa a ser
direcionado para a comparação de diferentes conjuntos de dados metagenômicos,
pois se torna interessante determinar e compreender as similaridades e diferenças
entre os metagenomas de diferentes ambientes, auxiliando a compreensão sobre
como comunidades microbianas se adaptam às mudanças das condições
ambientais (Tringe et al., 2005; Raes et al., 2007; Dinsdale et al., 2008; Huson et al.,
2009; Mitra et al., 2009; Simon e Daniel, 2009).
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Nenhuma das respostas às questões acima poderiam ser esclarecidas sem a
existência de ferramentas de bioinformática. Se desafios nas análises de um simples
projeto de sequenciamento genômico individual são mínimos quando comparados
aos desafios de análise de um único metagenoma, eles são praticamente
inexistentes em relação aos desafios impostos pelas análises do montante de dados
gerado por diversos metagenomas atualmente. Dependendo da complexidade da
amostra, os fragmentos resultantes de um metagenoma podem ser originados de
centenas, ou até mesmo milhares, de espécies diferentes, o que leva a valores
inimagináveis para o conjunto de dados obtidos mundialmente.

Todos estes

resultados demandam pelo aprimoramento das análises por bioinformática (Tringe e
Rubin, 2005; McHardy et al., 2007; Meyer et al., 2008; Pop e SalzBerg, 2008).
É exatamente nesta etapa que as pesquisas metagenômicas se encontram.
Uma posição em que podemos acessar praticamente 100% do material genético
existente no globo, mas muito pouco pode ser interpretado a partir dele. A explosão
de artigos científicos da área, que um dia relatava as mais diversas técnicas de
extração do material genético ambiental, passou a ser sobre como a bioinformática
pode auxiliar na compreensão de tantos milhões de dados (Riesenfeld et al., 2004;
Raes et al., 2007; Pop e Salzberg, 2008).
A bioinformática se refere ao uso de ferramentas computacionais na busca de
padrões nos dados biológicos observados e na interpretação dos mecanismos para
tais padrões. Ela não apenas ajuda a direcionar objetivos de pesquisas
experimentais, mas também pode integrar informações de várias fontes e buscar
padrões não alcançados através de experimentação isolada. Sem ferramentas de
bioinformática nenhuma tecnologia de sequenciamento seria bem sucedida (Xu,
2006). O que é solicitado e esperado é que ferramentas de bioinformática auxiliem
nos três tipos de análises exigidas para compreensão de um conjunto de dados:
análises do potencial metabólico, da diversidade, e comparativas.
Dentro da análise metabólica de uma amostra, o fator mais importante é
anotar as atividades que cada gene executa. Uma tarefa desafiadora quando
existem vários genomas presentes dentro de uma amostra (Harkins e Jarvie, 2007).
Anotação na bioinformática é o processo de identificação dos possíveis genes
presentes nas amostras seqüenciadas. Porém, anotação é mais abrangente e
descreve também o processo de conceder funções à genes correspondentes dentre
inúmeros genomas diferentes (Overbeek et al., 2007; The Gene Ontology
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Consorcium, 2000; The Gene Ontology Consorcium, 2009). Uma abordagem básica
é anotar os genes incluídos em um subsistema funcional em todos os genomas,
permitindo o enfoque em um conjunto restrito de papéis funcionais e a identificação
precisa de variantes, quando existir, dentro de um subsistema em cada um dos
genomas.
O processo de anotação tomou proporções tão grandes com o crescimento
em número e tamanho dos conjuntos de dados metagenômicos gerados pela nova
geração de sequenciamento, que iniciativas foram criadas para criar e padronizar
vocabulários para a anotação de genes, produtos gênicos e sequências, como é o
caso do Consórcio de Ontologia Gênica - GO („The Gene Ontology Consorcium’ http://www.geneontology.org). Este projeto teve grande expansão nos últimos dez
anos, deixando de abranger apenas os três bancos de dados de organismos-modelo
iniciais (rato, levedura e mosca) para incluir os maiores repositórios mundiais para
plantas, animais e genomas microbianos. A meta desde o início, baseada em
confirmações
organismos

experimentais
modelo

de

(comumente

conservação
levedura),

funcional
foi

de

entre

encontrar

mamíferos
meios

e

para

transferência automatizada de anotações biológicas em organismos modelo para
organismos desconhecidos com base na similaridade de sequências protéica e
gênica. O seu crescimento é contínuo e apresenta atualmente 32508 termos
catalogados com 99,3% já definidos para as anotações. Estes termos são
subdivididos em três aspectos da biologia: Funções Moleculares - a atividade
bioquímica de um produto gênico (8853 termos), Processos Biológicos - objetivos
biológicos aos quais genes e produtos gênicos contribuem (19451 termos) e
Componentes Celulares - local celular no qual um produto gênico é ativo (2759
termos) (dados da versão 1.1419 de 09 de setembro de 2010) (The Gene Ontology
Consorcium, 2000; Gerlach et al., 2009; The Gene Ontology Consorcium, 2009).
Este é um caso em que a metagenômica comparativa, através de busca de
similaridade

entre

sequências,

fundamenta

os

esforços

de

anotação

de

metagenomas.
Com um processo semelhante à metodologia de anotação descrita acima,
uma abordagem centrada no gene é outra técnica bem documentada em artigos
científicos. Nesta abordagem, cada sequência curta proveniente de sequenciamento
shotgun ambiental é considerada uma etiqueta gênica, do inglês „Environmental
Gene Tag’ (EGT), por possuir um fragmento de sequência funcional que
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potencialmente codifica uma proteína adaptada àquele ambiente. O princípio da
abordagem é baseado no fato de que genes essenciais estão presentes em cada
genoma individual, independente do ambiente, e ocorrem freqüentemente no
metagenoma, enquanto genes não essenciais, que são adaptativos para um nicho
particular, ocorrem apenas nos genomas dos organismos de determinado ambiente.
Quando as etiquetas gênicas são comparadas entre habitats diferentes, pode-se
observar a demanda que é imposta nos organismos, uma vez que genes que são
adaptativos em apenas um contexto serão mais abundantes e específicos para certo
habitat. Esta técnica é bastante interessante em análises comparativas, pois
identifica famílias gênicas que são importantes para sobrevivência de organismos
nos ambientes em que são coletados (Tringe et al., 2005; Tringe e Rubin, 2005;
Gerlach et al., 2009). Trata-se de outro ângulo da metagenômica comparativa, em
que a comparação de padrões de genes preditos pelas EGTs entre ambientes
diferentes ajuda na compreensão dos mesmos.
Atualmente, a maioria das análises das inúmeras sequências metagenômicas,
é gerada por métodos simples, mas eficazes, baseados em comparação. A
preferência por estes métodos se deve ao baixo esforço computacional e ao uso do
espectro total de genes conhecidos como referência. As comparações são buscas
por similaridade em bancos de dados utilizando uma ferramenta básica para busca
de alinhamentos locais - BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), muito
recomendada para inferir relações funcionais e evolucionárias entre sequências e
para identificar membros de famílias gênicas (Altschul et al., 1997; Overbeek et al.,
2007; Raes et al., 2007; Meyer et al., 2008; Meyer et al., 2009). O BLAST encontra
regiões de similaridade entre sequências nucleotídicas ou peptídicas com
sequências dos bancos de dados, e calcula a significância estatística das
combinações encontradas. Os bancos de dados com sequências de origem e
funções gênicas conhecidas mais notavelmente utilizados como referência são os
bancos de sequências peptídicas (NR) e nucleotídicas (NT) do GenBank (Benson et
al., 2010). Como projetos metagenômicos são mais focados em espécies
bacterianas, o problema de anotação é simplificado devido à alta densidade
codificadora de genomas bacterianos e de Archaea, e à média de comprimento dos
genes. Esses fatores asseguram que a maioria dos fragmentos corresponderá à
sequências gênicas que codificam proteínas (Venter et al., 2004; Edwards et al.,
2006; Kunin et al., 2008; Pop e SalzBerg, 2008; Gerlach et al., 2009).
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Devido à importância de análises baseadas em comparação, muitos
programas de bioinformática capazes de dar sentido às inúmeras sequências
metagenômicas têm sido criados recentemente. A finalidade é que eles consigam
lidar com o enorme fluxo de informações metagenômicas constantemente geradas e
sejam práticos, precisos e acessíveis ao maior número de pesquisadores possível,
os quais muitas vezes não dominam a parte de informática das análises. Como
exemplo de programas disponíveis, podem ser citados o MEGAN - MEtaGenome
ANalyzer (Huson et al., 2007), MG-RAST - Meta Genome Rapid Annotation using
Subsystem Technology (Meyer et al., 2008) e WEBCarma (Gerlach et al., 2009).
Todos eles são capazes de estimar os conteúdos taxonômicos e funcionais de um
conjunto de dados, diferindo apenas em seus algoritmos utilizados para a
classificação das sequências. Além disso, MEGAN e MG-RAST disponibilizam
ferramentas para a comparação entre dois ou mais conjuntos de dados
metagenômicos diferentes, permitindo uma visualização facilitada do quão similar
dois ambientes são.
Extrair material genético ambiental e sequenciá-lo não nos ensina
absolutamente nada à respeito do funcionamento dos ecossistemas, organização
das comunidades microbianas em diferentes habitats ou dos potenciais metabólicos
de metagenomas. Sem ferramentas de análise, o resultado do sequenciamento é
puramente visto como um conjunto de frases sem sentido formadas apenas por
diferentes combinações das repetitivas letras A, C, G e T. A união entre a
metagenômica, novas tecnologias de sequenciamento e ferramentas recentes de
bioinformática já existe, e o trabalho em conjunto destas três áreas possui um futuro
promissor, pois todos os estudos de abordagem metagenômica existentes até os
dias de hoje proporcionam uma visão da ampla deficiência que se possui à cerca do
entendimento de toda a diversidade genética da biosfera que se busca compreender
e catalogar, e ao mesmo tempo, deixam uma perspectiva de que o campo de estudo
é ilimitado e que muito será produzido com base nos mais de 99% de
microorganismos inexplorados.
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2- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS

Analisar perfis taxonômicos e metabólicos de comunidades naturais de
amostras de solo de regiões dos biomas Caatinga e Mata Atlântica por aplicação de
técnicas metagenômicas associadas à tecnologia de sequenciamento de DNA da
terceira geração.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Pirosequenciar o material genético das amostras obtidas;



Analisar e comparar perfis taxonômicos e metabólicos das amostras de solo
por meio de diferentes programas de bioinformática, a partir das sequências
obtidas
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3- MATERIAL E MÉTODOS

3.1 COLETA DE AMOSTRAS

As duas amostras de solo utilizadas como fonte de DNA ambiental foram
coletadas em duas regiões distintas do Estado do Rio Grande do Norte: a
microrregião de Natal (mesorregião do Leste Potiguar e Pólo Costa das Dunas) e a
microrregião da Baixa Verde (mesorregião do Agreste Potiguar). A primeira, situada
na cidade do Natal, precisamente no Parque Estadual Dunas de Natal “Jornalista
Luiz Maria Alves” (http://www.parquedasdunas.rn.gov.br/), corresponde a uma área
representativa do bioma Mata Atlântica, de Conservação Ambiental, com 1.172
hectares de mata nativa, e parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica Brasileira, com cobertura vegetal representada pela Mata de Duna
Litorânea (80%), Praias e Sopé de Dunas (10%) e pela formação Vegetal Tabuleiro
Litorâneo (10%). A segunda, situada no município de João Câmara a 73 km do
município do Natal, corresponde a uma área representativa do bioma Caatinga, de
clima semi-árido. Com o auxílio de um GPS (Global Positioning System) foi possível
a marcação exata para cada uma das posições de coleta: Parque das Dunas (PD) S5º 50.530‟ O35º 11.598‟; João Câmara (JC) – S5° 30‟ 51.81‟‟ O35° 54‟ 17.13‟‟.
O ponto de coleta no Parque das Dunas, denominado de amostra PD
(FIGURA 1), situa-se em campo fechado, de terreno irregular e sem incidência direta
de luz solar, apresentando um solo com baixo grau de compactação, úmido,
arenoso, de coloração acinzentada, com a presença de um grande número de raízes
e vegetação de pequeno, médio e grande porte ao seu redor (gramíneas, bromélias,
orquídeas, cactos, aráceas, entre outros). O ponto de coleta em João Câmara,
denominado de amostra JC (FIGURA 1), situa-se em campo aberto, plano, com
incidência direta de luz solar, apresentando um solo mais compactado, seco, de
coloração marrom escuro e com a presença de poucas raízes e vegetação
circundante (exclusivamente gramíneas). Esse segundo ponto de coleta conta ainda
com a peculiaridade de situar-se dentro de uma área utilizada para queima de
castanha de caju, uma atividade de destaque da região e a qual atribui ao ambiente
um aspecto nítido de poluição tanto do solo como do ar.
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FIGURA 1 – Pontos de coleta: A e B - Parque das Dunas (PD), C e D - João Câmara (JC).

A coleta de amostras de solo seguiu recomendações propostas por
Schneegurt e colaboradores (2003), os quais afirmam que a maneira pela qual as
amostras são coletadas, transportadas e estocadas anteriormente ao processo de
extração, é de extrema importância para o estudo da ecologia microbiana de
comunidades nativas. Dessa forma, pequenas escavações foram feitas com
profundidade entre 5 e 10 cm. Ambas as amostras foram coletadas em duplicata
com a utilização de uma espátula, a qual era sempre lavada com álcool 70%,
flambada e lavada com água destilada autoclavada, anteriormente à remoção da
amostra. As amostras foram imediatamente transferidas para tubos estéreis de 50
ml, os quais, por sua vez, eram imersos em isopor com gelo, até o momento da
extração.

3.2 PREPARAÇÃO, EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE eDNA DAS AMOSTRAS

No laboratório, as amostras foram peneiradas em placas de Petri, em
ambiente estéril, com o auxílio de peneira 2 mm esterilizada, objetivando a retirada
de constituintes indesejados, tais como raízes e pedras diminutas. Posteriormente,
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em balança de precisão (TECNAL Mark 1300), 10 g de cada amostra de solo foram
pesados para serem utilizados no processo de extração direta de eDNA, utilizando
para este procedimento o kit Power MaxTM

Soil DNA Isolation Kit (Mo Bio

Laboratories, Inc.) de acordo com as recomendações do fabricante. O material
genético extraído foi submetido à uma etapa de purificação extra, de acordo com
Sambrook e Russell (2001), para atender as exigências do protocolo para
pirosequenciamento.
Para confirmação e visualização do material genético purificado, 5 µl dos
eDNAs foram adicionados a 2 µl do corante azul de bromofenol, e as misturas foram
submetidas à eletroforese em gel de agarose a 0,7%, corado com brometo de etídio.
Como marcador de peso molecular, foram utilizados 2 µl de GeneRuler™ 1 kb DNA
Ladder (Fermentas), os quais também foram adicionados a 2 µl do mesmo corante.
Para análise da qualidade dos eDNAs, foram realizadas medidas de concentração
de ácido nucléico e pureza (razão A260 nm/280 nm) de ambas as amostras em
NanoVue (GE Healthcare).

3.3 SEQUENCIAMENTO DE eDNA

Os eDNAs das amostras PD e JC devidamente extraídos, purificados e
atendendo aos padrões exigidos pelo protocolo para sequenciamento, foram
encaminhados ao Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC (RJBrasil) para serem pirosequenciadas. A plataforma utilizada para o sequenciamento
foi a da terceira geração - 454 GS-FLX System Titanium (Roche Applied Science), e
o processo de sequenciamento seguiu as determinações estabelecidas pelo
fabricante.

3.4 BIOINFORMÁTICA - ANÁLISES COMPUTACIONAIS

Os fragmentos de sequências gerados por pirosequenciamento para ambas
as amostras foram submetidos a uma série de análises computacionais utilizando
três programas de bioinformática:


MEGAN - MEtaGenome ANalyzer (Analisador de Metagenomas) (versão 3.9,
criada em 30 de março de 2010), um programa de computador para análise
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de metagenomas - disponível gratuitamente em http://www-ab.informatik.unituebingen.de/software/megan (Huson et al., 2007);


MG-RAST – Meta Genome Rapid Annotation using Subsystem Technology
(Anotação Rápida de Meta Genomas utilizando Tecnologia de Subsistema)
(versão 2.0), um serviço totalmente automatizado para anotação de amostras
metagenômicas

–

disponível

gratuitamente

em

http://metagenomics.nmpdr.org/ (Meyer et al., 2008);


WEBCarma (versão 1.0), um programa de computador gratuito baseado em
web para análises funcional e taxonômica de sequências de DNA
metagenômicos – disponível gratuitamente em (http://webcarma.cebitec.unibielefeld.de/cgi-bin/webcarma.cgi) (Gerlach et al., 2009).

3.4.1 MEGAN

O MEGAN é um programa que estima o conteúdo taxonômico de amostras
submetendo os fragmentos sequenciados diretamente ao banco de taxonomia do
NCBI, sem a necessidade de montagem de sequências ou do alvo de marcadores
filogenéticos específicos. A árvore NCBI utilizada como base possui 568302 taxa
definidos e foi extraída em 28 de Fevereiro de 2010 dos dados da página
ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/taxonomy/taxdmp.zip.
O princípio desse sistema é baseado em seu algoritmo de atribuição LCA
(Lowest Common Ancestor) que, em resumo, funciona da seguinte forma: um
fragmento seqüenciado é comparado por ferramentas BLAST com um ou mais
bancos de dados de seqüências de referência, como os bancos de dados NR e NT
do NCBI, e as informações taxonômicas dos correspondentes significantes são
extraídas e mapeadas dentro das folhas da árvore taxonômica NCBI, em que cada
folha representa uma espécie ou cepa diferente. O algoritmo LCA calcula o último
ancestral comum entre todos os correspondentes, que irá corresponder a algum
táxon de alta ordem, e irá então atribuir esse táxon ao fragmento. Deste modo,
seqüências espécie específicas irão ser atribuídas às folhas ou taxa específicos,
enquanto seqüências que são conservadas entre espécies diferentes, ou que são
susceptíveis de transferência gênica transversal, serão atribuídas à níveis menos
específicos, próximos à raiz. Portanto, o nível taxonômico do táxon atribuído ao
fragmento reflete o nível de conservação da sequência. Como fragmentos
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sequenciados

aleatoriamente

exibem

diferentes

níveis

de

conservação

evolucionária, se utiliza todos os níveis da taxonomia. Em casos especiais, em que
um fragmento não corresponda a nenhuma sequência no banco de dados de
referência, então, é atribuído à ele o táxon especial “Nenhum Correspondente” – NO
HITS. De modo semelhante, caso nenhum táxon possa ser atribuído à um fragmento
por outras razões, como por exemplo, fragmentos que façam correspondência
apenas à sequências para as quais os taxa não são conhecidos, então é atribuído à
ele outro táxon especial denominado “Não Atribuído” - NOT ASSIGNED. Ao
fragmento pode até ser atribuída a raiz da taxonomia se a sequência for
completamente inespecífica. (Huson et al., 2007; Pop e Salzberg, 2008; Huson et al.,
2009; Simon e Daniel, 2009; Harkins e Jarvie, 2007; Huson et al., 2007).
A análise taxonômica realizada pelo MEGAN pode ser ainda mais explorada
pela utilização de um resumo das espécies identificadas através de uma "Tabela de
Atributos Procarióticos". Essa ferramenta utiliza dados extraídos a partir do NCBI em
21 de Julho de 2009 - ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Bacteria/lproks_0.txt que
listam todos os atributos microbianos dos taxa encontrados em determinada
amostra, os quais descrevem as características celulares, ambientais, de
temperatura e patogenicidade (Huson et al., 2009).
Alguns parâmetros utilizados pelo algoritmo de atribuição LCA podem ser
ajustados de acordo com os objetivos das análises das sequências. Dessa forma,
para todas as análises realizadas pelo programa MEGAN neste estudo, foi
estabelecido um limiar Min-Score de valor 80,0, que define a pontuação mínima que
deve ser obtida por um alinhamento BLAST para que um fragmento seja
considerado correspondente a um táxon dado, e um limiar Min-Support de 10
fragmentos, que determina quantos fragmentos devem ser atribuídos a um táxon
específico, ou a qualquer táxon abaixo dele na taxonomia, para que o táxon seja
identificado como presente na árvore NCBI. Qualquer fragmento que seja atribuído a
um táxon que não possua o valor mínimo requerido é contado como Não Atribuído.
Por exigência da metodologia utilizada pelo algoritmo do programa, os
fragmentos de sequências gerados por pirosequenciamento foram submetidos a um
pré-processo que consiste na comparação dos mesmos com as sequências dos
bancos de dados NT e NR do NCBI, utilizando para este fim, as ferramentas
BLASTN e BLASTX, respectivamente. A primeira realiza uma busca por homologia
no banco de dados nucleotídico a partir de uma sequência nucleotídica de consulta

41

gerada pelo pirosequenciamento. Já a segunda ferramenta, apesar de partir da
mesma sequência nucleotídica, a traduz primeiramente em todos os seis quadros de
leitura, para então realizar comparações das sequências traduzidas com as
sequências do banco de dados NR também traduzidas nos seis quadros de leitura.
BLASTX é uma ferramenta que contorna as mudanças de quadro de leitura e
ambigüidades que podem impedir que certas janelas de leitura sejam identificadas,
além de ser muito útil na identificação de potenciais proteínas codificadas por EGTs,
e novos genes.
Os dados das comparações realizadas para os fragmentos de sequências das
amostras PD e JC geram arquivos aqui denominados de NR-JC, NR-PD, NT-JC e
NT-PD, que podem ser processados pelo programa para estimar e explorar
interativamente os conteúdos taxonômicos e funcionais dos conjuntos de dados,
usando a taxonomia NCBI para resumir e ordenar os resultados através de gráficos
e estatísticas. MEGAN permite ainda que essas análises ocorram de forma
comparativa entre os diferentes conjuntos de dados. O principal objetivo é fornecer
uma rápida impressão da similaridade entre múltiplos metagenomas. Para todas as
análises comparativas aqui realizadas, os dados foram normalizados de modo que a
contagem de fragmentos de cada amostra tivesse 100.000 fragmentos.

3.4.1.1 CURVAS DE RAREFAÇÃO

Com o objetivo de verificar se o esforço amostral realizado foi o suficiente
para capturar os taxa mais abundantes e para inferir o quão diverso é cada uma das
amostras, os arquivos NR-JC, NR-PD, NT-JC e NT-PD foram analisados através de
curvas de rarefação. Construir uma curva de rarefação consiste em fracionar
aleatoriamente e repetitivamente uma amostra para que a média do número de
espécies encontradas em cada sub amostra possa ser calculada (Hughes et al.,
2001; Youssef e Elshahed, 2009). O MEGAN constrói estas curvas para as amostras
que estão sendo analisadas por selecionar repetidamente sub amostras aleatórias
do conjunto de dados total a 10, 20,... 90% do tamanho original, e então aplica em
gráfico o número de taxa preditos para cada uma delas utilizando seu algoritmo
LCA. Este gráfico pode ser usado para estimar, de forma aproximada, quantas
espécies adicionais seriam provavelmente descobertas ao dobrar o número de
fragmentos (Huson et al., 2009).
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3.4.1.2 PERFIS TAXONÔMICOS COMPARATIVOS

Com o objetivo de visualizar a taxonomia das amostras PD e JC, os arquivos
NR-PD e NR-JC foram analisados pelo MEGAN e perfis taxonômicos comparativos
foram criados para os diferentes níveis da taxonomia NCBI – Reino, Filo, Classe,
Ordem, Família, Gênero e Espécie.

3.4.1.3 ATRIBUTOS PROCARIÓTICOS COMPARATIVOS

Com o objetivo de relacionar a taxonomia das amostras PD e JC à seus
atributos microbianos, os arquivos NR-PD e NR-JC foram analisados pelo MEGAN
e perfis comparativos dos atributos microbianos foram criados em relação à
produção de endosporo, reação tintorial à coloração de Gram, habitat, motilidade,
requerimento de oxigênio, patogenicidade, resistência à salinidade e variação de
temperatura.

3.4.1.4 PERFIS FUNCIONAIS COMPARATIVOS

Em suas análises do conteúdo funcional, MEGAN utiliza um módulo chamado
GOAnalyzer que atribui aos correspondentes dos fragmentos derivados de uma
comparação BLASTX com o banco de dados NCBI-NR, termos da Ontologia Gênica
- Gene Ontology (GO). Como dito anteriormente, GO fornece três conjuntos de
vocabulários

estruturados

que

descrevem

processos

biológicos,

funções

moleculares e componentes celulares. No MEGAN, cada uma das três ontologias é
representada por um gráfico que contém termos GO definidos singularmente e
estruturados hierarquicamente como nodos, e relações entre eles como bordas. O
GOAnalyzer utiliza a informação de cabeçalho dos correspondentes do BLAST e um
arquivo de mapeamento pré-computado, para atribuir fragmentos ambientais à
termos GO. O mapeamento é baseado em identificadores de sequências de
referência

do

NCBI

(RefSeq

-

The

Reference

Sequence

collection

-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/), que constituem uma coleção de sequências
de referência abrangente, integrada, não-redundante e bem anotada, incluindo DNA
genômico, transcritos e proteínas de organismos taxonomicamente diversos como
eucariotos, bactérias e vírus. Para reduzir a complexidade MEGAN utiliza uma
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variante do algoritmo LCA, pois quando se compara fragmentos com um banco de
dados, a maioria dos fragmentos que possuem correspondentes geralmente mapeia
para múltiplas entradas. Essas associações muitas vezes correspondem a diferentes
identificadores RefSeq e, portanto, diferentes termos GO. Ao aplicar o algoritmo
LCA, cada fragmento é mapeado até um máximo de um termo GO em cada uma
das três ontologias, simplificando as análises de um grande número de fragmentos
contidos em um conjunto de dados metagenômico típico.
Dessa forma, com o objetivo de visualizar o potencial metabólico das
amostras PD e JC, os arquivos NR-PD e NR-JC foram analisados pelo MEGAN e
perfis funcionais comparativos foram gerados.

3.4.2 MG-RAST

MG-RAST é um serviço totalmente automatizado para anotação rápida e
precisa de dados de amostras metagenômicas. Ele fornece anotação para
fragmentos de sequências, suas classificações filogenéticas e uma reconstrução
metabólica inicial pela execução do SEED, um sistema criado para genômica
comparativa. O serviço também fornece meios para comparar classificações
filogenéticas e reconstruções metabólicas de metagenomas diferentes.
Como princípio, o programa cria um perfil funcional pela abordagem de
Subsistemas (Overbeek et al., 2005; Meyer et al., 2009), que são, basicamente, uma
coleção de papéis funcionais abstratos associada à uma planilha que mapeia estas
funções e as atribui à genes através de múltiplos genomas. Esses subsistemas
podem ser compreendidos também como vias bioquímicas, fragmentos de vias,
grupos de genes que funcionam em conjunto, ou qualquer grupo de genes que as
anotações consideram ser relacionados (Rodriguez-Brito, 2006). A partir dos
subsistemas bem anotados, pode-se extrair conjuntos de famílias protéicas
disponíveis gratuitamente, chamados FIGfams. Essas sequências protéicas que
compõem os FIGfams são similares ao longo do comprimento total das proteínas, e
acredita-se que todos os membros de um único FIGfam exerçam as mesmas
funções. Esses FIGfams formam o componente central da tecnologia de anotação
automatizada RAST.
Com o objetivo de analisar taxonomicamente e funcionalmente as amostras
PD e JC através do sistema MG-RAST, arquivos no formato FASTA foram
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transferidos para o servidor do programa para serem processados. Após o
fornecimento dos dados, foi realizada uma etapa de normalização dos fragmentos e
remoção de sequências duplicadas provenientes do pirosequenciamento, uma vez
que essas são um artefato da técnica de seqüenciamento e não são cientificamente
significantes. Em seguida, com os fragmentos definitivos, foi realizada uma análise
taxonômica através da busca de genes que codificam proteínas por comparação das
mesmas com o banco de dados protéico e não redundante SEED via BLASTX. Uma
reconstrução filogenética da amostra foi computada com e-value máximo de 1e-05 e
por utilizar a informação filogenética dos melhores correspondentes do banco de
dados às sequências. Para as análises funcionais, os fragmentos foram comparados
aos FIGfams do SEED e, com base nas similaridades das buscas e no e-value
máximo de 1e-05, puderam ser inseridos nos respectivos subsistemas. Essas
atribuições funcionais se tornam os dados iniciais para uma reconstrução metabólica
gerada automaticamente para a amostra, fornecendo sugestões para fluxos
metabólicos, reações e enzimas (Meyer et al., 2008).

3.4.3 WEBCarma

WEBCarma é um sistema que caracteriza a composição de espécies e o
potencial genético de amostras microbianas utilizando fragmentos curtos. O
programa é capaz de detectar, a partir dos fragmentos sequenciados de amostras
metagenômicas, aqueles que codificam proteínas conhecidas. Estes fragmentos
passam a ser chamados de Etiquetas Gênicas Ambientais (Environmental Gene
Tags - EGTs) (Tringe et al., 2005). Essas EGTs são atribuídas à taxa, fornecendo
um perfil taxonômico da comunidade microbiana. Em resumo, BLASTX é utilizado
para buscar dentre os fragmentos sequenciados aqueles que são candidatos EGTs,
que codificam sequências protéicas contidas no banco de dados Pfam (Finn et al.,
2008). A base do sistema são as similaridades entre os fragmentos derivados de
pirosequenciamento e as famílias protéicas e domínios Pfam conservados.
Fragmentos gênicos conservados tão curtos quanto 27 aminoácidos podem ser
precisamente classificados com uma média de especificidade de 97% para o nível
de Reino e de 93% para nível de ordem, sendo a precisão dependente do grau de
representação de grupos taxonômicos no banco de dados Pfam (Krause et al.,
2008). Cada fragmento que possua um correspondente para um membro de uma
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família protéica é traduzido de acordo com o quadro de leitura BLASTX. A
determinação final de EGTs é realizada pela correspondência das EGTs candidatas
com seus correspondentes nas famílias protéicas. Após a definição das EGTs, elas
são taxonomicamente classificadas dependendo da sua posição dentro da árvore.
Se a EGT é localizada dentro de uma sub árvore dos membros de uma família em
que todos compartilham o mesmo táxon, então a EGT é classificada com o mesmo
táxon. Por exemplo, se a EGT é localizada dentro de uma sub árvore com os
seguintes três membros Bacteria Cyanobacteria Synechococcales Prochlorococcus,
Bacteria Cyanobacteria Chroococcales Synechococcus e Bacteria Cyanobacteria
Nostocales Nostoc, a EGT é classificada como Bacteria Cyanobacteria. Cada EGT
apresenta também uma lista dos identificadores da Ontologia Gênica (GO-ids - Gene
Ontology Identifiers) (The Gene Ontology Consortium, 2000) associados com a
família Pfam correspondente para serem utilizados na criação de um perfil funcional
de um metagenoma. O sistema utiliza o banco de dados de taxonomia do NCBI, ao
invés da nomenclatura Pfam. O programa WebCARMA produz portanto, perfis
funcional (utilizando termos GO) e taxonômico (utilizando a taxonomia NCBI) das
sequências metagenômicas em formato de histogramas (Gerlach et al., 2009).
Com o objetivo de analisar taxonomicamente e funcionalmente as amostras
PD e JC através do sistema WEBCarma, as sequências no formato FASTA foram
transferidas para o website do programa.
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4- RESULTADOS

4.1 DA COLETA E PREPARAÇÃO, E DA EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE eDNA
DAS AMOSTRAS

Duas amostras de solo visualmente bem distintas em relação à coloração e
granulometria foram obtidas. A amostra PD, de cor acinzentada e granulometria
arenosa, apresentou umidade e presença de grande número de raízes de diferentes
espessuras, e a amostra JC, de tonalidade marrom escuro e granulometria menor,
encontrava-se seca e praticamente isenta de raízes.
Através do processo de peneiramento das amostras foi possível recuperar um
conteúdo mais homogêneo, livre de raízes e pequenas pedras. O eDNA extraído
com sucesso desse material e posteriormente purificado atingiu valores para
concentração e grau de pureza exigidos pelo protocolo para pirosequenciamento,
que são de 3 a 5 µg de eDNA puro em uma concentração mínima de 50 ng/µl em
tampão TE, e razão OD 260 nm/280 nm de absorbância de aproximadamente 1.8.
Os resultados obtidos para o material genético das amostras (TABELA 1)
apresentaram os seguintes parâmetros indicados pelo NanoVue (GE Healthcare): 12
µg de eDNA com razão OD 260 nm/280 nm de absorbância 1,752 para PD e 11 µg
de eDNA com razão 1,724 para JC. O protocolo para pirosequenciamento exige
ainda que o eDNA esteja em dupla-fita, não degradado, isento de material
particulado e em fragmentos >1.5 kb. Conforme imagem do gel de agarose 0,7%
(FIGURA 2), foi possível recuperar eDNA >10 kb para ambas as amostras.

TABELA 1 - Resultados obtidos para o eDNA recuperado das Amostra PD e JC.
Razão OD 260
Tamanho dos
Amostra eDNA Total Concentração Volume final
nm/280 nm
eDNAs
PD
12 µg
60 ng/µl
200 µl
1,752
>10 kb
JC

11 µg

110 ng/µl

100 µl

1,724

>10 kb
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FIGURA 2 - Eletroforese em gel de agarose 0,7% - Extração de eDNA das amostras PD (A) e
JC (B) através de kit. Marcador de peso molecular GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder
(Fermentas).

4.2 DO SEQUENCIAMENTO DE eDNA

O material genético das amostras PD e JC foi sequenciado com sucesso pela
plataforma da terceira geração de pirosequenciamento Roche 454 GS-FLX System
Titanium, e através da transferência dos arquivos de fragmentos de sequências
gerados para as amostras PD e JC no formato FASTA para o MG-RAST, e da
abertura dos arquivos NR-JC, NR-PD, NT-JC e NT-PD no MEGAN, dados iniciais
acerca da rentabilidade do sequenciamento puderam ser obtidos (TABELA 2,
FIGURA 3). No total, foram sequenciados 147.289 fragmentos de sequências da
amostra PD e 151.282 da amostra JC, sendo a média do comprimento desses
fragmentos 436 e 451 pb, respectivamente. Cálculos simples obtidos pelos
histogramas abaixo, informam ainda que mais de 50% dos fragmentos de
sequências de ambas as amostras apresentam comprimento acima de suas médias
(55,65% para a amostra PD e 56,77% para a amostra JC).

TABELA 2 - Resultados do sequenciamento das amostras PD e JC obtidos por análises no
MEGAN e MG-RAST.
Número de
Média de
Maior / Menor
Amostra
Comprimento total
fragmentos
comprimento
fragmento
PD
147.289
64.218.642 pb
436 pb
656 pb / 250 pb
JC

151.282

68.331.765 pb

451 pb

616 pb / 249 pb
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FIGURA 3 - Distribuição dos comprimentos dos fragmentos de sequências das amostras
PD (A) e JC (B). Cada barra representa o número de sequências para um dado intervalo de
comprimento.
4.3
DA BIOINFORMÁTICA - ANÁLISES COMPUTACIONAIS

4.3 DA BIOINFORMÁTICA – ANÁLISES COMPUTACIONAIS

4.3.1 DAS CURVAS DE RAREFAÇÃO - MEGAN

As curvas de rarefação geradas pelo programa MEGAN para as amostras PD
e JC, comparadas com os bancos de dados NT e NR (FIGURAS 4 e 5), mostram
que um platô foi praticamente alcançado somente para a amostra JC. Diferenças
também são observadas ao analisar as curvas de rarefação de uma mesma amostra
em comparação com os diferentes bancos de dados. A curva de rarefação da
amostra JC comparada ao banco de dados NT, mostra que uma linearidade foi
quase atingida a partir de 70% da amostragem total (FIGURA 4B).
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A

B

FIGURA 4 - Curvas de Rarefação obtidas pelo programa MEGAN para as amostras PD (A) e
JC (B) comparadas ao banco de dados NT.

Nesse ponto foram reconhecidos 63 taxa e conforme as sub amostras eram
incluídas até completar os 100%, apenas um táxon era reconhecido adicionalmente
a cada 10%, alcançando os 66 taxa finais. Quando comparada ao banco de dados
NR, a amostra JC quase atingiu uma constante apenas com 90% do total da
amostragem (FIGURA 5B), com 138 taxa reconhecidos. Ao completar os 100% da
amostra, apenas dois taxa foram adicionados.
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A amostra PD apresentou uma curva mais íngreme em comparação com
ambos os bancos de dados e, portanto, mais distante de atingir uma constante.
Dentre suas duas curvas e de modo semelhante à amostra JC, a capacidade de
alcançar uma linearidade foi menor quando comparada ao banco de dados NR.

A

B

FIGURA 5 - Curvas de Rarefação obtidas pelo programa MEGAN para as amostras PD (A) e
JC (B) comparadas ao banco de dados NR.
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4.3.2 DOS PERFIS TAXONÔMICOS COMPARATIVOS

Os três programas (MEGAN, MG-RAST e WEBCarma) utilizados na análise
dos dados sequenciados geraram perfis taxonômicos das amostras PD e JC para
sete níveis da taxonomia NCBI (Domínio, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e
Espécie).
O perfil taxonômico comparativo para o nível Domínio gerado pelo MEGAN
(TABELA 3 e FIGURA 6) mostra que ambas as amostras obtiveram um grande
número de fragmentos sem correspondentes na taxonomia NCBI (No Hits), sendo
48.964 para PD e cerca de 43.548 para JC. Além disso, uma pequena porção
obteve correspondência à taxa não definidos ou não reconhecidos (Not Assigned),
sendo 1.856 para PD e 2.863 para JC. Dentre os fragmentos que puderam ser
atribuídos, a grande maioria foi relacionada ao Domínio Bacteria, seguida de uma
pequena parcela atribuída ao Domínio Eukaryota, quase exclusivo da amostra PD, e
muito poucos relacionados ao Reino Archaea. O Domínio Eukaryota aparece
representado com mais de 90% pelo Reino Fungi (FIGURA 6).
TABELA 3 - Número de fragmentos das amostras PD e JC atribuídos aos
diferentes Reinos da taxonomia NCBI pelo MEGAN.
Reinos
Amostra

Bacteria

Eukaryota

Archaea

PD

30,38% (44.759)

2,23% (3282)

0,04% (67)

JC

34,32% (51.921)

0,13% (200)

0,1% (146)

O MG-RAST foi capaz de identificar 95.648 correspondentes para a amostra
PD em seu banco de dados de referência (SEED), o que corresponde a 64,94% dos
fragmentos. Para a amostra JC, esses valores foram respectivamente 107.935 e
71,35%. O resultado do perfil taxonômico para o nível Domínio gerado nesse
sistema (TABELA 4) apresenta, assim como o MEGAN, um padrão semelhante, em
que as amostras são praticamente compostas por representantes do Domínio
Bacteria. Em segundo lugar aparece o Domínio Eukaryota, mais uma vez
identificado em maior proporção na amostra PD e representado pelos Reinos Fungi
com 5394 fragmentos e Metazoa com 953 fragmentos, e traços do Reino Archaea
por último.
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FIGURA 6 – Árvore taxonômica NCBI comparativa, computada para as amostras PD e JC,
reduzida ao nível Reino. (Ass – número de fragmentos atribuídos ao determinado táxon;
Sum – número total de fragmentos atribuídos ao táxon e seus descendentes).

TABELA 4 - Perfil taxonômico das amostras PD e JC
para o nível Domínio, computado pelo MG-RAST.
Amostra PD
Amostra JC
Archaea

1,46% (1401)

1,70% (1838)

Bacteria

87,51% (83699)

92,80% (100163)

Eukaryota

6,25% (5978)

0,88% (951)

Virus

0,0% (0)

0,0% (0)

O WEBCarma criou perfis taxonômicos das amostras para o nível Domínio
com resultados similares aos dois programas anteriores (FIGURA

7). A

representação dos três Domínios nas amostras apresentou a mesma ordenação, a
qual Bacteria > Eukaryota > Archaea. A única diferença foi a identificação de traços
de organismos não celulares.
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FIGURA 7 – Perfis taxonômicos das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma para
o nível Domínio.

O perfil taxonômico gerado para o nível Filo pelo MEGAN apresenta doze
taxa aos quais a maioria dos fragmentos das amostras foi atribuída, bem como uma
variação do filo mais abundante entre elas, sendo Proteobacteria na amostra PD e
Actinobacteria na amostra JC (TABELA 5 e FIGURAS 8 e 9).
Outro fato destacável nesse perfil é a alta representatividade dos filos
Acidobacteria e Ascomycota na amostra PD, e dos filos Cyanobacteria, Chloroflexi e
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Bacteroidetes na amostra JC. Além disso, uma curiosidade é que dentre todos os
fragmentos atribuídos ao Reino Fungi, todos foram relacionados ao Sub Reino
Dikarya e quase 100% desses ao filo Ascomycota (FIGURA 10).

TABELA 5 - Número de fragmentos das amostras PD e JC atribuídos aos diferentes Filos da
taxonomia NCBI pelo MEGAN.
Filos
Amostra

Proteobacteria

Actinobacteria

Acidobacteria

Ascomycota

PD

13224

11827

5506

3049

JC

14314

17635

656

158

Planctomycetes

Verrucomicrobia

Firmicutes

Cyanobacteria

PD

1461

1224

444

351

JC

1549

954

708

1016

Chloroflexi

Bacteroidetes

Gemmatimonadetes

Euryarchaeota

PD

301

235

81

51

JC

1024

1149

436
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FIGURA 8 – Perfil taxonômico comparativo das amostras PD e JC gerado pelo programa
MEGAN para o nível Filo da taxonomia NCBI.

O perfil para o nível filo gerado pelo MG-RAST (TABELA 6) apresenta alguns
resultados diferentes dos alcançados pelo MEGAN, uma vez que seus dados não
mostram a mesma variação para o filo de maior destaque entre as amostras, e sim
um padrão dos três filos mais abundantes para ambas, que são em ordem
decrescente Proteobacteria, Actinobacteria e Acidobacteria. Além disso, o filo
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Euryarchaeota do Domínio Archaea surge com maior proporção e ocupando a nona
posição dentre os filos mais representativos. Resultados semelhantes são
exemplificados pelos filos Acidobacteria e Ascomycota que também se apresentam
mais representados na amostra PD, e os filos Cyanobacteria, Chloroflexi e
Bacteroidetes que são mais abundantes na amostra JC.

FIGURA 9 – Visualização da região do Domínio Bacteria da árvore taxonômica NCBI
comparativa, computada para as amostras PD e JC, reduzida ao nível Filo. (Ass – número
de fragmentos atribuídos ao determinado táxon; Sum – número total de fragmentos
atribuídos ao táxon e seus descendentes).
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FIGURA 10 – Visualização da região do Domínio Archaea e Reino Fungi da árvore
taxonômica NCBI comparativa, computada para as amostras PD e JC, reduzida ao nível Filo.
(Ass – número de fragmentos atribuídos ao determinado táxon; Sum – número total de
fragmentos atribuídos ao táxon e seus descendentes).

TABELA 6 - Perfil taxonômico das amostras PD e JC para o nível
Filo, computado pelo MG-RAST.
Filo
Nº PD
Filo
Nº JC
Proteobacteria

36100

Proteobacteria

40530

Actinobacteria

23676

Actinobacteria

35159

Acidobacteria

13954

Acidobacteria

7014

Ascomycota

5390

Firmicutes

5490

Firmicutes

3629

Chloroflexi

4551

Planctomycetes

2552

Cyanobacteria

4069

Cyanobacteria

2533

Planctomycetes

3232

Chloroflexi

2439

Bacteroidetes

2501

Euryarchaeota

1087

Euryarchaeota

1390

Bacteroidetes

919

Deinococcus-Thermus

572

Crenarchaeota

342

Crenarchaeota

491

Verrucomicrobia

338

Ascomycota

458

Deinococcus-Thermus

317

Chlorobi

433

Chlorobi

289

Thermotogae

307

Synergistetes

214

Verrucomicrobia

255

Thermotogae

194

Synergistetes

236

Chlamydiae

127

Spirochaetes

175

Spirochaetes

112

Nº PD e Nº JC – Número de fragmentos das amostras atribuídos
à determinado Filo.
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Os resultados obtidos pelo WEBCarma para o nível filo (FIGURA 11) mostram
resultados similares aos obtidos pelo MG-RAST, mostrando que Proteobacteria e
Actinobacteria são os filos mais encontrados nas amostras. O terceiro filo mais
abundante das amostras mostra variações. Para a amostra PD, embora
Acidobacteria permaneça na terceira posição dentre os taxa do Domínio Bacteria,
Ascomycota aparece como terceiro lugar geral, e para a amostra JC, Firmicutes
obteve mais atribuições do que Planctomycetes e Acidobacteria, ocupando o terceiro
lugar geral.
O conjunto de resultados para o nível filo (TABELA 7), mesmo apresentando
pequenas variações entre os taxa, mostra que para a amostra PD os filos
Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria e Ascomycota são realmente os mais
identificados, enquanto que para a amostra JC, com mais ondulações, são os filos
Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes e Planctomycetes.
A taxonomia gerada pelo MEGAN para o nível Classe (TABELA 8, FIGURAS
12 e 13) não apresenta uma representante do filo Proteobacteria como a mais
abundante, e sim a classe Actinobacteria. Este resultado se deve ao fato de que o
filo Proteobacteria passa a ser diluído nas classes Alphaproteobacteria, o segundo
táxon com maior parcela de fragmentos para ambas as amostras, Beta, Delta e
Gammaproteobacteria.
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FIGURA 11 – Perfis taxonômicos das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma
para o nível Filo.

TABELA 7 - Filos com maior número de fragmentos atribuídos nas amostras PD e JC de
acordo com análises dos programas MEGAN, MG-RAST e WEBCarma.
Filos
Programa
MEGAN
MG-RAST
WEBCarma

Amostra

1º

2º

3º

4º

PD

Proteobacteria

Actinobacteria

Acidobacteria

Ascomycota

JC

Actinobacteria

Proteobacteria

Planctomycetes

Bacteroidetes

PD

Proteobacteria

Actinobacteria

Acidobacteria

Ascomycota

JC

Proteobacteria

Actinobacteria

Acidobacteria

Firmicutes

PD

Proteobacteria

Actinobacteria

Ascomycota

Acidobacteria

JC

Proteobacteria

Actinobacteria

Firmicutes

Planctomycetes

É a partir da terceira classe mais abundante que começam a aparecer as
diferenças entre as amostras. Enquanto Solibacterales surge como representante do
filo Acidobacteria exclusivamente para a amostra PD, a amostra JC continua com as
proteobactérias Beta e Deltaproteobacteria. A grande maioria dos fungos
Ascomycota

mostra

ser

representante

Eurotiomycetes (FIGURA 14).

do

subfilo

Pezizomycota

e

classe
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TABELA 8 - Número de fragmentos das amostras PD e JC atribuídos às diferentes Classes da
taxonomia NCBI pelo MEGAN.
Classes
Amostra

Actinobacteria

Alphaproteobacteria

Solibacteres

Planctomycetacia

PD

11.827

7768

2856

1461

JC

17.635

7157

0

1549

Eurotiomycetes

Acidobacteria unc.

Betaproteobacteria

Deltaproteobacteria

PD

1413

1177

1097

829

JC

29

364

1655

1769

Gammaproteobacteria

Verrucomicrobiae

Spartobacteria

Acidobacteria

PD

546

499

369

358

JC

888

379

241

92

Sphingobacteria

Chloroflexi

Thermomicrobia

Gemmatimonadetes

PD

140

133

125

81

JC

711

505

415

436

FIGURA 12 – Perfil taxonômico comparativo das amostras PD e JC gerado pelo programa
MEGAN para o nível Classe da taxonomia NCBI.

O perfil taxonômico para o nível Classe gerado pelo MG-RAST (TABELA 9)
apresenta as mesmas três classes definidas pelo MEGAN como as mais
representativas para ambas as amostras – Actinobacteria, Alphaproteobacteria e
Solibacteres para PD e Actinobacteria, Alphaproteobacteria e Deltaproteobacteria
para JC. Nesse perfil, não há nenhuma classe pertencente ao filo Ascomycota, pois
o programa indica diretamente os gêneros e espécies desses organismos.
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FIGURA 13 – Visualização da região do Domínio Bacteria da árvore taxonômica NCBI
comparativa, computada para as amostras PD e JC, reduzida ao nível Classe.

FIGURA 14 – Visualização da região do Reino Fungi da árvore taxonômica NCBI
comparativa, computada para as amostras PD e JC, reduzida ao nível Classe.
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TABELA 9 - Perfil taxonômico das amostras PD e JC para o nível Classe, computado
pelo MG-RAST.
Filo
Classe
Nº PD
Filo
Classe
Nº JC
Actino

Actinobacteria

23676

Actino

Actinobacteria

35159

Proteo

Alphaproteobacteria

19301

Proteo

Alphaproteobacteria

18664

Acido

Solibacteres

9004

Proteo

Deltaproteobacteria

7607

Proteo

Betaproteobacteria

6270

Proteo

Betaproteobacteria

7226

Gammaproteobacteria 5203

Proteo

Gammaproteobacteria

6756

Proteo
Proteo

Deltaproteobacteria

5169

Acido

Solibacteres

4971

Acido

Acidobacteria

4950

Chloroflexi

Chloroflexi

4312

Plancto

Planctomycetacia

2552

Plancto

Planctomycetacia

3232

Chloroflexi

Chloroflexi

2316

Firmicutes

Bacilli

2738

Firmicutes

Clostridia

1881

Firmicutes

Clostridia

2710

Firmicutes

Bacilli

1709

Acido

Acidobacteria

2043

Cyano

Gloeobacteria

634

Bacteroidetes

Flavobacteria

1617

Bacteroidetes

Flavobacteria

621

Cyano

Gloeobacteria

779

Eury

Methanomicrobia

545

Eury

Methanomicrobia

698

Crena

Thermoprotei

342

Deinococcus

Deinococci

572

Verruco

Verrucumicrobiae

338

Crena

Thermoprotei

491

Deinococcus

Deinococci

317

Bacteroidetes

Sphingobacteria

473

Chlorobi

Chlorobia

251

Bacteroidetes

Bacteroidia

411

Eury

Halobacteria

187

Chlorobi

Chlorobia

379

Bacteroidetes

Bacteroidia

180

Eury

Halobacteria

261

Nº PD e Nº JC – Número de fragmentos das amostras atribuídos à determinada Classe.

Os mesmos perfis criados pelo WEBCarma, apesar de também mostrarem as
classes Actinobacteria e Alphaproteobacteria como destaque, apresentam as
classes Gammaproteobacteria e Betaproteobacteria como terceira e quarta posições
dentre as mais atribuídas aos fragmentos nas amostras (FIGURA 15).
A análise dos perfis taxonômicos das classes em conjunto, resulta em quais
delas são mais identificadas nas amostras (TABELA 10), sendo Actinobacteria,
Alphaproteobacteria, Solibacteres e Betaproteobacteria em PD e Actinobacteria,
Alpha, Delta e Betaproteobacteria em JC.
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FIGURA 15 – Perfis taxonômicos das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma
para o nível Classe.
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TABELA 10 - Classes com maior número de fragmentos atribuídos das amostras PD e JC de acordo
com os programas MEGAN, MG-RAST e WEBCarma.
Classe
Programa
MEGAN
MG-RAST
WEBCarma

Amostra

1º

2º

3º

4º

PD

Actinobacteria

Alphaproteobacteria

Solibacteres

Planctomycetacia

JC

Actinobacteria

Alphaproteobacteria

Deltaproteobacteria

Betaproteobacteria

PD

Actinobacteria

Alphaproteobacteria

Solibacteres

Betaproteobacteria

JC

Actinobacteria

Alphaproteobacteria

Deltaproteobacteria

Betaproteobacteria

PD

Actinobacteria

Alphaproteobacteria Gammaproteobacteria

Betaproteobacteria

JC

Actinobacteria

Alphaproteobacteria Gammaproteobacteria

Betaproteobacteria

Ao nível Ordem, MEGAN identificou o filo Actinobacteria ainda nas mesmas
duas situações anteriores: predominante, representado pela ordem Actinomycetales,
e mais encontrado na amostra JC (TABELA 11, FIGURAS 16 e 17). A classe
Alphaproteobacteria que aparece diluída em diferentes ordens, também continua na
segunda posição, representada pela ordem Rhizobiales. Seguindo a ordenação dos
taxa mais atribuídos na amostra PD, Solibacterales permanece representando o filo
Acidobacteria na terceira posição, mesmo com a identificação de um grupo de
Acidobacterias não identificadas; enquanto na amostra JC, as classes Delta e
Betaproteobacteria ramificam-se quase exclusivamente para Myxococcales e
Burkholderiales, respectivamente, ocupando a terceira e quarta posições dessa
amostra. Os fungos predominantes em PD passam a ser incluídos nas ordens
Eurotiales, em sua grande maioria, e Onygenales, ambas da classe Eurotiomycetes
(FIGURA 18).
Outras três ordens que aparecem com destaque no gráfico, com mais de 700
fragmentos atribuídos da amostra JC e apenas cerca de 100 da amostra PD, são as
actinobactérias

de

ordem

Rubrobacterales,

as

alphaproteobactérias

Sphingomonadales e os bacteroidetes Sphingobacteriales.
Resultados do MG-RAST para a taxonomia do nível Ordem (TABELA 12)
mostram acordo com os resultados do MEGAN em relação aos três primeiros taxa
mais atribuídos pelos fragmentos das amostras, com exceção apenas da troca de
Myxococcales em JC, por Burkholderiales, embora ambas as ordens sejam
proteobactérias.
As três ordens referenciadas nos resultados do MEGAN como mais
expressivas em JC, Rubrobacterales, Sphingomonadales e Sphingobacteriales,
apresentam o mesmo padrão nas análises MG-RAST.
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TABELA 11 - Número de fragmentos das amostras PD e JC atribuídos às diferentes Ordens da
taxonomia NCBI pelo MEGAN.
Ordens
Amostra

Actinomycetales

Rhizobiales

Solibacterales

Planctomycetales

PD

11.131

5043

2856

1461

JC

15.821

3503

0

1549

Acidobacteria unc.

Burkholderiales

Myxococcales

Eurotiales

PD

1177

958

589

589

JC

364

1219

1295

18

Rhodobacterales

Sphingobacteriales

Rubrobacterales

Sphingomonadales

PD

177

140

122

68

JC

437

711

835

890

FIGURA 16 – Perfil taxonômico comparativo das amostras PD e JC gerado pelo programa
MEGAN para o nível Ordem da taxonomia NCBI.

A taxonomia das Ordens para as amostras PD e JC criadas pelo WEBCarma
(FIGURA 19) mostra novamente que Actinomycetales e Rhizobiales são os taxa
mais representativos dentre as sequências analisadas. A partir da terceira Ordem
algumas trocas são observadas em relação aos demais resultados, e WEBCarma
identifica para ambas as amostras as Ordens Burkholderiales e Planctomycetales.
A associação das análises dos programas resulta na identificação das Ordens
Actinomycetales, Rhizobiales, Solibacterales, Burkholderiales e Planctomycetales
como as mais representadas na amostra PD, enquanto que em JC as ordens são
Actinomycetales, Rhizobiales, Burkholderiales e Planctomycetales (TABELA 13).
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FIGURA 17 – Visualização da região do Domínio Bacteria da árvore taxonômica NCBI
comparativa computada para as amostras PD e JC reduzida ao nível Ordem.

FIGURA 18 – Visualização da região do Reino Fungi da árvore taxonômica NCBI
comparativa, computada para as amostras PD e JC, reduzida ao nível Ordem.
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TABELA 12 - Perfil taxonômico das amostras PD e JC para o nível Ordem, computado pelo
MG-RAST.
Classe

Ordem

Nº PD

Classe

Ordem

Nº JC

Actino

Actinomycetales

22081

Actino

Actinomycetales

31183

Alpha

Rhizobiales

13367

Alpha

Rhizobiales

10461

Solibac

Solibacterales

9004

Beta

Burkholderiales

5567

Beta

Burkholderiales

5134

Solibac

Solibacterales

4971

Acido

Acidobacteriales

4950

Delta

Myxoxoccales

4056

Delta

Myxoxoccales

2702

Plancto

Planctomycetales

3232

Plancto

Planctomycetales

2552

Actino

Rubrobacterales

3221

Alpha

Rhodospirillales

2480

Chloroflexi

Chloroflexales

3171

Chloroflexi

Chloroflexales

1724

Alpha

Sphingomonadales

2475

Alpha

Rhodobacterales

1684

Alpha

Rhodobacterales

2458

Actino

Rubrobacterales

1365

Alpha

Rhodospirillales

2216

Clostridia

Clostridiales

1331

Acido

Acidobacteriales

2043

Delta

Desulforomonadales

1264

Nostocales

2011

Gamma

Pseudomonadales

1215

Clostridia

Clostridiales

1934

Bacilli

Bacillales

1147

Delta

Desulforomonadales

1930

Nostocales

1103

Bacilli

Bacillales

1918

Gamma

Chromatiales

892

Gamma

Pseudomonadales

1612

Alpha

Sphingomonadales

826

Flavo

Flavobacteriales

1556

Alpha

Caulobacterales

779

Chloroflexi

Herpetosiphonales

1141

Gamma

Alteromonadales

704

Gamma

Alteromonadales

1058

Gloeob

Gloeobacterales

634

Chroococcales

937

Delta

Syntrophobacterales

597

Gamma

Chromatiales

919

Flavo

Flavobacteriales

593

Alpha

Caulobacterales

918

Chloroflexi

Herpetosiphonales

592

Gamma

Xanthomonadales

860

Gamma

Xanthomonadales

570

Bacilli

Lactobacillales

820

Bacilli

Lactobacillales

562

Gloeob

Gloeobacterales

779

Clostridia

Thermoanaerobacteriales

550

Clostridia

Thermoanaerobacteriales

776

Chroococcales

547

Delta

Syntrophobacterales

761

Enterobacteriales

528

Beta

Rhodocyclales

652

Gamma

Nº PD e Nº JC – Número de fragmentos das amostras atribuídos à determinada Ordem.

Os perfis taxonômicos para o nível Família só puderam ser gerados pelos
programas MEGAN e WEBCarma, uma vez que o MG-RAST direciona a
identificação taxonômica de Ordem diretamente para Gênero e Espécie. Os
resultados obtidos por esses dois programas mostram uma grande variação entre as
Famílias com maior número de fragmentos atribuídos.
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FIGURA 19 – Perfis taxonômicos das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma
para o nível Ordem.
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TABELA 13 - Ordens com maior número de fragmentos atribuídos das amostras PD e JC de
acordo com os programas MEGAN, MG-RAST e WEBCarma.
Ordem
Programa
MEGAN
MG-RAST
WEBCarma

Amostra

1º

2º

3º

4º

PD

Actinomycetales

Rhizobiales

Solibacterales

Planctomycetales

JC

Actinomycetales

Rhizobiales

Planctomycetales

Myxococcales

PD

Actinomycetales

Rhizobiales

Solibacterales

Burkholderiales

JC

Actinomycetales

Rhizobiales

Burkholderiales

Solibacterales

PD

Actinomycetales

Rhizobiales

Burkholderiales

Planctomycetales

JC

Actinomycetales

Rhizobiales

Burkholderiales

Planctomycetales

Nos resultados do MEGAN (TABELA 14 e FIGURA 20), a amostra PD tem
como as quatro famílias principais as acidobactérias Solibacteraceae, exclusivas
dessa amostra, as alphaproteobactérias Bradyrhizobiaceae, os planctomicetes
Planctomycetaceae, e as actinobactérias Mycobacteriaceae. Já a amostra JC
apresenta as famílias Mycobacteriaceae, Planctomycetaceae, Nocardioidaceae e
Bradyrhizobiaceae. Nos resultados obtidos pelo WEBCarma (FIGURA 21), nenhuma
família obteve o mesmo posicionamento na amostra PD em relação aos resultados
do MEGAN, sendo elas Bradyrhizobiaceae, Mycobacteriaceae, Burkholderiaceae e
Streptomycetaceae. Para a amostra JC, dentre as quatro famílias principais, as duas
primeiras

coincidiram

com

as

identificadas

pelo

MEGAN,

sendo

elas

Mycobacteriaceae, Planctomycetaceae, Bradyrhizobiaceae e Streptomycetaceae.
Os fungos da amostra PD aparecem representados por apenas uma família de
Eurotiales, a Trichocomaceae.
Os fragmentos das amostras PD e JC que foram especificamente atribuídos
pelo MEGAN aos dois últimos níveis da taxonomia NCBI, gênero e espécie, são
visualizados na figura 22, a qual apresenta um grande destaque para a espécie
Acidobacteria identificada como Candidatus Solibacter usitatus, exclusiva da
amostra PD e com mais de 2750 fragmentos atribuídos. Para JC, a espécie com
maior número de atribuições, mas não exclusiva da amostra, foi a Actinobacteria
Nocardioides sp.. Outras espécies bacterianas também de destaque para as
amostras incluem algumas mais encontradas em PD, como as acidobactérias
Candidatus Koribacter versatilis e Acidobacterium capsulatum e a Actinobacteria
Catenulispora acidiphila, as que foram proporcionalmente atribuídas nas duas
amostras, como o Planctomycetes Gemmata obscuriglobus, as verrucomicróbias
bacterium Ellin514 e Chthoniobacter flavus, e a Alphaproteobacteria Bradyrhizobium
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japonicum, e as mais identificadas na amostra JC, como as actinobactérias
Rubrobacter

xylanophilus

e

Geodermatophilus

obscurus,

a

Chloroflexi

Sphaerobacter thermophilus, e a Gemmatimonadetes Gemmatimonas aurantiaca.
Das espécies de fungos, as mais identificadas foram Gibberella zeae (Schwein.)
Petch (1936), Penicillium chrysogenum (Thom) (1910) e Talaromyces stipitatus
(Thom) C.R. Benj. (1955).
As espécies que apresentaram maior número de fragmentos atribuídos pelo
sistema MG-RAST (TABELA 15) foram muito similares às informadas pelo MEGAN,
inclusive a de maior destaque para a amostra PD, Solibacter usitatus, que por esse
segundo sistema aparece nas duas amostras. Espécies que não mostraram grande
expressividade pelo MEGAN, como as actinobactérias Frankia sp. e Janibacter sp.,
aparecem entre as cinco mais identificadas na listagem do MG-RAST, e o mesmo
ocorre para a espécie de fungo Gibberella zeae (Schwein.) Petch (1936).

TABELA 14 - Número de fragmentos das amostras PD e JC atribuídos às diferentes Famílias da
taxonomia NCBI pelo MEGAN.
Famílias
Amostra

Solibacteraceae

Bradyrhizobiaceae

Planctomycetaceae

Mycobacteraceae

PD

2.856

2580

1418

1304

JC

0

1258

1496

1813

Streptomycetaceae

Burkholderiaceae

Trichocomaceae

Verrucomicrobia s.3

PD

861

596

589

420

JC

805

452

18

267

Catenulisporaceae

Frankiaceae

Acidobacteriaceae

Methylobacteriaceae

PD

416

365

358

285

JC

127

294

92

434

Nocardiaceae

Nocardioidaceae

Rubrobacteraceae

Rhodobacteraceae

PD

208

204

122

120

JC

461

1355

835

323

Micromonosporaceae

Chloroflexaceae

Gemmatimonadaceae

Sphingomonadaceae

PD

118

87

81

68

JC

448

359

436

445

Os resultados da taxonomia para o nível Espécie gerados pelo WEBCarma
(FIGURA 23) mostram um padrão similar aos dois programas anteriores. Solibacter
usitatus mais uma vez aparece como espécie principal da amostra PD, seguida de
Koribacter versatilis, como nos dados do MEGAN, e da Alphaproteobacteria
Rhodopseudomonas palustris. Para a amostra JC, Nocardioides sp. é a principal
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espécie, também de acordo com os resultados do MEGAN, seguida de Solibacter
usitatus e Planctomyces maris.

FIGURA 20 – Perfil taxonômico comparativo das amostras PD e JC gerado pelo programa
MEGAN para o nível Família da taxonomia NCBI.
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FIGURA 21 – Perfis taxonômicos das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma
para o nível Família.

FIGURA 22 – Perfil taxonômico comparativo das amostras PD e JC gerado pelo programa
MEGAN para o nível Espécie da taxonomia NCBI.
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TABELA 15 - Espécies mais identificadas nas amostras PD e JC pelo MG-RAST.
Amostra PD
Espécie

Amostra JC
N

Espécie

N

Solibacter usitatus Ellin6076

9004 Solibacter usitatus Ellin6076

4971

Acidobacteria bacterium Ellin345

4950 Rubrobacter xylanophilus DSM 9941

3221

Bradyrhizobium japonicum USDA 110

2494 Janibacter sp. HTCC2649

2465

Frankia sp. EAN1pec

2159 Frankia sp. EAN1pec

2294

Gibberella zeae PH-1

2094 Sorangium cellulosum So ce 56

2227

Thermobifida fusca YX

1977 Blastopirellula marina DSM 3645

2112

Bradyrhizobium sp. BTAi1

1840 Acidobacteria bacterium Ellin345

2043

Streptomyces avermitilis MA-4680

1830 Streptomyces avermitilis MA-4680

2022

Streptomyces scabiei str. 87.22

1793 Streptomyces scabiei str. 87.22

2015

Blastopirellula marina DSM 3645

1696 Nocardia farcinica IFM 10152

2003

Streptomyces coelicolor A3(2)

1673 Streptomyces coelicolor A3(2)

2002

Acidothermus cellulolyticus 11B

1545 Salinispora tropica CNB-440

1598

Sorangium cellulosum So ce 56

1535 Bradyrhizobium japonicum USDA 110

1582

Neurospora crassa

1510 Mycobacterium smegmatis

1570

Magnaporthe grisea 70-15

1478 Mycobacterium vanbaaleni

1547

Rubrobacter xylanophilus DSM 9941

1365 Salinispora arenicola CNS-205

1546

Frankia sp. Ccl3

1322 Kineococcus radiotolerans SRS30216

1447

Salinispora arenicola CNS-205

944

Acidothermus cellulolyticus 11B

1336

Nocardia farcinica IFM 10152

917

Frankia sp. Ccl3

1245

Mycobacterium avium

905

Thermobifida fusca YX

1225

Salinispora tropica CNB-440

878

Mycobacterium sp. MCS

1193

Mycobacterium smegmatis str. MC2 155

864

Herpetosiphon aurantiacus ATCC 23779

1141

Pirellula sp. 1

856

Sphingomonas wittichii RW1

1133

Mesorhizobium loti MAFF303099

847

Pirellula sp. 1

1120

Nitrobacter hamburgensis X14

833

Roseiflexus sp. RS-1

1071

N - Número de fragmentos atribuídos à determinada espécie.

O resultado geral de todos os perfis taxonômicos computados em conjunto,
de todos os níveis da taxonomia e pelos três programas de análise, é um verdadeiro
esboço da diversidade de microorganismos existente nas amostras PD e JC.
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FIGURA 23 – Perfis taxonômicos das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma
para o nível Espécie.
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4.3.3 DOS ATRIBUTOS PROCARIÓTICOS COMPARATIVOS

O programa MEGAN, após calcular o perfil taxonômico das amostras PD e JC
através de seu algoritmo de atribuição LCA, foi capaz de gerar dados comparativos
dos atributos microbianos característicos dos taxa encontrados (FIGURA 24). Os
resultados mostram que para a maioria dos taxa identificados em ambas as
amostras e que já possuem características catalogadas no banco de dados NCBI, a
presença ou ausência de endosporos e a resistência à salinidade é desconhecida,
mas sabe-se que a maioria é Gram negativa, principalmente na amostra PD. Além
disso, são organismos especializados para habitar ambientes, sem motilidade,
aeróbios, ou seja, necessitam de oxigênio para sobrevivência, não patogênicos e
mesofílicos, pois apresentam melhor crescimento em temperaturas moderadas,
normalmente entre 20°C e 40°C.
4.3.4 – DOS PERFIS FUNCIONAIS COMPARATIVOS

Resultados de análises funcionais computadas pela ferramenta GOAnalyzer
do programa MEGAN, em que cada fragmento foi atribuído à apenas um termo
dentro de cada uma das três ontologias gênicas (Funções moleculares, Processos
biológicos e Componentes celulares), podem ser visualizados nas TABELAS 16, 17
e 18, ordenadas de forma decrescente pelo número de fragmentos atribuídos. A
grande maioria dos termos, em todas as ontologias, foi atribuída por um número
proporcional de fragmentos entre as amostras, como observado pela escala
colorimétrica. Além disso, os termos que obtiveram um maior número de fragmentos
atribuídos foram muito abrangentes, como o transporte de substâncias, localizações
intracelulares e atividade catalítica, não inferindo nenhuma atividade ou termo
específico. A minoria dos termos atribuída de forma desigual entre as amostras, a
qual é facilmente observada pela análise dos dados com foco nos valores de
divergência, inclui o Processo Metabólico de organização de organelas e os
Componentes Celulares núcleo e citoesqueleto (destacados em vermelho). Dessa
forma, mesmo com essas poucas desigualdades entre as amostras PD e JC, o
resultado da primeira impressão desse conjunto de dados revela que os ambientes
são muito semelhantes em relação à seus perfis metabólicos.
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PD

JC

PD

JC

FIGURA 24 - Análises comparativas dos atributos procarióticos identificados nas amostras
PD e JC pelo programa MEGAN.
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As análises funcionais das amostras PD e JC, realizadas pelo MG-RAST,
resultaram em uma lista de subsistemas funcionais (TABELA 19) que aumentam
ainda mais a noção da enorme variedade de funções metabólicas que podem ser
encontradas em amostras de solo e do quanto várias delas ainda não são
classificadas. Nessa metodologia, a amostra PD obteve 39,60% dos fragmentos
(58333) atribuídos aos subsistemas funcionais, e JC 46,94% (71010). O subsistema
de maior destaque foi o de Cluster, o qual as proteínas atuam em conjunto, seguido
dos subsistemas relacionados aos carboidratos e aminoácidos. Outro subsistema
bem representado em ambas as amostras é o Não Classificado, em que os
fragmentos não puderam ser direcionados a nenhum outro subsistema específico,
mas que apresentam similaridade com sequências de organismos que possuem
anotação gênica ainda incompleta.

TABELA 16 – Perfil das Funções moleculares das amostras PD e JC computadas pela ferramenta
GOAnalyzer do MEGAN.

[1]≠Reads e [2]≠Reads – número de fragmentos das amostras PD e JC, respectivamente, atribuídos à
determinado termo, respectivamente, GO Term – Nome completo do termo funcional da Ontologia
Gênica, Specificity – Grau de especificidade com que os fragmentos foram atribuídos aos termos,
Divergence – Grau de divergência na atribuição dos fragmentos aos termos entre as duas amostras;
≠Reads – Número total de fragmentos atribuídos ao termo, Level – Nível hierárquico do termo, GO
ID: Código de identificação do termo.
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TABELA 17 – Perfil dos Processos biológicos das amostras PD e JC computadas pela ferramenta
GOAnalyzer do MEGAN.

[1]≠Reads e [2]≠Reads – número de fragmentos das amostras PD e JC, respectivamente, atribuídos à
determinado termo, respectivamente, GO Term – Nome completo do termo funcional da Ontologia Gênica,
Specificity – Grau de especificidade com que os fragmentos foram atribuídos aos termos, Divergence – Grau
de divergência na atribuição dos fragmentos aos termos entre as duas amostras; ≠Reads – Número total de
fragmentos atribuídos ao termo, Level – Nível hierárquico do termo, GO ID: Código de identificação do termo).
TABELA 18 – Perfil dos Componentes celulares das amostras PD e JC computadas pela ferramenta
GOAnalyzer do MEGAN.

[1]≠Reads e [2]≠Reads – número de fragmentos das amostras PD e JC, respectivamente, atribuídos à
determinado termo, respectivamente, GO Term – Nome completo do termo funcional da Ontologia
Gênica, Specificity – Grau de especificidade com que os fragmentos foram atribuídos aos termos,
Divergence – Grau de divergência na atribuição dos fragmentos aos termos entre as duas amostras;
≠Reads – Número total de fragmentos atribuídos ao termo, Level – Nível hierárquico do termo, GO ID:
Código de identificação do termo.
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Os resultados gerados pelas análises funcionais do WEBCarma (FIGURA 25)
foram os mais generalistas dos três programas utilizados. Todas as etiquetas
gênicas ambientais encontradas nos fragmentos foram atribuídas à funções,
processos ou componentes celulares muito amplos, como componentes de
membrana, ligantes à ATP ou DNA, não permitindo inferir especificidade. Além
disso, o sistema não permite detalhamento das informações sobre as atribuições
individuais dos fragmentos.
TABELA 19 – Subsistemas identificados pelo MG-RAST com o maior número de
fragmentos atribuídos das amostras PD e JC.
Amostra PD
Amostra JC
Subsistema

N

Subsistema

N

Cluster

9121

Cluster

11215

Carboidratos

8312

Carboidratos

10163

Aminoácidos e derivados

4633

Aminoácidos e derivados

5831

Virulencia

4242

Virulencia

4584

Metabolismo Protéico

3554

Metabolismo Protéico

4223

Não classificados

2781

Não classificados

3394

Respiração

2356

Respiração

2890

Metabolismo de DNA

1983

Metabolismo de DNA

2745

Regulação e Sinalização celular

1849

Regulação e Sinalização celular

1961

Nucleosídeos e Nucleotídeos

1507

Metabolismo de Compostos Aromáticos

1659

Nucleosídeos e Nucleotídeos

1952

Metabolismo de Compostos Aromáticos 1501
Resposta ao estresse

1479

Motilidade e Quimiotaxia

1884

Motilidade e Quimiotaxia

1430

Resposta ao estresse

1873

Metabolismo de Fósforo

1056

Metabolismo de Fósforo

1378

Metabolismo de Enxofre

944

Metabolismo de Enxofre

1119

Metabolismo de Potássio

467

Metabolismo de Potássio

645

Metabolismo de Nitrogênio

455

Metabolismo de Nitrogênio

584
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FIGURA 25 – Perfis Funcionais das amostras PD (A) e JC (B) gerados pelo WEBCarma.
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5- DISCUSSÃO

5.1 DA COLETA E DA PREPARAÇÃO, EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE eDNA
DAS AMOSTRAS

Um dos aspectos mais desafiadores da coleta de solo em campo é a limpeza,
sendo difícil, se não impossível, coletar amostras usando técnicas assépticas. Além
disso, o ato da coleta perturba fisicamente a estrutura do solo de uma maneira que
pode alterar a comunidade microbiana, tornando importante extrair ou congelar as
amostras o mais rápido possível. Más condições de estocagem, como geladeiras ou
bancadas em temperatura ambiente, alteram fundamentalmente a comunidade
microbiana, e os resultados obtidos através de métodos de filogenia molecular
acabam por não representar a estrutura original (Roh et al., 2006; Zaporozhenko et
al., 2006; Schneegurt et al., 2003; Miller et al., 1999). Dessa forma, como observado
em literatura, houve o cuidado na utilização de material lavado e flambado no ato da
coleta, transferência das amostras para isopor com gelo (levado ao local) e
transporte imediato ao laboratório para processo de extração do material genético.
Realizada a coleta, foram observadas diferenças entre as duas amostras de solo
quanto à coloração e granulometria, o que pode ser explicado pelas características
específicas de cada ambiente de origem. Estas diferenças, associadas ao fato de
que comunidades microbianas de solo variam enormemente ao longo de pequenas
escalas espaciais e temporais (Schneegurt et al., 2003), permitem inferir que dentro
desta

amostragem

possam

ser

encontradas

comunidades

completamente

diferenciadas, adaptadas às condições impostas por um determinado ambiente.
Para se estudar essas possíveis variações tem sido de extrema importância que
amostras sejam manipuladas o mínimo possível para limitar possíveis mudanças na
comunidade microbiana. Porém, solos freqüentemente necessitam ser peneirados
antes do processo de extração (Schneegurt et al., 2003) para que haja a remoção de
constituintes indesejados, como raízes e pedras que podem prejudicar processos
posteriores, e para se obter um conteúdo mais uniforme (Lakay et al., 2007; Rondon
et al., 2000).
O kit para extração de DNA utilizado foi escolhido com base em alguns
critérios, sendo o primeiro deles se tratar de um kit de extração direta, específico
para aplicação em amostras de solo, com protocolo de rápido processamento
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(menos de 1 h). Como já dito anteriormente, métodos diretos são compatíveis com
um número maior de solos, exigem menos tempo de trabalho e produzem uma
maior quantidade de eDNA. O segundo critério levado em consideração é a
utilização do mecanismo “bead beating” em sua etapa de lise celular, na qual um
tubo contendo uma mistura de partículas de cerâmica e sílica lisam eficientemente
os microorganismos presentes nas amostras de solo, incluindo estruturas difíceis de
lisar, tais como esporos e endosporos de eubactérias. Este método de ruptura
celular física é bastante utilizado (Kuske et al., 1998; More et al., 1994; Tebbe e
Vahjen, 1993; Steffan et al., 1988) por produzir maiores quantidades de DNA do que
outros mecanismos, como sonicação e gelo/degelo (Miller et al., 1999; Yeates et al.,
1998). Além disso, o kit ainda inclui reagentes de purificação e eluição de DNA, que
eliminam contaminantes inibidores de reações subseqüentes e são imprescindíveis
para a obtenção de material genético de boa qualidade. Processos de purificação
adicionais auxiliam na garantia da pureza do ácido nucléico, para que este atinja
uma razão OD 260 nm/280 nm de absorbância, ideal, na faixa de 1.8 – 2.2. Valores
menores que 1, freqüentemente obtidos de amostras ambientais, indicam a
presença de contaminantes que podem interferir com procedimentos enzimáticos
(Harkins e Jarvie, 2007).

5.2 DO SEQUENCIAMENTO DE eDNA

O sistema FLX de sequenciamento oferece várias vantagens para os estudos
metagenômicos. O primeiro avanço é que ele elimina o requerimento de clonagem
dos fragmentos de eDNA em bactérias, evitando os problemas de clonagem que são
introduzidos em preparações de amostras, observados nos métodos baseados no
seqüenciamento Sanger. Além disso, este sistema intensifica a abordagem em larga
escala com custo significativamente inferior. Isto permite abordar amostras e
endereçar questões que, até recentemente, apenas grandes centros genômicos
poderiam administrar. Como resultado, o sistema FLX oferece uma poderosa
tecnologia que dá suporte à estudos de pesquisa que buscam responder questões
ambientais e ecológicas (Harkins e Jarvie, 2007).
A importância de uma boa escolha em relação ao sistema de sequenciamento
a ser utilizado se deve também ao fato de que ele será o determinante no
comprimento dos fragmentos seqüenciados. Esse tamanho é um fator tão
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importante para os estudos de metagenomas, que muito se é debatido na literatura a
respeito de que comprimento de fragmentos metagenômicos pode ser seguramente
utilizado em análises para fornecer informação significativa sobre o conteúdo
taxonômico (McHardy et al., 2007; Huson et al., 2007; Gerlach et al., 2009). Como a
maioria dos genomas nas amostras metagenômicas é desconhecida e relativamente
poucas informações de sequências de referência estão disponíveis, é importante ter
fragmentos com comprimentos que permitam pesquisadores atribuir genes e ou
genomas específicos à eles. Fragmentos pequenos são limitantes na metagenômica
devido à homologia e ocorrência de regiões repetitivas dentro de um genoma e
através de vários genomas dentro de uma amostra. O sistema de sequenciamento
utilizado neste trabalho, a terceira geração da plataforma 454 GS-FLX, supera ainda
mais as tecnologias da segunda geração de sequenciamento descritas na literatura.
Os alcances dos comprimentos para fragmentos sequenciados que giravam em
torno de 100 ou 250 pb nas tecnologias da segunda geração, possuem uma média
agora, na terceira geração, entre 400 e 500 pb, podendo alcançar até
aproximadamente 650 pb, muito mais próximo dos 800 pb considerados confiáveis
obtidos pelo método de Sanger (Kunin et al., 2008).
Com base ainda na importância do comprimento dos fragmentos de
sequências metagenômicas, cuidados também foram tomados na escolha dos
programas utilizados para as análises dos dados, sendo todos os selecionados
capazes de lidar com as sequências obtidas para as amostras PD e JC.
O MEGAN foi bem sucedido em vários testes para confirmação de sua
exatidão nas atribuições de fragmentos curtos à taxa. Um deles foi baseado na
utilização de um genoma conhecido, mas processado como uma amostra de
metagenoma em 35, 100, 200 e 800 pb. Fragmentos do genoma de Escherichia coli
foram

analisados

pelo

MEGAN

obtendo

porcentagens

de

atribuição

à

Enterobacteriaceae variando entre 22% a 85%, Gammaproteobacteria de 24 a 94%
e Proteobacteria de 25 a 96%, na escala crescente dos tamanhos dos fragmentos.
Resultados

semelhantes

foram

obtidos

com

sequências

de

Bdellovibrio

bacteriovorus HD100, com porcentagens de fragmentos classificados como B.
bacteriovorus variando entre 25 e 98%, Deltaproteobacteria entre 26 e 99% e
Proteobacteria entre 26 e 100%. Estas análises indicaram que fragmentos com
comprimento de 35 e 100 pb já são grandes o bastante para identificar espécies, e
que fragmentos com 200 pb são ideais para evitar taxas de sub predição e custos de
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sequenciamento. Para testes de casos em que determinado táxon não esteja
presente no banco de dados tomado como referência, resultados foram conferidos
com as mesmas sequências de Bdellovibrio bacteriovorus HD100, mas removendo
suas sequências do banco de dados. Cerca de 65% dos fragmentos não tiveram
correspondentes e cerca de 15% não foram atribuídos, mostrando que o seu
algoritmo de atribuição LCA, que atribui aos fragmentos o último ancestral comum
dentro dos seus correspondentes do BLAST, é bastante conservador por evitar
falsos positivos, e indicando que o desempenho deste tipo de abordagem depende
muito do conjunto de sequências representadas nos bancos de dados de referência.
Caso não haja parentes próximos, fragmentos de um organismo desconhecido
darão origem a muitos fragmentos não atribuídos, bem como, possivelmente,
atribuições falso positivas (Huson et al., 2007). Para explorar e validar ainda mais o
algoritmo utilizado pelo MEGAN, sequências do Mar do Sargasso foram utilizadas no
processamento, e as análises dessa pequena porção do conjunto de dados do Mar
do Sargasso foram compatíveis com a análise taxonômica prevista por Venter
(Kunin et al., 2008; Simon e Daniel, 2009).
O MG-RAST é uma versão especialmente modificada do servidor RAST Rapid Annotation using Subsystem Technology (Anotação Rápida utilizando a
Tecnologia de Subsistema) para a análise de metagenomas. A tecnologia foi
adaptada exatamente para ter condições de lidar com arquivos FASTA gerados por
dados de pirosequenciamento, e sua base já era amplamente bem conceituada no
auxílio para anotação de alta qualidade de genomas bacterianos e de Archaea
completos ou incompletos (Aziz et al., 2008; Meyer et al., 2008).
O WEBCarma, um programa específico para realizar classificação taxonômica
e funcional de fragmentos pequenos, teve sua aplicabilidade testada e confirmada
em análises de fragmentos ultracurtos simulados que chegavam aos 35 pb. O teste
consistiu em comparar os resultados das inferências taxonômicas obtidas pelo
programa entre fragmentos de uma amostra real de uma comunidade microbiana de
reatores de biogás de agricultura, sequenciados pelo sistema 454 GS-FLX e com
média de 230 pb, e fragmentos simulados desta mesma amostra fragmentados à 35,
40, 50, 60, 70, 100, 150, 200 e 250 bp. WEBCarma foi capaz de prever os mesmos
taxa para todos os conjuntos de dados e todos os níveis taxonômicos (Gerlach et al.,
2009). Portanto, o sistema GS-FLX Titanium é capaz de fornecer uma visão
abrangente das amostras metagenômicas com alto rendimento, nenhum problema
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de clonagem e fragmentos com comprimentos longos o bastante para permitir
análises funcionais e de diversidade de comunidades microbianas.

(Harkins e

Jarvie, 2007; Huson et al., 2007).

5.3 DA BIOINFORMÁTICA - ANÁLISES COMPUTACIONAIS

5.3.1 DAS CURVAS DE RAREFAÇÃO - MEGAN

Todos os biologistas que coletam amostras de comunidades naturais são
questionados em relação ao problema do quanto uma amostra reflete a verdadeira
diversidade de uma comunidade. Novas técnicas genéticas têm revelado uma
extensa diversidade microbiana que não era previamente detectada com métodos
dependentes de cultivo e identificação morfológica, mas inventários de comunidades
microbianas permanecem ainda impraticáveis. Como resultado, deve-se confiar em
amostras para obter informação acerca da diversidade atual das comunidades
microbianas, e para isso, vários estudos têm analisado a diversidade dos
microorganismos em diferentes ambientes com curvas de rarefação (Dunbar et al.,
1999; Hughes et al., 2001; Tringe et al., 2005; Youssef e Elshahed, 2009). Na
ecologia, rarefação é uma técnica que permite o cálculo da riqueza de espécies para
um dado número de organismos coletados, padronizando e comparando este
cálculo para amostras de diferentes tamanhos. Em qualquer comunidade, o número
de espécies de organismos observados aumenta com o esforço amostral até que
todas elas sejam observadas, e essa relação gera informação sobre a diversidade
total da comunidade coletada. As curvas de rarefação são, justamente, gráficos que
relacionam o número de espécies em função do número de organismos coletados.
Como todas as comunidades possuem um número finito de espécies, uma coleta
contínua faria com que as curvas alcançassem um platô da riqueza existente,
podendo informar quão bem as comunidades foram representativas. Portanto,
quanto mais côncava descendente for a curva, melhor coletada e melhor
representada foi a comunidade. A idéia de que a diversidade microbiana não poderia
nunca ser estimada surgiu do fato de que muitas curvas de rarefação microbiana
são lineares ou próximas do linear devido à alta diversidade, pequeno tamanho das
amostras ou ambos.
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As curvas de rarefação geralmente aumentam muito rapidamente no início,
exibindo uma inclinação indicativa de que as espécies mais comuns estão sendo
encontradas e uma grande parte da diversidade permanece a ser descoberta, mas
vão aplainando conforme menos espécies novas, normalmente as mais raras, vão
surgindo. Isto é um sinal de que mais coletas provavelmente produzirão apenas
poucas espécies adicionais (Hughes et al., 2001; Youssef e Elshahed, 2009). Essa
tendência geral foi observada para as curvas de rarefação das amostras JC e PD
em comparação com ambos os bancos de dados, NT e NR (FIGURAS 4 e 5). Os
saltos no número de taxa descobertos diminuem conforme um maior número de
fragmentos amostrados vai sendo adicionado à contagem percentual. Além disso,
diferenças encontradas entre as curvas geradas para uma mesma amostra
comparadas com bancos de dados diferentes, mostram que os saltos obtidos na
descoberta de taxa são maiores para NR. Esse fato é resultante de NR ser um
banco mais amplo, com mais sequências de referência, enquanto NT é um banco de
dados mais restrito.
A técnica de rarefação tem sido considerada como uma solução para a
avaliação de índices de diversidade que dependem do tamanho da amostra, pois
comunidades podem ser comparadas através de suas curvas, sendo mais diversa
aquela que a curva ficar acima (Hughes et al., 2001; Youssef e Elshahed, 2009).
Dessa forma, pode-se inferir que a amostra PD possui uma diversidade maior em
relação à amostra JC, uma vez que sua curva fica acima da curva obtida pela
amostra JC, e mesmo com um número maior de fragmentos sequenciados, a
amostra JC praticamente alcançou uma linearidade, a qual não foi atingida pela
amostra PD. Esses dados indicam que o ambiente de mata em que a amostra PD se
situa apresenta de alguma forma condições que propiciam um maior número de
espécies, e que o ambiente impactado em que se situa a amostra JC impõe
restrições para a sobrevivência de alguns taxa. De acordo com teorias ecológicas e
evolucionárias, comunidades mais diversas dão maior contribuição para funções e
serviços do ecossistema do que as menos diversas. Como cada espécie utiliza
recursos um pouco diferentes e ocupa um nicho altamente específico dentro da
comunidade, as comunidades mais diversas fornecem mais serviços para o
ecossistema do que as com menos diversidade (revisado em Youssef e Elshahed,
2009). Os resultados obtidos estão de acordo com dados bem documentados na
literatura, os quais informam que solos em geral são ambientes que apresentam
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grande diversidade quando relacionados a outros tipos de amostras, como de água,
e que curvas de rarefação de amostras de solo dificilmente atingem um platô e
dentre os mais variados tipos de solo, as amostras provenientes de matas e
florestas, ricas em nutrientes, matéria orgânica e plantas, são as que apresentam
curvas de rarefação mais íngremes, indicando um maior número de espécies e taxa
identificados (Dunbar et al., 1999; Tringe et al., 2005).

5.3.2 DOS PERFIS TAXONÔMICOS COMPARATIVOS

Obter uma visão geral dos taxa representados em um dado metagenoma é
normalmente a meta mais almejada em projetos da área (Huson et al., 2007), mas a
elaboração de um perfil taxonômico de amostras ambientais não é uma tarefa fácil,
pois apesar do aumento dramático no número de sequências genômicas completas
disponíveis em bancos de dados de referência, as ferramentas de análise
taxonômica baseadas na busca por homologia sofrem com a pobre representação
da diversidade biológica do mundo nesses bancos de sequências, sendo esta a
explicação para a freqüente falta de correspondentes para uma grande parte dos
fragmentos em análise (Kunin et al., 2008; Meyer et al., 2008), como visto nas
amostras PD e JC (FIGURAS 6 e 7). Solos, em particular, dificultam ainda mais o
processo de criação de um perfil taxonômico por serem caracterizados como
amostras de alta complexidade, exigindo análises metagenômicas mais detalhadas
(Sleator et al., 2008). O desenvolvimento de tecnologias de seqüenciamento
automatizadas, embora auxilie na revolução da pesquisa biológica por permitir
cientistas decodificarem os genomas de muitos organismos, acelerando o ritmo em
que

o

mundo

desenvolvimento

natural
de

é

explorado,

ferramentas

também

computacionais

impõe

novos

desafios

utilizadas para

ao

reconstruir

informações genéticas a partir de dados brutos produzidos (Pop e SalzBerg, 2008).
Os programas que utilizam ferramentas baseadas em busca de similaridade entre
sequências, como o BLAST, enfrentam inconvenientes além da falta de sequências
de referência nos bancos de dados, tais como a falta de modelos adequados para
aquisição de dados, o melhor correspondente BLAST não ser necessariamente o
vizinho filogenético mais próximo, o potencial para transferência gênica horizontal
entre populações e a demanda por análises estatísticas (Raes et al., 2007; Mitra et
al., 2010). Com esses obstáculos, a utilização de mais de um programa para análise
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de amostras ambientais possibilita que problemas sejam mais facilmente
contornados, uma vez que as limitações de um sistema podem ser compensadas
pela metodologia de outro, e que seus diferentes bancos de dados de referência
possam burlar as influências e gerar comparações mais abrangentes. Além disso, a
possibilidade de ajuste dos parâmetros utilizados nas análises taxonômicas pelos
diferentes programas permite a criação de um perfil o mais próximo possível do real.
No MEGAN, por exemplo, a requisição de que haja dez fragmentos atribuídos à um
determinado táxon para que ele seja computado no perfil auxilia na prevenção de
falsos positivos, e o aceite de apenas correspondentes BLAST que alcancem pelo
menos uma pontuação no valor de 80,0, confere maior confiabilidade de que o
fragmento realmente possa ser homólogo àquela determinada sequência de
referência (Huson et al., 2007). Da mesma forma, um e-value máximo de 1e-05
utilizado nas análises MG-RAST possibilita uma maior precisão nas buscas por
homologia, sem descartar a possibilidade de encontrar taxa e/ou funções novas, já
que proteínas novas podem apresentar até mesmo e-values positivos quando
comparadas à banco de dados.
Os resultados obtidos para o primeiro nível taxonômico analisado, Domínio,
não foram inesperados, uma vez que a grande maioria dos fragmentos, de ambas as
amostras, foi atribuída à taxa do Domínio Bacteria (TABELAS 3 e 4) (FIGURAS 6 e
7). Dados da literatura inferem que mais de 40 milhões de células bacterianas
existam em apenas um grama de solo de florestas (Withman et al., 1998), e vários
são os estudos de diversidade bacteriana que recuperaram sequências relacionadas
à taxa bacterianos em maior proporção (Venter et al., 2004; Tringe et al., 2005; Urich
et al., 2008), mostrando a completa dominância desses microorganismos nos
ambientes.
A identificação de taxa do Reino Fungi também não foge dos padrões
considerados normais (TABELAS 3 e 4) (FIGURAS 6 e 7), pois fungos representam
um componente funcional essencial dos ecossistemas terrestres agindo como
decompositores de matéria-orgânica e mutualistas e patógenos de plantas
(Anderson et al., 2003 (a); Hunt et al., 2004; Buée et al., 2009). Vários estudos
recentes de DNA ambiental identificaram grandes grupos de diversidade fúngica
inesperada em uma variedade de ambientes, e os resultados sugerem que exista
provavelmente 1,5 milhão de espécies de fungos na biosfera, um número cerca de
vinte vezes as espécies fúngicas nomeadas atualmente (Tringe et al., 2005; Xu,
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2006). O interessante é que essa parcela fúngica está muito mais representada na
amostra PD do que na amostra JC. Essa diferença pode ser explicada pela alta
diversidade de plantas encontrada somente na primeira amostra, que acaba criando
um ambiente propício para a sobrevivência e desenvolvimento de muitos fungos que
se associam simbioticamente à raízes, formando as chamadas micorrizas, ou que
utilizam as diversas plantas como hospedeiras. Além disso, a amostra PD é muito
mais rica em nutrientes e matéria-orgânica, fornecendo maiores condições para a
atividade de decomposição de diferentes fungos. De fato, a literatura mostra que a
diversidade da comunidade fúngica do solo realmente torna-se reduzida em habitats
com baixa diversidade florística, principalmente quando há uma menor diversidade
de plantas superiores (Hunt et al., 2004, Buée et al., 2009).
A atribuição de alguns fragmentos das amostras PD e JC ao Domínio
Archaea (TABELAS 3 e 4) (FIGURAS 6 e 7), mesmo que em proporção muito baixa,
até poucos anos atrás seria compreendida como limitação dos algoritmos dos
programas, já que a maioria desses procariotos, antes da aplicação de métodos
independentes de cultura, costumava ser isolada apenas de ambientes extremos ou
nichos

ecológicos

especializados.

Entretanto,

a

identificação

desses

microorganismos nas amostras PD e JC está de acordo com estudos recentes de
filogenia molecular indicativos de que os Archaea podem ser mais diversos e
disseminados do que se imaginava previamente (Bintrim et al., 1997; Venter et al.,
2004; Tringe et al., 2005, Urich et al., 2008), com abrangência ampla para diversos
habitats não extremos como jardins e florestas, água e sedimentos em oceanos e
lagos (Xu, 2006), e até mesmo solo brasileiro de cultivo de milho (Roesch et al.,
2007). O filo mais representativo do Domínio Archaea nas amostras PD e JC foi
Euryarchaeota, já descritos na rizosfera de solos de floresta boreal da Finlândia
(Bomberg e Timonem, 2009) e em solos semi-áridos da Austrália (Midgley et al.,
2007). Esses procariotos, além de envolvidos nos ciclos de carbono e enxofre, têm
apresentado dominância na ciclagem de nitrogênio dos solos por realizarem a
oxidação de amônia, uma atividade que se acreditava ser dominada por Beta e
Gamaproteobactérias. O processo produz nitrito, que quando oxidado por outros
microorganismos, gera nitrato capaz de ser consumido por plantas (Leiniger et al.,
2006).
Para o nível Filo da taxonomia, e no que diz respeito ao Domínio Bacteria, a
literatura afirma que solos exibem uma estrutura de comunidade notavelmente
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estável, em que a absoluta maioria dos microorganismos sempre pertence a nove
maiores

filos

(Proteobacteria,

Actinobacteria,

Acidobacteria,

Chloroflexi,

Bacteroidetes, Firmicutes, Planctomycetes, Verrucomicrobia, e Gemmatimonadetes),
mesmo levando em consideração as amplas variações em temperatura, pH,
propriedades, regimes de uso e vegetações entre vários solos (Youssef e Elshahed,
2009). Portanto, os filos mais encontrados nas amostras PD e JC (Proteobacteria,
Actinobacteria, Acidobacteria e Planctomycetes) se encontram dentro do padrão
esperado (TABELAS 5, 6 e 7) (FIGURAS 8, 9 e 11).
Proteobacteria, o filo de maior representatividade das amostras PD e JC, é o
maior filo do Domínio Bacteria, composto apenas de bactérias Gram-negativas e
majoritariamente anaeróbias. Subdividido em cinco grupos nomeados por letras
gregas de alfa a épsilon, o filo inclui microorganismos bem conhecidos como os
gêneros patógenos Escherichia, Salmonella, Vibrio e Helicobacter, além de outros
de vida livre responsáveis pela fixação de nitrogênio e degradação de material
orgânico, sendo estas duas últimas funções, possíveis explicações da presença do
filo nas amostras PD e JC.

Na literatura, as proteobactérias foram também

predominantes entre as bactérias isoladas de solo de região de Mata Atlântica do
Estado do Rio de Janeiro, realizando a degradação de celulose e lignina (Bruce et
al., 2010), em solo de uma região semi-árida do Texas (Acosta-Martínez et al., 2010)
e em solo de uma área de cultivo de milho do Brasil, que identificou
Gammaproteobacteria como a classe de maior representatividade (Roesch et al.,
2007).
Em relação às classes de proteobactérias, todas elas foram bem
representadas

nas

amostras

PD

e

JC,

mas

com

dominância

das

alphaproteobactérias (TABELAS 8, 9 e 10) (FIGURAS 12, 13 e 15), assim como em
amostras de solo de Mata Atlântica do RJ (Bruce et al., 2010), e de solo do Cerrado
brasileiro (Quirino et al., 2009). Alphaproteobacteria é um grupo conhecido por incluir
muitos gêneros fototróficos, vários simbiontes de plantas (rizóbios) e de animais,
agentes patogênicos (Rickettsiaceae) e um gênero (Azospirillum) bem caracterizado
por sua função de fixação de nitrogênio e pelo enorme potencial biofertilizante, com
duas espécies bem conhecidas no Brasil: A. brasilense e A. amazonense, já
identificadas em solos de pastagem. Dentre as alphaproteobactérias das amostras
PD e JC, Bradyrhizobium japonicum (TABELA 15) (FIGURAS 22 e 23) foi a espécie
de maior destaque, sendo uma representante da ordem Rhizobiales (TABELAS 11,

90

12 e 13) (FIGURAS 16, 17 e 19) e da família Bradyrhizobiaceae (TABELA 14)
(FIGURAS 20 e 21), um grupo bacteriano que vive em associações simbióticas em
nódulos de raízes, atuando na fixação de nitrogênio.
A classe Betaproteobacteria (TABELAS 8, 9 e 10) (FIGURAS 12, 13 e 15), um
grupo formado por microorganismos aeróbicos ou facultativos bem caracterizados
em amostras ambientais, e sua principal ordem nas amostras PD e JC,
Burkholderiales (TABELAS 11, 12 e 13) (FIGURAS 16, 17 e 19), vem dividindo a
dominância em seu papel crucial na fixação de nitrogênio em vários tipos vegetais
com o grupo Archaea (Leiniger et al., 2006), mas também realizam a importante
tarefa de degradação de celulose (Bruce et al., 2010). As Deltaproteobactérias,
embora presentes em ambas as amostras, são mais representadas na amostra JC
(TABELAS 8, 9 e 10) (FIGURAS 12, 13 e 15). É um grupo de bactérias
predominantemente aeróbias, mas que inclui também muitas espécies anaeróbias
redutoras de sulfato (Desulfobacter), enxofre (Desulforomonas) e ferro férrico
(Geobacter). As proteobactérias gama (TABELAS 8, 9 e 10) (FIGURAS 12, 13 e 15),
por sua vez, abrangem vários grupos de importância médica e científica, como
Enterobacteriaceae,

Vibrionaceae

e

Pseudomonadaceae.

Muitos

destes

microorganismos já foram identificados em amostras de solo através de técnicas
metagenômicas (Suenaga et al., 2007; Courtois et al., 2001; Sait et al., 2002;
Janssen et al., 2002; Rondom et al., 2000), e interessantemente, mostraram ser a
fração dominante (86%) dentre organismos presentes na superfície aquosa que fica
retida nos emborrachamentos de válvulas de água potável (Schmeisser et al., 2003).
Voget e colaboradores (2003) não só identificaram proteobactérias gama e beta em
solo, como também, através de análise funcional, identificaram genes codificando
biocatalisadores importantes como celulases, amidases, α-amilases e liases.
Os actinomicetos ou actinobactérias compõem o filo de bactérias Grampositivas e majoritariamente aeróbias Actinobacteria, amplamente disseminado nos
mais diversos tipos de solo. Neste trabalho, embora o filo esteja presente em ambas
as amostras, actinobactérias são muito mais representadas em JC ao longo de toda
sua hierarquia (TABELAS 5, 6 e 7) (FIGURAS 8, 9 e 11). As atividades
desempenhadas e as contribuições geradas por este filo são inúmeras.
Representantes do gênero Streptomyces, por exemplo, são alvo de estudo por
produzirem importantes antibióticos, sendo estimado que mais de oitenta já foram
obtidos neste gênero, como estreptomicina (S. griséus), clorotetraciclina (S.
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aureofaciens) e terramicina (S. rimosus). Entre suas classes, os representantes da
classe Actinobacteria, de maior destaque nas amostras PD e JC (TABELAS 8, 9 e
10) (FIGURAS 12, 13 e 15), possuem papel importante na ciclagem de carbono por
realizarem a decomposição de matéria-orgânica, principalmente celulose e quitina,
como é o caso da ordem de maior representatividade Actinomycetales (TABELAS 11
e 12) (FIGURAS 16, 17 e 19). É nesta ordem que se encontra a família
Mycobacteriaceae, bem representada em ambas as amostras e conhecida por sua
patogenicidade (FIGURAS 20 e 21), e três espécies predominantes da amostra JC:
Nocardioides sp. (FIGURAS 22 e 23), já isolada de rizosfera na Coréia (Lee et al.,
2010) e de solos de floresta da China (Zhang et al., 2009), Geodermatophilus sp.
(FIGURA 22), também já isolada de rizosfera (Zhang et al., 2010) e Janibacter sp.
(TABELA 15). Espécies de actinobactérias que também se destacaram na amostra
PD, Catenulispora acidiphila (FIGURA 22) e Frankia sp. (TABELA 15) (FIGURAS 22
e 23), estão igualmente incluídas na ordem Actinomycetales. A primeira já foi
encontrada em solos de floresta (Busti et al., 2006 (b)) e tem sido alvo de estudos
pela sua habilidade em produzir antibióticos (Busti et al., 2006 (a)), enquanto
representantes do gênero Frankia, assim como outros microorganismos, vivem em
nódulos simbióticos em raízes de plantas, no interior dos quais ocorre fixação de
nitrogênio, e já foram descritos em diferentes tipos de solo por Urich (2008),
Suenaga (2007), Sait (2002), Janssen (2002) e Courtois (2001). A única espécie de
grande

destaque

dentre

as actinobactérias

e

não

pertencente

à

ordem

Actinomycetales é a Rubrobacter xylanophilus, também incluída na lista de bactérias
dominantes da amostra JC (TABELA 15) (FIGURAS 22 e 23). Representante da
ordem Rubrobacterales, esta espécie é conhecida por ser termofílica e muito
resistente à radiações gama, apresentando temperatura ótima de crescimento na
faixa de 45 °C, fatores que podem explicar a predominância destas bactérias na
amostra semi-árida JC. Além disso, são capazes de degradar hemicelulose e xilano,
atuando de forma significante na degradação destes materiais no ambiente (Ferreira
et al., 1999; Chen et al., 2004).
O filo Acidobacteria, predominante na amostra PD ao longo de toda sua
hierarquia (TABELAS 5, 6 e 7) (FIGURAS 8, 9 e 11), é reconhecido como uma
recente divisão dentro do grupo Bacteria, e recebeu este nome devido sua primeira
espécie, e a mais conhecida, ter sido isolada de um ambiente mineral ácido,
Acidobacterium capsulatum (Kuske et al., 1997). Por este motivo, acreditou-se que o
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filo era composto apenas por bactérias acidófilas, as quais prosperam sob condições
de alta acidez (normalmente pH 2.0 ou menor). Até pouco tempo atrás esses
procariotos não tinham sido consideravelmente estudados, mas já se sabia que
eram

extremamente

importantes

na

contribuição

para

os

ecossistemas,

particularmente para os solos (Quaiser et al., 2008). A possibilidade da recuperação
direta de seqüências permitiu que oito subdivisões fossem propostas para esta
divisão, dentre as quais apenas três possuem representantes cultiváveis (Wexler et
al., 2005), e atualmente, esse filo tem sido considerado um dos grupos mais
amplamente distribuídos, pois seus representantes têm sido detectados em
ambientes com grandes variações físicas e biogeoquímicas, incluindo solos,
sedimentos e oceanos (Barns et al., 1999; Handelsman, 2004; Ward et al., 2009).
Assim como os resultados alcançados para PD e JC, inúmeras seqüências de
estudos com diferentes amostras de solo (Liesack e Stackebrandt, 1992;
Stackebrandt et al., 1993; Borneman et al., 1996; Janssen et al., 2002; Sait et al.,
2002; Wexler et al., 2005; Bruce et al., 2010) têm sido agrupadas dentro deste
diverso grupo. Sua classe Solibacteres, que na análise do MEGAN se apresentou
exclusiva da amostra PD (TABELAS 8, 9 e 10) (FIGURAS 12, 13 e 15), inclui três
espécies de destaque principalmente para a amostra PD (TABELA 15) (FIGURAS
22 e 23): as acidobactérias Candidatus Solibacter usitatus e Candidatus Koribacter
versatilis, primeiramente isoladas em solos de pastagem da Austrália, e
Acidobacterium capsulatum, primeiramente isolada de sedimento de uma drenagem
acídica de uma mina no Japão. Essas espécies, que crescem idealmente em pHs
entre 3,0 e 6,0, e tem sido amplamente estudadas para a compreensão de suas
funções metabólicas no solo, são capazes de degradar uma variedade de açúcares,
aminoácidos, alcoóis e metabólicos intermediários. Além disso, conseguem utilizar
substratos complexos como xilana, hemicelulose, pectina, amido e quitina, sendo
alguns desses compostos frequentemente encontrados na parede celular de plantas,
o que seria uma possível explicação para a maior evidência desses organismos na
amostra PD (Ward et al., 2009), somado ao baixo pH comumente encontrado em
solos de floresta (Bruce et al., 2010).
Planctomycetes é um filo de bactérias amplamente distribuído em habitats
aquáticos, com uma enorme variação geográfica e ecológica. Estes organismos já
foram detectados desde água doce à oceanos, e desde a Antártica à Austrália
(Fuerst et al., 1997; Wang et al., 2002). São organismos caracterizados pela falta de
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mureína na parede celular, conhecida como um importante heteropolímero presente
na maioria das bactérias por agir como um componente protetor, e pela presença de
uma glicoproteína rica em glutamato em seu lugar. Seqüenciamentos prévios
mostram que as relações entre Planctomycetes e as demais bactérias são distantes,
e que alguns genes essenciais não se organizam em operons como de costume
(Glockner et al., 2003). Embora tivessem sido originalmente observados e apenas
cultivados a partir de habitats aquáticos, resultados obtidos por ecologia molecular
em estudos anteriores revelaram a ocorrência destes microorganismos em solo,
como por exemplo, em floresta natural (Liesack e Stackebrandt, 1992) e floresta
amazônica (Borneman e Triplett, 1997). Além disso, como exemplificação adicional
da enorme dispersão deste filo, através de técnicas metagenômicas, exemplares
deste grupo foram encontrados recentemente em solo geotermal, num estudo em
que 18% dos clones totais obtidos foram identificados como planctomicetos (Norris
et al., 2002). Estes estudos, portanto, corroboram com o resultado da presença
destes microorganismos nos solos das amostras PD e JC (TABELAS 5, 6 e 7)
(FIGURAS 8, 9 e 11). A espécie Gemmata obscuriglobus (FIGURA 22), uma
representante dos planctomicetos encontrada nas amostras PD e JC, foi
primeiramente isolada em amostras de água doce, mas já foi relatado em literatura
seu isolamento em amostras de solo (Wang et al., 2002). As bactérias desta espécie
possuem como característica particular um DNA nucleóide envolvido por um
envelope constituído por duas membranas, formando uma estrutura análoga ao
nucleóide de eucariotos (Lee et al., 2009). Estudos mostram que essa espécie
suporta altas doses de radiação ionizante e UV devido esta estrutura particular,
dando suporte à noção de que a organização da cromatina de forma empacotada
aumenta a tolerância à radiação (Lieber et al., 2009).
Em relação aos fungos, Ascomycota foi o filo mais identificado e quase
exclusivo da amostra PD (TABELAS 5 e 6) (FIGURAS 8, 10 e 11). Embora esse filo
tenha sido dominante em amostras de solo de florestas de pinheiro na Escócia
(Anderson et al., 2003 (b)) e de solos arenosos na Alemanha (Urich et al., 2008), ele
não é sempre o mais encontrado em amostras de solo documentadas na literatura, e
sim o filo Basidiomycota costuma ser o dominante (Hunt et al., 2004, Buée et al.,
2009). Ascomycota é o maior filo do Reino Fungi e é conhecido como o grupo de
fungos que produzem ascos. Sua presença dominante na amostra PD pode ser
explicada por incluir espécies patogênicas de plantas ou formadoras de micorriza.
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As espécies mais representadas foram Gibberella zeae (Schwein.) Petch (1936)
(TABELA 15) (FIGURA 22), uma espécie amplamente conhecida como patogênica
do cultivo de cereais de inverno, e que não apresenta dados na literatura que
indiquem sua presença em amostras de solo não associadas à cultivo, e Penicillium
chrysogenum (Thom) (1910) (FIGURA 22), um bolor amplamente disseminado na
natureza e comumente isolado de amostras de solo (Anderson et al., 2003 (b); Hunt
et al., 2004).
Todos os perfis taxonômicos gerados para as amostras PD e JC mostram
uma grande semelhança taxonômica entre esses dois ambientes nas hierarquias
mais altas, com apenas pequenas variações. As particularidades surgem nos níveis
mais baixos da taxonomia, conforme taxa mais altos vão se diluindo nas diversas
espécies, exibindo uma dominância de actinobactérias na amostra JC e de
acidobactérias na amostra PD, além da quase exclusividade da parte fúngica, neste
último ambiente, mostrando a importância da diversidade de plantas superiores para
a presença desses organismos.
5.3.3 – DOS ATRIBUTOS PROCARIÓTICOS COMPARATIVOS

Os atributos procarióticos identificados pelo MEGAN para as amostras PD e
JC são baseados em características de poucas espécies já bem identificadas e
catalogadas no banco de dados NCBI, não levando em consideração o grande
número de espécies ainda não reconhecidas. Dessa forma, os perfis da comunidade
ambiental funcionam apenas como um esboço do que realmente possa existir, mas
auxiliam como um passo inicial para o reconhecimento de padrões específicos da
comunidade. E de acordo com os resultados obtidos, as comunidades de
microorganismos encontradas em PD e JC são bastante similares (FIGURA 24).
5.3.4 – DOS PERFIS FUNCIONAIS COMPARATIVOS

Um importante passo para muitos estudos metagenômicos, além da
realização de análises taxonômicas, é a identificação das funções metabólicas
existentes dentro de uma amostra ambiental. A busca por homologia entre
fragmentos gerados e sequências protéicas depositadas em bancos de dados de
referência, através de ferramentas como o BLASTX, é uma maneira de acessar o
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potencial metabólico de um metagenoma (Kunin et al., 2008). Entretanto, esses
bancos utilizados para anotação funcional de sequências são incompletos, e o
sucesso das análises metagenômicas depende da qualidade de seus bancos de
dados de referência (Simon e Daniel, 2009).
O seqüenciamento em larga escala permite a identificação de genes e vias
metabólicas que são representados mais freqüentemente e são relevantes em um
dado ecossistema. Assim, as vias biossintéticas dominantes e as fontes primárias de
energia podem ser identificadas (Simon e Daniel, 2009). As tecnologias de
sequenciamento da segunda geração, que geram uma média de comprimento de
fragmentos de 250 pb, já possibilitavam essas buscas, mas a taxa de
correspondência era normalmente muito baixa, devido à natureza incompleta dos
bancos de dados de sequências microbianas. Mesmo assim, procedimentos
realizados com essas tecnologias forneciam entre 20000-40000 sequências para
serem funcionalmente analisadas. As tecnologias de sequenciamento da terceira
geração aumentaram o sucesso das buscas por gerarem fragmentos maiores,
facilitando a identificação de correspondentes entre as sequências de referência.
(Harkins e Jarvie, 2007).
Gerar o perfil das funções codificadas por uma comunidade microbiana
fornece um meio para diferenciar amostras com base nas funções selecionadas pelo
ambiente local, além de revelar características do ambiente. Esta abordagem sugere
que o perfil funcional previsto para sequências ambientais de uma comunidade é
similar ao perfil de outras comunidades às quais os ambientes de origem impõem
características similares (Simon e Daniel, 2009). Dessa forma, Tringe e
colaboradores analisaram e compararam conjuntos de dados metagenômicos de
vários ambientes e puderam deduzir várias funções habitat específicas (Tringe et al.,
2005), como por exemplo, a grande presença de fosforilases celobióticas em
amostras de solo, envolvidas na degradação de material de plantas, e a presença de
rodopsinas bacterianas em amostras superficiais aquáticas, proteínas essas que
agem como bombas de prótons direcionadas pela luz.
Os programas MEGAN, MG-RAST e WEBCarma geraram, a princípio, perfis
metabólicos muito abrangentes (TABELAS 16 a 19) (FIGURA 25), apresentando
componentes celulares, funções moleculares e processos metabólicos que
precisavam ser analisados minuciosamente para se poder extrair resultados e
conclusões

mais

específicas.

Os

processos

metabólicos

envolvidos

com
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carboidratos, por exemplo, tiveram um grande número de fragmentos atribuídos em
todas as três análises, e apenas analisando atribuições específicas dentro desse
processo pode-se compreender que dentre muitos fragmentos, alguns estão
associados com a utilização de quitina, um polissacarídeo encontrado na parede
celular de fungos e no metabolismo de sacarose para a obtenção de energia, ambos
de acordo com perfis metabólicos obtidos para amostra de solo na literatura. Da
mesma forma, dentro dos fragmentos atribuídos aos processos de transporte de
membrana, podem ser encontradas várias sequências envolvidas com a
homeostase de potássio, um íon relativamente abundante em solos (Tringe et al.,
2005; Tringe e Rubin, 2005). Porém, grandes diferenças funcionais entre as
amostras PD e JC não foram encontradas, estando as pequenas variações
relacionadas ao número de fragmentos atribuídos aos termos relacionados a
organização de organelas (TABELA 17), núcleo e citoesqueleto (TABELA 18), que
foram maiores para a amostra PD. Como estes termos estão associados à
características de células eucarióticas, pode-se inferir que os representantes
eucariotos fúngicos, quase exclusivos da amostra PD, são os responsáveis por
estas diferenças.
A busca por diferenças funcionais com base nos grandes grupos que se
apresentaram com proporções desiguais entre as amostras, Acidobacteria e
Ascomycotas em PD e Actinobacteria em JC, é uma tarefa difícil, primeiro porque
todos os três grupos possuem representantes com funções similares entre si, e suas
sequências são passíveis de serem enquadradas nos mesmos subsistemas ou
serem homólogas aos mesmos EGTs, uma vez que espécies de cada um deles
podem ser patogênicas, consumir a mesma fonte de energia, ou participar na
ciclagem dos mesmos compostos ambientais. Em segundo lugar, ainda há uma
carência de trabalhos com foco na busca de diferenças funcionais entre ambientes,
que possam ser utilizados como parâmetro. A maioria dos trabalhos nessa área
utiliza ambientes com padrões funcionais muito distintos, normalmente analisando
variações funcionais entre amostras de solo e água, o que facilita a observação das
desigualdades entre os sistemas (Tringe et al., 2005; Dinsdale et al., 2008). Um dos
poucos trabalhos que analisa o perfil funcional entre amostras de solo, um repertório
metabólico muito semelhante entre as amostras também é apresentado, indicando
inclusive, que possa existir um conjunto de funções geralmente análogas nas
diferentes comunidades de solo, e que consequentemente, essas investigações
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baseadas em DNA podem sempre resultar em padrões globais similares (Urich et
al., 2008). Dessa forma, por mais que a metagenômica comparativa seja uma
ferramenta crucial na distinção entre perfis de diferentes ambientes, ainda há a
necessidade de um número maior de trabalhos que apliquem as técnicas nos mais
variados tipos de solo, para que seja possível o delineamento de características
habitat específicas.
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6- CONCLUSÃO

Como resultado, os dados mostrados neste estudo sugerem que apesar de
haver diferenças ambientais entre os biomas Caatinga e Mata Atlântica, seus perfis
taxonômicos e metabólicos são bastante similares. Na taxonomia, um padrão de alta
hierarquia é retratado pela dominância dos filos Proteobacteria, Actinobacteria,
Acidobacteria e Planctomycetes, e a existência de uma variedade de plantas
superiores mostra ser determinante para a presença de fungos no sistema. Quanto
ao metabolismo, não é identificada a presença de subsistemas funcionais
específicos e/ou vias metabólicas proeminentes. Em âmbito geral, este trabalho
apresenta a grande importância dos esforços em conjunto das técnicas
metagenômicas e das ferramentas de bioinformática na elaboração de perfis
taxonômicos e metabólicos de amostras ambientais, bem como na inferência de
características habitat específicas pela comparação destes perfis entre ambientes. O
poder de análise desta abordagem tende a melhorar conforme bancos de dados de
sequências de referência continuem crescendo e um maior número de genomas de
microorganismos seja curado. Por fim, muitas das respostas sobre “quem está nos
ambientes” e “o que estão fazendo” permanecem ocultas na grande quantidade de
sequências completamente diferentes de tudo que conhecemos, e muito será
esclarecido quando estas informações puderem ser interpretadas.
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