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RESUMO  

Bactérias dos gêneros Shewanella e Geobacter são os microrganismos redutores 
de ferro mais estudados. Esse interesse ocorre particularmente devido aos seus 
sistemas de transporte de elétrons e contribuição em alguns problemas industriais e 
ambientais, tais como corrosão de oIeodutos, bioenergia e biorremediação de locais 
contaminados com petróleo. O presente estudo foi tocado em duas partes: a 
primeira é um estudo ecogenômico comparativo de ShewanelIa spp. com genomas 
seqüenciados, e a segunda é um trabalho metagenômico experimental para 
detectar Shewanella redutoras de ferro através de PCR-DGGE de um gene 
metabólico. O estudo in silico resultou em correlação positiva entre o número de 
cópias 16S rDNA e tamanho do genoma em ShewaneIla spp., com agrupamentos 
de rrn. próximo à origem de replicação. Desta maneira, o gênero é inferido como 
oportunista. Não existem genomas compactos e o tamanho de suas sequências 
variam de 4306142 nt em S. amazonensis SB2B até 5935403 nt em S. woodyi 
ATCC 51908, sem correlação com a faixa de temperatura característica de cada 
espécie. Sequências intragenômicas de 16S rDNA possuem pouca divergência. 
mas razoável para resultar em diferentes árvores filogenéticas. dependendo da 
sequência que é escolhida para comparação. Para a detecção moIecuIar de 
ShewanelIa redutoras de ferro, é proposto o gene mtrB como um novo biomarcador, 
por ser codante de uma proteína fundamental na reduçao de Fe (III). Os primers 
específicos foram desenhados e avaliados in silico e resultou em um fragmento de 
360 pb. No segundo estudo, esses primers foram testados em . amostra genômica 
de S. oneidensis MR-1, amplificando a região esperada. Depois desse resultado 
favorável, o par de primers foi utilizado como ferramenta para acessar as 
comunidades redutoras de ferro do gênero ShewanelIa sob um stress ambiental - 
contaminação com óleo cru em sedimento de mangue, no Estado do Grande do 
Norte (Brasil). Os primers apresentaram alta especificidade e as reações resultaram 
em banda única de amplificação das amostras metagenômicas. O perfil obtido no 
DGGE revelou variação temporal de ShewanelIa spp. nas amostras analisadas. Os 
resultados apresentados mostram a defecção de um grupo de microrganismos 
biotecnologicamente importante. ShewaneIla spp. redutoras de ferro, usando um 
gene metabólico como alvo. Concluiu-se que existem oito ou mais sequências 16S 
rDNA no gênero ShewaneIla, com pouca divergência entre elas que afetam a 
filogenia; o par de primers desenhados para amplificar sequências mtrB é uma 
alternativa viável para detectar Shewanella redutoras de ferro em abordagens 
metagenômicas; tais bactérias estão presentes no sedimento de mangue analisado, 
com variações temporais nas amostras. Este é o primeiro estudo experimental que 
examina Shewanella redutoras de ferro em um experimento metagenômico de 
sedimento de mangue submetido a contaminação por óleo através de um gene 
metabólico

Palavras-chave: Shewanella; Redução de ferro; Metagenômica; Ecogenômica.



ABSTRACT

Bacteria trom Shewanella and Geobacter ganera are the most studied iron-
reducing microorganisms particularly due to their electron transport systems and 
contribution to some industrial and environmental problems, including steel 
corrosion, bioenergy and bioremediation of petroleum-impacted sites. The present 
study was focused in two ways: the first is an in silico comparative ecogenomic 
study of Shewanella spp. with sequenced genomes, and the second is an 
experimental metagenomic work to detect iron-reducing Shewanella through PCR-
DGGE of a metabolic gene. The in silico study resulted in positive correIation 
between copy number of 16S rDNA and genome size in Shewanella spp., with 
clusters of rrn near lhe origin of replication. This way, the genus is inferred as 
opportunist. There are no compact genomes and their sequences length varied, 
ranging from 4306142 nt in S. amazonensis SB2B to 5935403 nt in S. woodyi 
ATCC 51908, without correIation to temperature range characteristic of each 
specie. Intragenomic 16S rDNA sequences possess little divergence, but 
reasonable to resuIt in different phyIogenetic trees, depending on the sequence that 
is chosen to compare. For moIecuIar detection of iron-reducing Shewanella, it is 
proposed the mtrB gene as new biomarker. because it codes to a fundamental 
protein at Fe (III)-reduction. The specific primers were designed and evaluated in 
silico and resulted in a fragment of 360 pb. In the second study, these primers were 
tested in a genomic sample from S. oneidensis MR-1, amplifying the expected 
region. After this successfuI resuIt, the primer set was used as a tool to assess the 
iron-reducing communities of ShewaneIla genus under an environmental stress, i.e.
crude oil contamination in mangrove sediment in Rio Grande do Norte State 
(Brazil). The primers presented high specificity and the reactions performed 
resulted in one single band of ampIification in the metagenomic samples. The 
fingerprinting obtained at DGGE reveaIed temporal variation of Shewanella spp. in 
analyzed samples. The resuIts presented show the detection of a biotechnological 
important group of microorganisms, the iron-reducing Shewanella spp. using a 
metabolic gane as target. It is concluded there are eight or more 16S rDNA 
sequences in Shewanella genus, with little divergence among them that affects the 
phylogeny; the pair of primers designed to ampIify mtrB sequences is a viable 
alternative to detect iron-reducing ShewanelIa in metagenomic approaches; such 
bacteria are present in the mangrove sediment anaIyzed, with temporal variations 
in the samples. This is the first experimental study that screened the iron-reducing 
Shewanella genus in a metagenomic experiment of mangrove sediments subjected 
to oil contamination through a key metabolic gene. 

Key-words: Shewanella; Iron-reducing; Metagenomic; Ecogenomic. 
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ferro. Esse processo é, então, uma das mais importantes mudanças geoquímicas do 

planeta (Lovley 1991, Myers e Myers, 2003; Methé et al., 2005), além de constituir 

uma enorme reserva de potencial biotecnológico, como por exemplo, na 

biorremediação e geração de energia elétrica a partir da oxidação da matéria 

orgânica (Oren, 2004).

Na maioria dos habitats, o pH é neutro, e portanto, a redução biótica do 

Fe (III) deve ocorrer extracelularmente, isto é, os elétrons derivados da oxidação dos 

doadores de elétrons são transferidos até a superfície externa da célula para reduzir 

o aceptor de elétrons terminal (o substrato insolúvel) (Lovley, 2008). Em algumas 

bactérias, a redução de Fe (III) é constitutiva, como reportado por Vargas et al.

(1998). Ou seja, os organismos reduzem o ferro mesmo cultivado na presença de 

outros aceptores de elétrons.

A interação microrganismo-substrato acontece de várias maneiras, com ou 

sem especificidade, mas geralmente é espécie-dependente (Ledin, 2000; Newman e 

Banfield, 2002; Macalady e Banfield, 2003). Entretanto, apesar de todo o esforço 

para compreender a microbiologia da redução de metais, as estratégias pelos quais 

os microrganismos respiram extracelularmente ainda são pouco compreendidas 

(Leang et al., 2005; Gralnick e Newman 2007; Shi et al., 2007), e alguns 

mecanismos têm sido propostos (Figura 2, adaptado de Gralnick e Newman, 2007). 

Figura 2. Modelos de respiração extracelular (adaptado de Gralnick e Newman, 2007). Nessas 
figuras, o substrato Fe (III) é representado como um retângulo e o seu produto reduzido, Fe (II), como 
um círculo (o). Em A, célula em contato direto com o substrato. B, um apêndice celular (pili) forma 
uma ponte entre a célula e o substrato. C e D: a célula libera uma pequena molécula (quelante, C) ou 
carregador de elétrons (D).  
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Em artigo publicado em 2001, Hernandez e Newman afirmaram que as 

razões principais pelas quais a compreensão do nível molecular da redução de 

metais ainda não ter sido elucidada são: o envolvimento de muitos fatores (química 

do ambiente e estratégias espécie-específicas de transferência de elétrons) e a 

pouca quantidade de genomas de microrganismos redutores de metais 

sequenciados (apenas dois, na época). 

A capacidade dissimilatória do ferro já foi descrita em diversos 

microrganismos (desde psicrofílicos, mesofílicos até hipertermofílicos), dos domínios 

Archaea e Bacteria (Liu et al., 1997; Slobodkin et al., 1999; Head et al., 2003; 

Handelsman, 2004; Hamamura et al., 2006; Weber et al., 2006; Lin et al., 2007). 

Além do ferro, podem reduzir outros metais, como cobalto, vanádio, urânio e 

manganês (Marshall et al., 2006). Tais organismos também reduzem uma grande 

variedade de substratos orgânicos e inorgânicos, incluindo fumarato, nitrato, nitrito e 

tiossulfato. Essa diversidade estimula a pesquisa a fim de determinar as atividades 

metabólicas dos organismos envolvidos na redução do ferro e importantes 

descobertas têm resultado de um crescente esforço para estudar estes 

microrganismos no contexto de seus ambientes (Lovley, 1991; Macalady e Banfield, 

2003; Myers e Myers, 2003; von Canstein et al., 2008). 

Em ambientes aquáticos, sedimentos e solos, ocorre abundância de 

manganês e óxidos de ferro e, portanto, microrganismos redutores de metais devem 

contribuir para a solubilização redutiva dos substratos presentes. Embora vários 

microrganismos possam servir como modelos na redução de Fe (III) (Lovley, 1993), 

Geobacter e Shewanella são os gêneros redutores de ferro mais investigados 

(Childers et al., 2002; Lloyd, 2003; Lee e Newman, 2003; Myers e Myers, 2003; 

Leang et al., 2005; Weber et al., 2006; Shelobolina et al., 2007). Os trabalhos de 

Myers e Myers (2003), Leang et al. (2005), Marshall et al. (2006) e de Shelobolina et 

al. (2007) sugerem a existência de vias comuns e diferenciadas de transferência de 

elétrons em Geobacter e Shewanella. Nos dois gêneros, as estratégias utilizadas 

para transferir elétrons mostram-se bem conservadas (Shi et al., 2007), e neste 

estudo enfatiza-se a família Shewanellaceae.

Shewanella oneidensis (antiga Alteromonas putrefaciens) MR-1 é uma 

bactéria Gram-negativa, anaeróbica facultativa, com grande diversidade respiratória, 

cujos componentes da cadeia de transporte de elétrons entram em contato direto 
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OmcB, proteínas com sobreposições de funções (Myers e Myers, 2003), são 

sintetizadas no citoplasma e processadas no periplasma (Heidlberg et al., 2002). De 

acordo com Shi et al. (2007), esses dois citocromos formam entre si um complexo de 

alta afinidade. Os resultados de Ross et al. (2007), por sua vez, sugerem que a 

interação OmcA/OmcB é baixa e requer estudos posteriores que comprovem em 

quais situações essas duas proteínas podem ser consideradas uma unidade 

funcional.

1.2. Shewanella e Ambientes com Petróleo 

Shewanella spp. têm sido encontradas em ambientes extremos e variados 

(Hau e Gralnick, 2007), inclusive em experimentos metagenômicos utilizando 

microcosmos incubados em baixas temperaturas e em locais com histórico de 

contaminação por petróleo (Gerdes et al., 2005; Deppe et al., 2005).

A detecção de Shewanella spp. em ambientes inóspitos tem importante 

aplicação quando se estuda não apenas a microbiologia autóctone de reservatórios 

de petróleo (Magot et al., 2000; Newman e Banfield, 2002; Lovley, 2003), processos 

de corrosão de oleodutos (Lee e Newman, 2003; Marsili et al., 2008), biodegradação 

do petróleo (Magot et al., 2000) e principalmente o efeito da contaminação na 

comunidade microbiana após sua derramamento de petróleo e seus derivados 

(Duarte et al., 2001; Yoshida et al., 2006), já que mudanças nas populações 

microbianas podem ser utilizadas como indicadores de pertubação ambiental 

(Macalady e Banfield, 2003).

Como as características físico-químicas do petróleo não são favoráveis ao 

crescimento da maioria dos seres vivos, devido entre outros fatores, à presença de 

metais tóxicos e limitação do número de aceptores/doadores de elétrons (Magot et

al., 2000; Newman e Banfield, 2002), não são todos os microrganismos que toleram 

as condições e sobrevivem na presença desse contaminante. Adicionalmente, a 

biodegradação do petróleo em solo e sedimentos deve ser limitada ao metabolismo 

microbiano anaeróbico (Head et al., 2003). Dessa maneira, acredita-se que as 

estruturas de comunidades microbianas são mais simples em tais ambientes e, 

sendo o ferro muito abundante no subsolo, a redução desse metal deve ser uma 

característica comum compartilhada por uma grande quantidade dos 
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microrganismos presentes, incluindo Shewanella spp. (Slobodkin et al., 1999; Röling 

et al., 2003; Lovley, 2003; Lloyd, 2003; Methé et al., 2005).

1.3. Potencial Biotecnológico de Shewanella spp.  

A habilidade de Shewanella em sobreviver em diferentes temperaturas, aliada 

com a sua notável diversidade respiratória, faz desse gênero o alvo de intensas 

investigações (Weber et al., 2006; Marsili et al., 2008). A transferência de elétrons 

extracelularmente para minerais tem sido apontada como um meio efetivo de 

imobilização de contaminantes (Beliaev et al., 2005; Lovley, 2008). A biorremediação 

de ambientes contaminados utilizando Shewanella spp. é, assim, uma alternativa 

para a indústria (Brigé et al., 2008). Mais recentemente, o foco tem sido as 

pesquisas com célula de combustível microbiana. Ou seja, a transferência de 

elétrons de bactérias para materiais condutores (Marsili et al., 2008). O princípio 

desse tipo de geração de energia alternativa consiste em cultivar bactérias numa 

câmara anaeróbica com poluentes orgânicos, sobre uma superfície sólida condutora, 

que serve como um eletrodo. Após oxidar a matéria orgânica, as bactérias 

transferem elétrons para o ânodo, e finalmente para o cátodo, gerando energia 

elétrica (Hau e Gralnick, 2007).

Acerca do conhecimento da dinâmica microbiana após contaminação do 

ambiente circundante por petróleo e/ou derivados, muito do nosso conhecimento 

atual é limitado aos microrganismos que são cultivados in vitro (Macalady e Banfield, 

2003; Handelsman, 2004). Entretanto, o estudo baseado em cultura fornece acesso 

apenas para uma pequena parte das comunidades microbianas presentes. A 

metagenômica, por sua vez, tem o desafio de ligar a informação genética com o 

organismo ou ecossistema do qual o material genético foi isolado (Handelsman, 

2004). Num local sob risco de derramamento de óleo, por exemplo, informações 

prévias sobre o comportamento das populações microbianas (cultiváveis ou não) 

são de suma importância para determinar a estratégia de biorremediação local. Os 

ambientes que podem ser atingidos diretamente, caso ocorra derramamento de 

petróleo no Rio Grande do Norte, por exemplo, compreendem a caatinga e o 

mangue, ambientes localizados na Bacia Petrolífera Potiguar (Figura 4).  
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Como o ferro é abundante no ambiente, a redução dissimilatória do ferro tem 

impacto ambiental maior do que a redução microbiológica de qualquer outro metal, 

por isso a necessidade de estudos mais intensos sobre as bactérias redutoras de 

Fe (III) foi enfatizada por Lovley na sua publicação de 1993. A oportunidade de 

estudá-las através de análises genômicas foi destacada na revisão de Lloyd (2003).

1.4. Ecogenômica

Ecogenômica é a aplicação de técnicas moleculares na ecologia. Essa área 

de pesquisa define biodiversidade baseada nos ácidos nucléicos e usa esse 

conhecimento para quantificar as funções e interações dos organismos no 

ecossistema, relacionando-os aos processos ecológicos e evolutivos (Carter, 2007). 

De acordo com Doney et al. (2004), as questões de maior relevância que podem 

resultar da pesquisa ecogenômica compreendem as relações entre a genômica 

microbiana, variabilidade ambiental, estrutura de comunidades e ciclagem 

biogeoquímica. Estudos ecogenômicos in silico podem ser realizados em qualquer 

organismo cujo genoma esteja completamente sequenciado, e as pesquisas 

acontecem de maneira experimental e/ou utilizando ferramentas de bioinformática.

A crescente disponibilidade de dados genômicos de várias linhagens de uma 

mesma espécie permite realizar estudos quantitativos de relações genômicas (Ward 

e Fraser, 2005), o que é totalmente aplicável às linhagens de Shewanella. É 

provável que o acúmulo de diversos dados genômicos, tanto de isolados cultivados 

como de fontes metagenômicas, confirme teorias e revele outras informações que 

hoje são categorizadas como exceções sobre as capacidades de determinados 

grupos de microrganismos (Macalady e Banfield, 2003; Ward e Fraser, 2005). 

Heidelberg et al. (2002) por exemplo, analisando o genoma de  Shewanella 

oneidensis MR-1, documentaram vias metabólicas para açúcares que nunca tinham 

sido observadas em culturas puras até então. Já Beliaev et al. (2005) compararam 

padrões de expressão de mRNA de Shewanella oneidensis MR-1 expostas a 

diferentes aceptores de elétrons (metais e não-metais) utilizando microarranjos de 

DNA do genoma inteiro. Aliar essas informações ao ambiente no qual o organismo 

se insere é o desafio da ecogenômica. 

O crescente banco de dados de genomas completamente seqüenciados 

permite uma análise mais acurada de grupos específicos de microrganismos 
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(Boucher et al., 2004; de Vries et al., 2006), especialmente em relação aos padrões 

de divergência inter- e intragenômica (Acinas et al., 2004; Boucher et al., 2004). 

Desse modo, a investigação ecológica, análise genômica e detecção ambiental de 

microrganismos redutores de Fe (III) podem resultar no entendimento dos papéis de 

cada gênero de bactéria redutora desse metal em diversos nichos geoquímicos 

(Nealson et al., 2002).

Baseado nos itens abordados sobre a importância de realizar estudos 

microbianos de Shewanella redutoras de Fe (III), o presente trabalho ocorreu em 

duas etapas. Primeiramente, foram realizados estudos de ecogenômica in silico com 

dados genômicos de todas as linhagens seqüenciadas de Shewanella disponíveis 

no GenBank-NCBI (USA) (Tabela 1). Posteriormente, realizou-se estudo 

experimental utilizando métodos moleculares independentes de cultivo com 

amostras de metagenoma de um ambiente sem histórico de contaminação com 

petróleo e/ou derivados, porém provenientes da área de influência da indústria de 

Petróleo e Gás no estado do Rio Grande do Norte, para verificar a ocorrência de 

Shewanella redutores de Fe(III) naquele ambiente. 

Tabela 1. Códigos de Acesso (GenBank) das espécies de Shewanella com genomas 
seqüenciados utilizadas no presente estudo. 
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2. OBJETIVOS 

Este trabalho foi realizado com o intuito de estudar microrganismos redutores 

de Fe (III) do gênero Shewanella, nativos da área de influencia de atividades 

petrolíferas no Rio Grande do Norte, Brasil, utilizando duas abordagens:   

1) Realizar estudos ecogenômicos in silico nos genomas completamente 

seqüenciados de Shewanella spp para a escolha de um novo biomarcador 

molecular; 

2) Estabelecer uma metodologia de PCR-DGGE para detecção molecular de 

Shewanella spp. redutores de Fe (III) em amostras de metagenoma. 
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Montagem dos Microcosmos e Coleta de Amostras 

   

Figura 1. Esquema da montagem dos microcosmos de sedimento de mangue. 
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