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"Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não  

se preocupe, pois eles estão no lugar certo;  

agora construa os alicerces."  
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RESUMO 

 
Muitas espécies especializaram-se em viver nos mais variados 

ambientes existentes demonstrando a notável capacidade de adaptação do 

mundo microbiano as mais diversas condições físico-químicas. Ambientes 

expostos à radiação natural e a metais são escassos ao redor do mundo, 

apresentando uma microbiota ainda desconhecida. Com um número total 

estimado entre 4 e 6 x 1030 microrganismos na terra, estes constituem um 

enorme pool biológico e genético a ser explorado. Abordagens metagenômicas, 

independentes de cultivo, proporcionam uma nova forma de acesso ao 

potencial genômico de amostras ambientais tornando-se uma importante 

ferramenta para elucidação de funções ecológicas, bem como para 

identificação de novas espécies e biomoléculas. Neste trabalho, o material 

genético ambiental de amostras de solo e água do Açude Boqueirão de 

Parelhas-RN, sob influência de radiação natural e da presença de metais, foi 

extraído, pirosequenciado, e as sequências geradas foram analisadas através 

de programas de bioinformática (MG-RAST e STAMP). Perfis taxonômicos 

comparativos de ambas as amostras mostraram alta abundância do Domínio 

Bacteria, seguida por uma pequena parcela atribuída aos Domínios Eucaryota, 

Archaea e Vírus. Proteobacteria, Actinobacteria e Bacterioidetes foram os filos 

que mostraram maior dominância em ambas as amostras. Importantes gêneros 

e espécies associados à resistência aos agentes estressores encontrados na 

região foram observados. Sequências relacionadas ao estresse oxidativo e 

estresse pelo calor, a replicação e reparo do DNA, e a resistência a compostos 

tóxicos foram observadas, mostrando uma importante relação entre a 

microbiota e seu perfil metabólico, influenciados pelas variáveis ambientais 

regionais. Os resultados encontrados neste estudo adicionam valiosos e 

inéditos dados sobre a composição de comunidades microbianas nestas 

regiões. 

 

Palavras-chave: semiárido, açude, metagenoma, MG-RAST, radiação alfa, 

chumbo, cádmio. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Many species have specialized to live in the most varied existing 

environments showing the remarkable adaptability of the microbial world the 

most diverse physicochemical conditions. Environments exposed to natural 

radiation and metals are scarce around the world, presenting a microbiota still 

unknown. With a total number estimated between 4 and 6 x 1030 microrganisms 

on earth, they constitute an enormous biological and genetic pool to be 

explored. Metagenomic approach independent of cultivation, provides a new 

form to access to the potential genomic environmental samples becoming a 

powerful tool for the elucidation of ecological functions, metabolic profiles, as 

well as to identify new biomolecules. In this context, the genetic material of 

environmental soil and water samples from Açude Boqueirao Parelhas-RN, 

under the influence of natural radiation and the presence of metals, was 

extracted, pirosequencing and the generated sequences were analyzed by 

bioinformatics programs (MG-RAST and STAMP). Taxonomic comparative 

profiles of both samples showed high abundance of Domain Bacteria, followed 

by a small portion attributable to Eucaryota Domains, Archaea and Viruses. 

Proteobacteria, Actinobacteria and Bacterioidetes phyla showed the greater 

dominance in both samples. Important genera and species associated with 

resistance to various stressors found in region were observed. Sequences 

related to oxidative and heat stress, DNA replication and repair, and resistance 

to toxic compounds were observed, suggesting a significant relationship 

between the microbiota and their metabolic profile, influenced by regional 

environmental variables. The results of this study add valuable and unpublished 

data on the composition of microbial communities in these regions. 

 

Keywords: semiarid, weir, metagenome, MG-RAST, alfa radiation, lead, 

cadmiun. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 MICRORGANISMOS E METAGENOMA 

Os microrganimos foram os primeiros seres vivos a colonizar a Terra. 

Estima-se que os primeiros microrganismos surgiram há mais de 3,5 milhões 

de anos, em um período em que a Terra passava por grandes transformações 

geológicas e químicas, e quando a atmosfera ainda não tinha oxigênio (ATLAS 

& BARTHA, 1998). Com o passar do tempo, tornaram-se o grupo mais diverso 

e abundante de organismos na Terra (constituindo 60% do total da biomassa), 

sendo encontrados em praticamente todos os ambientes do planeta, inclusive 

em locais cujas condições ambientais extrapolam o limite de tolerância de 

animais e plantas. A estimativa atual sugere que, globalmente, o solo e os 

oceanos são os grandes berços de microrganismos, apresentando 4-5 x 1030 e 

3,6 x 1029 células, respectivamente (CURTIS & SOLAN, 2005; DINSDALE et 

al., 2008a; FERRER et al., 2009; SINGH et al., 2009). Destas, apenas uma 

pequena parcela é conhecida. Fatores que tem contribuído para a falta de 

conhecimento sobre a diversidade microbiana em amostras ambientais são, em 

grande parte, relacionados às limitações dos métodos tradicionalmente 

utilizados para o isolamento e cultivo de microrganismos em laboratório, 

incluindo a utilização de meios e condições de cultivo incompatíveis com as 

condições encontradas no ambiente natural dos microrganismos (PALLERONI, 

1996). Aliado a isto, para esse grupo de seres vivos existe uma relativa 

escassez de material-referência taxonômica disponível em coleções biológicas, 

expondo uma dificuldade prática que pesquisadores em taxonomia microbiana 

enfrentam para obtenção de materiais que norteiem os ensaios de 

caracterização em laboratório e a revisão taxonômica de grupos microbianos 

(NISBET & FOZ, 1991).  

Listas de validação e descrições de táxons são publicadas regularmente 

desde 1980 no International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology (IJSEM). Atualmente, o número total de procariontes validamente 

publicados gira em torno de 11.500 espécies e cerca de 2.100 gêneros (GLEIM 

& VON, 2013), ou seja, uma parcela extremamente baixa, quando comparado 

ao número estimado de microrganismos na Terra. Tal comunidade microbiana, 

formada por organismos que constituem os Domínios Archaea e Bacteria, 
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micróbios eucariontes e Vírus (TORSVIK et al., 2002), constitui um enorme 

pool biológico e genético que pode ser explorado para se obter um maior 

entendimento sobre as relações existentes nos ciclos biogeoquímicos, além de 

poder proporcionar a busca de novos genes, vias metabólicas completas, bem 

como seus produtos (COWAN et al., 2005; SIMON & DANIEL, 2009). Para os 

propósitos de bioprospecção e biotecnologia, conhecer a biogeografia dos 

organismos é de extrema importância para a definição de estratégias de busca 

e descoberta, ou seja, definir onde procurar por recursos biológicos 

potencialmente novos, bem como para definir áreas de conservação de 

recursos biológicos e pools gênicos ricos em diversidade (BULL et al., 2000). 

Compreender a estrutura da comunidade microbiana, sua diversidade e função 

são essenciais para compreender a evolução e a sustentabilidade da vida na 

Terra (CURTIS & SOLAN, 2005; DINSDALE et al., 2008a). 

Devido a grande quantidade estimada de microrganismos no solo e na 

água, muita atenção tem sido direcionada para estudos de diversidade e 

potencial metabólico destes ambientes (ELOE et al., 2011; STOMEO et al., 

2012; SMITH et al., 2012). No entanto, mais que 99% destes microrganismos 

não podem ser cultivados em laboratório, tornando o seu potencial largamente 

inexplorado (AMANN et al., 1995). A existência de um grande número de 

microrganismos não cultiváveis em amostras ambientais já é algo bastante 

descrito na literatura. Estudos baseados na análise direta da diversidade de 

bactérias no meio ambiente têm revelado um cenário composto por uma rica 

diversidade de organismos ainda não cultivados e não estudados em 

laboratório (KENNEDY et al., 2008; KAKIRDE et al., 2010; JIANG et al., 2010). 

Esta vasta diversidade microbiana "ainda a ser cultivada" deverá possuir 

muitos mecanismos fisiológicos únicos. 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 

com o objetivo de se acessar e conhecer esta riqueza de informações 

(COWAN et al., 2005).  

A abordagem metagenômica tem revolucionado o estudo da diversidade 

microbiana, adaptação e evolução, sendo considerado o método mais viável 

para ter acesso a essa riqueza de informações, capacitando cientistas para 

investigar a ecologia microbiana e permitindo o acesso ao vasto potencial 
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biotecnológico oculto nesta comunidade (STEELE & STREIT, 2005). Segundo 

HANDELSMAN et al (1998), a metagenômica é descrita como a análise 

funcional e taxonômica de genomas microbianos coletivos contidos em uma 

amostra ambiental, seja ela de solo, água, sedimento, entre outros. O termo se 

originou a partir do conceito estatístico de meta-análise, que é o processo de 

combinar estatisticamente análises em separado, e da genômica, a qual 

analisa abrangentemente o material genético de um organismo (SCHLOSS & 

HANDELSMAN, 2003). A metagenômica explora o fato de que enquanto alguns 

organismos são cultiváveis e outros não cultiváveis, todos eles são formas 

vivas baseadas em DNA como portador da informação genética. Deste modo, a 

metagenômica dispõe de ferramentas para acessar, armazenar e analisar este 

DNA ambiental (LEVEAU, 2007). Através da metagenômica é possível ter 

acesso ao potencial taxonômico e metabólico de um determinado ambiente, ou 

seja, determinar a diversidade de organismos presentes naquele ambiente, 

aprofundar a compreensão dos processos ecológicos e moleculares existentes 

nas comunidades microbianas e, ainda, identificar novos biocatalizadores e 

outras biomoléculas mais eficientes, do ponto de vista biotecnológico, a partir 

de microrganismos não cultivados, através da construção de bibliotecas 

metagenômicas (SCHMEISSER et al., 2003; SIMON & DANIEL, 2009). Além 

disso, operons que codificam para uma via metabólica completa também 

podem ser recuperados por essa técnica e usados na produção de moléculas 

do metabolismo secundário (DANIEL, 2004).  

Em uma busca no PUBMED (31/08/2014), com a palavra metagenoma, 

4.233 arquivos foram encontrados, mostrando a visibilidade e importância 

destes estudos metagenômicos. A quantidade de trabalhos publicados não 

para de crescer. Inúmeros projetos metagenômicos são desenvolvidos para 

analisar a comunidade microbiana nos mais diversos ambientes, incluindo 

oceanos, solos, microbioma humano, microbioma de animais, entre outros 

(QUAISER et al., 2011; DECASTRO et al., 2011; GUEIMONDE & COLLADO, 

2012; LIU et al., 2013). Recentemente, muita atenção tem sido dada ao estudo 

metagenômico de ambientes expostos a agentes estressores, devido à 

capacidade intrínseca que os organismos que os habitam possuem de 

sobreviver, possuindo mecanismos fisiológicos únicos para isso. Atualmente, 

baseado nas informações do site GENOMEONLINE, o número de projetos 
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metagenômicos existentes são de 461. A maior parte dos estudos 

metagenômicos é de ambientes do hemisfério norte, existindo poucos trabalhos 

realizados no hemisfério sul, e deste os principais são voltados para a região 

da Antártida.  

O passo inicial de qualquer análise metagenômica é a extração de DNA. 

Os ácidos nucléicos são extraídos diretamente da amostra ambiental sendo 

posteriormente sequenciados ou utilizados na construção de bibliotecas 

metagenômicas. É de extrema importância que a amostra represente de forma 

significativa as populações encontradas no ambiente de onde elas foram 

retiradas. Curvas de rarefação, a complexidade da comunidade e a presença 

de populações dominantes são parâmetros importantes que devem ser 

analisados em qualquer estudo metagenômico. Coletar dados associados à 

amostra ambiental também é de suma importância, visto que pode ajudar na 

interpretação das sequências, principalmente em estudos de metagenômica 

comparativa. Esses conjuntos de dados, denominado de metadados, incluem 

dados bioquímicos, geográficos, métodos de extração, data da coleta, 

quantidade de amostras coletadas, etc (KUNIN et al., 2008). Por fim, segundo 

GREEN & KELLER (2006), a qualidade da análise metagenômica está 

diretamente relacionada com a qualidade do DNA isolado. A extração de DNA 

total de uma amostra ambiental é necessariamente um balanço entre uma 

extração rigorosa, requerida para a representação de todos os genomas 

microbianos da amostra, e a minimização da fragmentação do DNA e da 

coextração de contaminantes (COWAN, 2005). O cuidado na hora de realizar a 

extração e isolamento do DNA é extremamente importante. Primeiro, devido à 

dificuldade de obtenção das amostras. Segundo, devido à resistência a lise de 

muitos dos microrganismos presentes na amostra, apesar do avanço 

significativo que vem ocorrendo na descoberta de vários métodos que 

permitem o isolamento de DNA de alta qualidade dos mais diversos ambientes 

(SIMON & DANIEL, 2011). De posse do material genético devidamente 

extraído e purificado, o mesmo pode ser diretamente sequenciado, no qual ou 

o DNA da amostra ambiental ou um gene alvo específico são completamente 

sequenciados, como também, dependendo do objetivo do estudo, podem ser 

construídas bibliotecas metagenômicas, nas quais diversos clones carregariam 

o material genético ambiental fragmentado.  
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Na fase inicial de surgimento dos primeiros projetos metagenômicos a 

metodologia de sequenciamento mais utilizada era o método enzimático 

proposto por Sanger (TYSON et al., 2004; VENTER et al., 2004), baseado no 

princípio de término da cadeia por desoxinucleosídeos (SANGER et al., 1977). 

O sequenciamento por Sanger baseava-se principalmente nos genes 16S 

rRNA, os quais, segundo vários estudos realizados na década de 1990, 

indicaram que poderiam ser úteis na identificação de patógenos (RELMAN et 

al., 1991; KOLBERT et al., 2004). Na verdade, o sequenciamento de Sanger 

ainda é utilizado em projetos metagenômicos atuais (SINGH et al., 2012; 

INSKEEP et al., 2013; SU et al., 2014), mas por apresentar um alto custo do 

sequenciamento por par de base e a necessidade de etapas prévias de 

clonagem (MITRA et al., 2010) vem sendo substituído gradativamente pelas 

chamadas tecnologias de sequenciamentos de segunda e  de terceira geração, 

as quais começaram a ganhar força a partir da década de 90. Dessas, a mais 

utilizada, atualmente, em projetos metagenômicos é o sequenciamento por 

síntese ou popularmente chamado de pirosequenciamento, no qual alvos 

genéticos específicos, tais como as regiões hipervariáveis dentro do gene 16S 

rRNA de bactérias, podem ser identificados, dando uma maior fidelidade ao 

processo de identificação de microrganismos. O pirosequenciamento também 

vem sendo utilizado amplamente na genotipagem e na detecção de 

polimorfismos de nucleotídeo único (MARSH, 2007). 

O pirosequenciamento ocorre por uma geração, conduzida pela DNA-

polimerase, de pirofosfato inorgânico, com a formação de ATP e conversão 

dependente de ATP da luciferina para oxiluciferina. A geração da oxiluciferina 

provoca a emissão de impulsos de luz, e a amplitude de cada sinal está 

diretamente relacionada com a presença de um ou mais nucleosídeos. Uma 

limitação importante do pirosequenciamento é a sua incapacidade relativa para 

sequenciar trechos mais longos de DNA, visto que as sequências raramente 

ultrapassam 100-200 bases com a química do pirosequenciamento de primeira 

e segunda geração (PETROSINO et al, 2009). Geralmente o termo 

sequenciamento 454 é encontrado na literatura e se refere às plataformas de 

sequenciamento de alto rendimento (ex: Roche/Life Science) para 

metagenômica que são baseados na química de pirosequencimanto. As 

plataformas de primeira geração, GS20, geravam fragmentos de cerca de 100 
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pb, enquanto que nas plataformas de segunda geração, GS FLX Standard, os 

fragmentos eram de aproximadamente 200 pb. 

Inúmeras vantagens do pirosequenciamento em relação ao 

sequenciamento de Sanger podem ser citadas: independência do processo de 

clonagem; sequenciamento baseado em plataformas que permitem um grau 

mais elevado de paralelismo quando comparado ao método de Sanger 

baseado em capilaridade; custo muito menor de sequenciamento por par de 

bases; e um alto rendimento (high-throughput) ao final dos ciclos (MARGULIES 

et al., 2005; POP & SALZBERG, 2008; SIMON & DANIEL, 2009; 

CHISTOSERDOVA, 2010; HUSON et al., 2010). Como desvantagens do 

pirosequenciamento podem-se citar 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, 

na faixa de 100 a 200 pb, dependendo da plataforma utilizada. (SHENDURE & 

JI, 2008; IMELFORT & EDWARDS, 2009; MAC LEAN et al., 2009; 

PETROSINO et al., 2009). 

Embora as plataformas de sequenciamento 454 de primeira e segunda 

geração tenham trazido um avanço na identificação de microrganismos, 

baseando-se na pesquisa de gene 16S rRNA, essas plataformas foram 

naturalmente substituídas pela tecnologia de sequenciamento de terceira 

geração, as quais utilizam plataforma de titânio (GS FLX Titanium) e geram um 

grande número de fragmentos por corrida, com comprimento na faixa de 350 a 

500 pb. (KUNIN et al., 2008; IMELFORT & EDWARDS, 2009; MAC LEAN et al., 

2009). Isto é suficiente para cobrir parcialmente as regiões hipervariáveis do 

gene 16S  rRNA (KIM et al., 2013). A tecnologia 454 de terceira geração, 

baseada no pirosequenciamento, é amplamente utilizada em estudos 

metagenômicos atualmente, e antecedeu outras plataformas de alto 

rendimento, como a Illumina/Solexa e a SOLiD Technologies, as quais usam 

adaptações modernas da química de pirosequenciamento do DNA 

(MARGULIES et al., 2005; BENTLEY, 2006).  

Recentes plataformas continuam surgindo e necessitam ainda serem 

avaliadas na área metagenômica. O Ion Torrent Proton é uma nova tecnologia 

que está entre as plataformas Illumina e 454/Roche, com relação ao tamanho 

dos fragmentos gerados e o rendimento, por um aparente preço competitivo 
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(LIFE SCIENCE – www.lifetechnologies.com/proton). Métodos de detecção de 

células individuais, tais como o PacBio RS da Pacific Bioscience e os sistemas 

GridION/MinION da Oxford Nanopore Technologies (ONT) também surgem 

como promissores plataformas de sequenciamento, oferecendo comprimento 

de fragmentos muito maiores, ainda que à custa de erros maiores de 

sequenciamento (PacBio RS: 10-15% e ONT GridION: 4%). Como diferencial 

esses sequenciamentos fornecem fragmentos longos o suficiente para 

abranger vários genes procarióticos, sendo capazes de fornecer contextos 

genéticos confiáveis. A promissora combinação de tecnologias de fragmentos 

curtos com a de fragmentos longos constitui um enorme potencial para obter 

avanços na área e já vem sendo propostas por alguns grupos de pesquisa 

(RODRIGUES et al., 2010). 

Todas essas plataformas de sequenciamento de alto rendimento têm 

revolucionado o campo de ecologia microbiana, tornando possíveis as análises 

de comunidades microbianas mais profundamente, embora a complexidade e a 

magnitude da maioria das comunidades compliquem a interpretação dos 

dados. Comunidades microbianas de baixa complexidade, como as de 

ambientes extremos são ideais para alta resolução em estudos metagenômicos 

profundos (ALLEN & BANFIELD, 2005). Visto isso, os avanços nas tecnologias 

metagenômicas devem continuar para que em um futuro próximo seja possível 

analisar com precisão comunidades microbianas mais complexas, como as 

presentes em solos e ambientes aquáticos.  

 

1. 2 BIOINFORMÁTICA E METAGENOMA 

 Desde o surgimento das tecnologias de sequenciamento de última 

geração, em 2006, novas tecnologias de sequenciamento tem se desenvolvido 

continuamente e rapidamente. Com isso, a quantidade de dados gerados pelo 

sequenciamento de metagenomas vem crescendo e se acumulando em 

progressão geométrica, expondo a necessidade iminente do desenvolvimento 

de métodos e ferramentas para analisar esses dados. Surgindo inicialmente 

para atender a demanda de análise de genomas, a bioinformática incorpora-se 

a metagenômica em resposta a essa necessidade de desenvolvimento de 

ferramentas computacionais que possibilitassem estudar a estrutura, função e 

evolução dos genes, proteínas e genomas inteiros, através do gerenciamento, 



25 
 

interpretação e distribuição de informações obtidas a partir dos projetos 

metagenômicos. Utilizando ferramentas computacionais, ela visa encontrar 

padrões nos dados biológicos analisados e interpretar esses padrões. Sem 

ferramentas de bioinformática nenhuma tecnologia de sequenciamento seria 

bem sucedida (XU, 2006). Diversas ferramentas públicas de bioinformática 

para visualização e análise de dados metagenômicos já foram desenvolvidas e 

esse processo não para de crescer, visto que esse campo ainda enfrenta 

vários desafios. 

 O poder da computação e o desenvolvimento de algoritmos necessários 

para lidar com os enormes conjuntos de dados eficientemente não estão 

acompanhando a velocidade de produção de dados. Por exemplo, o acesso 

aos dados sequenciados continua sendo dificultado pelo inadequado sistema 

de armazenamento de dados, e muitos trabalhos iniciais não foram 

depositados em bancos de dados públicos (KIM et al., 2013). É necessário 

ainda que os provedores de serviços metagenômicos adotem políticas 

consistentes e padrões para os metadados, permitindo o acesso ao usuário de 

dados brutos associados a determinado projeto, de modo que os mais diversos 

metagenomas possam ser interpretados de forma correta pelos pesquisadores 

(HUNTER et al.,2012). Além da falta de espaço para armazenamento de dados 

e dos formatos de apresentação confusos, as características dos dados das 

sequências produzidas representam outro problema. Por exemplo, sequências 

de comprimento curto, os quais são um limite inevitável do sequenciamento de 

alto rendimento, é uma barreira para a montagem das sequências, e as taxas 

relativamente mais altas de erros de sequenciamento, em comparação com o 

método de Sanger, também torna difícil a recuperação de sequências originais. 

Visto que atualmente o sequenciamento metagenômico completo, mais 

conhecido como “shotgun”, vem sendo o procedimento padrão para análise 

metegenômica na maioria dos centros de pesquisa espalhados pelo mundo, é 

importante conhecer os principais métodos utilizados para analisar os dados 

gerados por ele (KIM et al., 2013). 

 

1.2.1 MONTAGEM 

A primeira etapa de análise bioinformática de dados gerados pelo 

sequenciamento por shotgun é a montagem ou “assembly”. Montagem é o 
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processo de combinar sequências curtas geradas em sequências contínuas 

maiores, conhecidas como contigs, baseadas na similaridade entre as 

sequências (KUNIN et al., 2008). Esse processo é importante, pois em uma 

análise metagenômica a obtenção de regiões codificadoras é de extrema 

importância para fazer anotações funcionais precisas e isso se torna mais fácil 

e eficiente em sequências longas (KIM et al., 2013). No sequenciamento de 

genomas completos, as leituras são montadas em contings cada vez maiores, 

até finalmente se chegar na montagem completa do genoma. A montagem de 

genomas completos a partir do metagenoma é impossível na maioria dos 

casos, uma parte devido a amostragem ser imcompleta, visto que o genoma 

das espécies estão parcialmente amostrados, outra parte devido a falta de 

informações referente as espécies, sendo difícil mapear leituras individuais e 

relacionar com as suas espécias de origem. Outro problema a ser citado é a 

presença de quimeras, no qual uma sequência é montada a partir da leitura de 

espécies diferentes. Elas costumam aparecer em maior quantidade em contigs 

menores que 10 kpb, caracterísiticos de comunidades de baixa e média 

complexidade (MAVROMATIS et al., 2007), nas quais estão inseridos os 

ambientes extremos. Ambientes extremos apresentam poucas espécies 

dominantes, tornando a montagem mais fácil quando comparado com um 

ambiente com um alto número de espécies dominantes, como por exemplo, o 

solo (TRINGE et al., 2005; GARCIA MARTIN et al., 2006).  

Os primeiros montadores utilizados, tais como o Arachne (BATZOGLOU 

et al., 2002; JAFFE et al., 2003), Celera Assembler (MYERS et al., 2000), 

Phrap (www.phrap.org), PGA (www.paracel.com) e CAP3 (HUANG & MADAN, 

1999) foram criados para montar genomas individuais e/ou genomas de 

eucariotos poliplóides, ou seja, não foram criados para montar metagenomas, 

os quais compreendem multiplas sequências não uniformes, tornando o seu 

desempenho variável. Com o passar do tempo, montadores específicos para 

analisar metagenomas foram surgindo, cada um com suas vantagens e 

desvantagens específicas. SOAPdenovo (LI et al., 2010) deu inicio a essa nova 

era de montadores metagenômicos, servindo como base para vários outros 

montadores disponíveis atualmente, tais como o Genovo (LASERSON et al., 

2011), Meta-IDBA (PENG et al., 2011), metAMOS (TREANGEN et al., 2011a), 

IDBA-UD (PENG et al., 2012), khmer (PELL et al., 2012), MetaVelvet (NAMIKI 
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et al., 2012), MOCAT (KULTIMA et al., 2012), Ray Meta (BOISVERT et al., 

2012) e MAP (LAI et al., 2012). Leituras curtas derivadas do sequenciamento 

pelo Illumina são mais precisamente analisadas pelos montadores Meta-IDBA, 

MetaVelvet e Ray Meta. Já para analisar leituras longas provenientes do 

sequenciamento 454, os montadores Genovo e MAP são os mais indicados 

(TEELING & GLOCKNER, 2012). É de extrema importância a realização da 

montagem com dois ou mais montadores diferentes, visto que todos os 

programas estão susceptíveis a erros (KUNIN et al., 2008) 

 

1.2.2 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA 

O passo mais básico na caracterização de comunidades microbianas por 

sequenciamento metagenômico é a classificação taxonômica. Uma forma de 

classificar essas sequências é encontrar similaridades com sequências de 

referência que carregam a identidade taxonômica de cada sequência. Essa 

técnica torna-se útil quando a maioria das sequências da amostra possuem 

similaridades significantes com sequências de referências conhecidas. O 

quadro resultante das sequências resulta numa árvore de espécies, a qual 

pode mostrar uma visão geral das espécies dominantes da amostra (WOOLEY 

et al., 2010). 

 No entanto, a classificação taxonômica de sequências metagenômicas 

“shotgun” é um desafio para os pesquisadores, existindo uma série de 

limitações para esse tipo de abordagem. Primeiro, o tamanho curto das 

sequências geradas. Comunidades microbianas complexas, como as do solo, 

da água doce, dos ambientes marinhos e do trato intestinal, quando 

submetidas ao sequenciamento por “shotgun”, atingem níveis baixos de 

cobertura do sequenciamento tornando o processo de montagem praticamente 

impossível. Com isso a maior parte das sequências é classificada 

taxonomicamente baseada nas informações das sequências curtas (KIM et al., 

2013). Segundo, o tamanho curto das sequências interfere nos padrões de 

alinhamento e dificulta a predição de proteínas, visto que o gene pode estar 

presente apenas parcialmente. Terceiro, a base de dados do genoma de 

referência é atualmente incompleta e altamente tendenciosa para apenas três 

filos de bactérias (Proteobacteria, Firmicutes e Actinobacteria) dentre pelo 

menos 50 filos (HUGENHOLTZ, 2002). Quarto, uma pequena fração de genes 
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conservados filogeneticamente é encontrada nos dados metagenômicos 

(KUNIN et al., 2008). Finalmente, ainda pode-se citar como limitações a 

ausência de sequências nos bancos de dados de referência relacionadas com 

espécies descobertas recentemente, bem como o número de ferramentas para 

realizar a classificação taxonômica, as quais diferem em vários aspectos (KIM 

et al, 2013). 

Existem basicamente dois métodos importantes para realizar a 

classificação taxonômica: o método baseado na composição e o método 

baseado na similaridade (SCHBATH et al., 1995; HUSON et al., 2007). O 

método baseado na composição explora a singularidade da composição de 

bases encontrada nos genomas de diferentes entidades taxonômicas, 

utilizando banco de dados de referência para atribuir uma identidade 

taxonômica para as sequências. Esse método  segue o conhecimento de que 

processos celulares como o uso de códons, sistemas de restrição/modificação, 

e mecanismos de reparo do DNA produzem assinaturas de composição de 

sequências, primariamente frequências de oligonucleotídeos, as quais são 

distintas em diferentes genomas (DESCHAVANNE et al., 1999). Como 

principais ferramentas que realizam esse tipo de análises pode-se citar o 

PhyloPythia, o NBC, o Phymm, o TACOA e o Tax SOM (MCHARDY et al., 

2007; DIAZ et al., 2009; BRADY et al., 2009; ROSEN et al., 2011; WEBER et 

al., 2011).  

O método baseado na similaridade explora a semelhança entre 

sequências, as quais podem ser usadas para construir uma árvore. A escolha 

do banco de dados de referência e do algoritmo de busca são importantes 

parâmetros deste método. Como principais ferramentas utilizadas 

popularmente pode-se citar o MEGAN (HUSON et al., 2011), o Sort-ITEMS 

(MONZOORUL et al., 2009), o CARMA (GERLACH & STOYE, 2011), o 

MetaPhyler (LIU et al., 2011) e o MG-RAST (MEYER et al., 2008). Destes, o 

MG-RAST, é amplamente utilizado devido a sua versatilidade, visto que ele 

armazena dados, realiza o controle de qualidade, anotações funcionais e 

reconstruções metabólicas. Contando com um serviço automatizado para 

anotação rápida e precisa de dados metagenômicos, ele fornece anotação para 

fragmentos de sequências, suas classificações filogenéticas e uma 

reconstrução metabólica inicial, bem como meios para comparar classificações 
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filogenéticas e reconstruções metabólicas de diferentes metagenomas. O MG-

RAST aceita os conjuntos de dados provenientes do sequenciamento 454, 

normaliza (remove seqüências duplicadas artefatuais, um problema conhecido 

do  sequenciamento 454), e em seguida, executa a classificação taxonômica e 

metabólica por uma variedade de pesquisas de sequências similares 

(principalmente BLAST) contra vários bancos de dados de sequências, 

incluindo os da subunidade 16S rRNA. Por fim, ele produz estatísticas sobre 

associações de espécies e de vias metabólicas utilizando o banco de dados de 

subsistemas SEED como referência (OVERBEEK et al., 2005; WOOLEY et al., 

2010; GLASS et al., 2010). 

 

1.2.3 ANOTAÇÃO FUNCIONAL E RECONSTRUÇÃO METABÓLICA 

 Comunidades microbianas não parecem ser apenas um grupo de 

microrganismos individuais, mas também uma coleção de funções bioquímicas 

afetando e respondendo a um ambiente ou um organismo hospedeiro. A 

metagenômica pode também identificar genes e vias presentes em 

determinada comunidade microbiana.  Anotações funcionais e a reconstrução 

de vias são os últimos passos da metagenômica “shotgun” que permite a 

caracterização do potencial funcional dos microrganismos não cultiváveis ou 

das comunidades microbianas sob investigação (SEGATA et al., 2013). 

 A predição de genes nas sequências metagenômicas é um passo 

fundamental que permite a anotação e a caracterização do potencial funcional 

de comunidades microbianas. Em projetos de sequenciamento metagenômico, 

particularmente para comunidades complexas, a predição de genes é 

dificultada pela montagem fragmentada, que afeta o genoma de espécies 

pouco abundantes produzindo singletons (sequências simples) desmontados. 

Além disso, as leituras produzidas pelo sequenciamento contêm erros de 

acordo com a tecnologia utilizada para sequenciar o genoma, levando a 

mudanças no quadro de leitura (“frameshift”) e tornando mais difícil a previsão 

de genes (DE FILIPPO et al., 2012). Baseado em diferentes modelos para a 

predição de genes, inúmeros programas tem sido desenvolvidos, para 

contornar os problemas citados anteriormente. MetaGene (NOGUCHI et al., 

2006), MetaGenemarker (ZHU et al., 2010), MetaGeneAnnotator (NOGUCHI et 

al., 2008), Orphelia (HOFF et al., 2009) e Frag-GeneScan(RHO et al., 2010) 
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são alguns exemplos. Além disso, diversos serviços de anotação 

metagenômica online, como o IMG/M (MARKOWITZ et al., 2012), METAREP 

(GOLL et al., 2010), MG-RAST (MEYER et al., 2008) e CAMERA (SESHADRI 

et al., 2007), fornecem plataformas para predição de genes, assinaturas de 

categorias funcionais, famílias de proteínas e ontologia de genes, e inferência 

de interações protéicas/ vias metabólicas nos dados metagenômicos (KIM et 

al., 2013).  

 Utilizando a ferramenta de BLAST (ALTSCHUL et al., 1990), a maioria 

dos programas que realizam análises funcionais de metagenomas usa a 

abordagem baseada em homologia, integrando vários bancos de dados 

individuais para análises específicas (PRAKASH & TAYLOR, 2012). O MG-

RAST insere-se como um dos melhores analisadores de metagenomas online, 

visto que utiliza diferentes bancos de dados específicos para realizar as mais 

diversas análises metagenômicas. Para a predição de genes, o programa 

utiliza o FragGeneScan, enquanto que  para a anotação de categorias 

funcionais os bancos de dados utilizados são o COGs (TATUSOV et al., 2003) 

e o eggnogs (POWELL et al., 2012), esse último exclusivo do servidor MG-

RAST. Outras exclusividades do programa são relacionadas a análise de 

famílias de proteínas e a interação proteína-proteína. Para realizar análise de 

famílias de proteínas, o servidor utiliza o banco de dados FIGfams, o qual 

possui conjuntos de sequências de proteínas e alinhamentos que são similares 

ao longo de seu comprimento total e acredita-se implementar a mesma função, 

gerada a partir do National Microbial Pathogen Data Resource (NMPDR). Em 

adição a análise de famílias de proteínas, o MG-RAST oferece informações de 

provavéis interações entre proteínas, utlizando a ferramenta STRING (Search 

Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins) (FRANCESCHINI et al., 

2013; KIM et al., 2013). A ontologia de genes é feita utilizando o banco de 

dados Gene Ontology (GO) e a construção de vias metabólicas pode ser feita 

utilizando o Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEEG) ou o 

subsistema em SEED (KANEHISA & GOTO, 2000; OVERBEEK et al., 2005). 

Subsistemas representam o conjunto de papéis funcionais que constituem 

formas semelhantes ou relacionados de vias estruturais e metabólicas 

complexas, como o ciclo do glioxilato, a oxidação do enxofre, entre outros (KIM 

et al., 2013). 
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1.2.4 METAGENÔMICA COMPARATIVA 

 Ao comparar dois ou mais metagenomas é necessário entender como as 

diferenças genômicas afetam e são afetadas pelo meio abiótico. A comparação 

também pode ajudar na provável identificação de agentes chaves responsáveis 

por conferir um traço fenotípico específico para um determinado ambiente. 

Existem várias características baseadas em sequências que podem ser 

comparadas, tais como o conteúdo GC, o tamanho do genoma microbiano e o 

conteúdo taxonômico e funcional. Quando grupos gênicos são comparados 

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 (TRINGE  et  al.,  2005;  

TRINGE  &  RUBIN,  2005; GERLACH  et al., 2009). 

A maior parte das análises de sequências metagenômica, baseada em 

comparações, é gerada por métodos simples e eficazes, que não necessitam 

de um grande esforço computacional e utilizam o espectro total de genes 

conhecidos como referência. As comparações são feitas através de buscas por 

similaridades em bancos de dados, utilizando a ferramenta BLAST, a qual 

encontra regiões de similaridade entre sequências nucleotídicas ou peptídicas 

com sequências dos bancos de dados, e calcula a significância estatística das 

combinações encontradas (ALTSCHUL et al., 1997; RAES et al., 2007;  

MEYER et al., 2008). 

Estudos recentes têm indicado que a compreensão em conjunto das 

estruturas comunitárias microbianas e as interações inter-microbianas podem 

fornecer uma visão mais abrangente sobre as sutis diferenças através dos 

microbiomas (FAUST et al., 2012). Muitas análises comparativas, em pares ou 

múltiplas, fazem o uso de estatísticas ordenadas, ou quando vários conjuntos 

de dados metagenômicos estão envolvidos, ou quando vários tipos de 

metadados são hipotetizados para afetar as composições observadas nas 

populações metagenômicas (WOOLEY et al., 2010). Atualmente, inúmeras 

metodologias estão sendo utilizadas por pesquisadores para realizar análises 

metagenômicas comparativas. Estas incluem o uso da Análise de Componente 

Principal (PCA), de árvores geradas utilizando várias medidas de distâncias e 

de diferentes esquemas de visualização (stacked bar/trend plots, heat maps, 
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etc) (KUNTAL et al., 2013). Tais análises têm ajudado pesquisadores a fazer 

importantes inferências. Através de uma abordagem baseada em PCA, que 

comparou a microbiota intestinal de individuos de diferentes nacionalidades, 

três grupos principais  da microbiota intestinal foram identificados (ARUMUGAN 

et al., 2011). Da mesma forma, o uso do método baseado em árvores permitiu 

a identiificação de variações nas comunidades microbianas em várias estações 

em um canal na Inglaterra (GILBERT et al., 2009). 

Devido à importância de análises baseadas em comparação, uma série 

de programas de bioinformática tem sido criados recentemente para comparar 

grupos microbianos presentes em diversos ambientes. Como exemplos de 

programas disponíveis, podem ser citados o MEGAN (HUSON et al., 2011), o 

IMG/M (MARKOWITZ et al., 2012), o METAREP (GOLL et al., 2010), o 

RAMMCAP (LI, 2009), o MG-RAST (MEYER et al., 2008) o Community-

Analyzer (KUNTAL et al., 2013), entre outros. Novamente o MG-RAST aparece 

como destaque devido a sua grande versatilidade, visto que disponibiliza 

ferramentas para a comparação entre dois ou mais conjuntos de dados 

metagenômicos diferentes, permitindo uma visualização facilitada do quão 

similar dois ambientes são.  

Outro programa interessante utilizado para análises metagenômicas 

comparativas é o Analisador Estatístico de Perfis Metagenômicos (Statistical 

Analyses of Metagenomic Profiles – STAMP). Criado em 2010, o STAMP é um 

pacote de software para análise de perfis metagenômicos, como perfis 

filogenéticos, que indicam o número de genes marcadores atribuídos a 

diferentes unidades taxonômicos ou perfis funcionais, indicando o número de 

sequências atribuídas a diferentes subsistemas ou vias. O programa destina-se 

a promover "melhores práticas" na seleção de técnicas estatísticas e em 

relatórios de resultados, incentivando a utilização de efeitos de tamanho e 

intervalos de confiança para avaliar a importância biológica (PARKS & BEIKO, 

2010). O STAMP fornece suporte para analisar estatisticamente perfis 

funcionais e taxonômicos derivados do MG-RAST, do IMG/M, entre outros. 

 Todas as ferramentas citadas anteriormente mostram a importância do 

desenvolvimento da bioinformática para compreensão de dados 

metagenômicos. Sem essas ferramentas, a extração e o sequenciamento do 

DNA ambiental seriam procedimentos vagos e não possibilitaria identificar nada 
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à  respeito  do  funcionamento  dos  ecossistemas,  organização das 

comunidades microbianas em diferentes habitats ou dos potenciais metabólicos  

de  metagenomas. A união da metagenômica, das tecnologias de 

sequenciamento e das ferramentas de análise surge como divisor de água no 

campo da microbiologia, possibilitando um acesso mais profundo aos 

microrganismos e aos processos metabólicos associados, nos mais variados 

ambientes presentes na Terra. 

  

1.3 POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas 

finalidades, entre as quais se destacam o abastecimento de água, a geração 

de energia, a irrigação, a navegação, a aqüicultura e a harmonia paisagística. A 

água representa, sobretudo, o principal constituinte de todos os organismos 

vivos (SPERLING, 1993). Desempenhando um importante papel na sociedade 

e no meio ambiente, os recursos hídricos foram, são e sempre será o berçário 

da vida. Marcado pelo intenso desenvolvimento industrial, o século XX gerou 

intensas transformações nos ambientes aquáticos, visto que os mesmos 

tornaram-se o principal destino dos mais diversos rejeitos gerados pela 

atividade humana comprometendo cada vez mais a qualidade destes recursos. 

Com o passar dos anos a poluição das águas tornou-se uma das maiores 

preocupações mundiais, abrangendo os mais diversos ambientes aquáticos, 

incluindo os rios, mares, oceanos, lagoas e até mesmo, lençóis freáticos. 

Reverter este processo é um enorme desafio, visto que têm alterado aspectos 

relacionados à saúde e ao equilíbrio de diversos ecossistemas, considerados 

importantes fontes de vida no nosso planeta.  

Segundo NASS (2002), poluição hídrica é a contaminação ou qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente e 

das águas, pelo lançamento de quaisquer substâncias sólidas, líquidas ou 

gasosas, que se tornem efetiva ou potencialmente nocivas à saúde, à 

segurança e ao bem-estar público, comprometendo seu emprego para uso 

doméstico, agrícola, pastoril, recreativo, industrial ou para outros fins 

justificados e úteis, bem como causem danos ou prejuízos à flora e fauna. A 

saúde ambiental de um corpo de água é afetada pelas atividades humanas 

desenvolvidas em suas bacias hidrográficas, incluindo: lançamento de esgotos 
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domésticos; recepção da água de chuva, que escoa por áreas agrícolas e 

sobre solos sujeitos a erosão; recepção de água de chuva proveniente de 

regiões com poluição atmosférica como, por exemplo, chuvas ácidas; 

percolação do chorume de lixões próximos aos corpos de água; compostos 

tóxicos oriundos de pesticidas utilizados na agricultura e no reflorestamento; e 

águas contaminadas por xenobióticos, compostos orgânicos resistentes, metais 

pesados e traços de produtos farmacêuticos (BERNHARDT, 1990). Além disso, 

os corpos de água podem ser afetados por contaminantes naturais, 

provenientes principalmente dos litotipos presentes em determinadas regiões. 

Todos esses fatores induzem à degradação da qualidade da água, à perda de 

diversidade biológica e ao desperdício de recursos hídricos (STRAŠKRABA & 

TUNDISI, 2008). 

O Brasil se destaca pela grande descarga de água doce dos rios em seu 

território, cuja vazão média anual é de 179 mil m3S-1, o que corresponde a, 

aproximadamente, 12 % da disponibilidade hídrica mundial. Porém, devido às 

dimensões continentais do país, há grandes disparidades regionais em termos 

de disponibilidade hídrica superficial. A região Amazônica detém, por exemplo, 

cerca de 70% dos recursos hídricos superficiais em uma área equivalente a 

44% do território nacional, ocupada por apenas 4,5% da população brasileira. 

Opostamente, a região costeira do Nordeste Oriental, ocupada por 13 % da 

população, tem apenas 0,5 % de água disponível (MMA, 2006). A grande 

extensão do território brasileiro e sua posição global implicam em variações 

sazonais, expressas principalmente pelas estações do ano e pelos regimes de 

chuvas associados, que produzem reflexos no ciclo hidrológico médio das 

diversas regiões do país, haja vista que os períodos de estiagem e de cheia 

não são os mesmos em todas as regiões (SIN, 2008). 

No Brasil, a utilização das águas superficiais como fonte de 

abastecimento público continua sendo a alternativa de manancial mais 

utilizada. 56% do total dos municípios do país utilizam águas superficiais pelo 

menos como uma das alternativas de mananciais. Com a finalidade de 

aumentar a oferta de água, inúmeros açudes foram construídos em alguns 

cursos de água do Nordeste, tornando-se fundamentais para o abastecimento 

humano, a dessedentação de animais e a irrigação na região semiárida. 

Entretanto, observa-se que essa alternativa é a que está mais exposta às 



35 
 

fontes de poluição e contaminação (ANA, 2003). Em âmbito nacional, o 

principal problema de qualidade das águas é o lançamento de esgotos 

domésticos, pois apenas 47% dos municípios brasileiros possuem rede 

coletora de esgoto, e somente 18% dos esgotos recebem algum tratamento. A 

mineração, os efluentes industriais, as cargas de natureza difusa decorrentes 

da drenagem de solos urbanos e agrícolas e os resíduos sólidos também são 

problemas verificados em escala nacional, ocorrendo em praticamente todas as 

regiões hidrográficas (MMA, 2006). Outra fonte importante de contaminação, 

muitas vezes negligenciada devido a sua origem ser natural, é a presença de 

radionuclídeos derivados de minerais e rochas que constituem o embasamento 

geológico de certas regiões brasileiras. Poucos estudos sobre esse tipo de 

contaminação encontram-se disponíveis na literatura (NORDSTROM et al., 

1992; DE OLIVEIRA et al., 2001; BORBA, 2004; CAMPOS, 2009). 

Baseados nos tipos de poluição existentes existem dois aspectos que 

devem ser considerados relacionados à qualidade da água: os danos causados 

ao manancial e os danos causados a potabilidade da água. As modificações 

causadas nas características do manancial afetam diretamente sua biota, mas 

não ao ser humano. No entanto, a presença de agentes patogênicos como 

vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros, constituem-se em 

contaminação da água. Sabe-se que a presença desses organismos na água 

está relacionada a uma série de patologias (BRICK et al., 2004; TALLON et al., 

2005). Além das patologias de veiculação hídrica é de relevante importância 

que se registre os prejuízos causados as mais variadas espécies pela 

ocorrência de poluentes, como os metais pesados e os radionuclídeos, nos 

corpos d’água. Uma das maiores conseqüências da presença de poluentes 

nestes ambientes é a possibilidade dos mesmos alterarem a estrutura genética 

das espécies que ali vivem. Mutações podem provocar alterações no padrão de 

expressão de genes implicados com o desenvolvimento da espécie, 

comprometendo o desenvolvimento normal dos organismos, o que pode levar a 

variações na espécie e até mesmo a sua extinção (LOO E CLARKE, 1995). Da 

mesma forma, a presença de poluentes pode alterar o perfil da microbiota 

presente neste habitat gerando perda de diversidade biológica, a qual se torna 

grave devido à falta de conhecimento da maior parte das espécies brasileiras. 

Estima-se existir no Brasil pelo menos dois milhões de espécies distintas, 
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enquanto são conhecidas cerca de duzentas mil, ou seja, apenas 10% das 

espécies. Dentre essas espécies, os microrganismos ganham importante 

destaque devido ao seu vasto potencial biotecnológico e ao seu importante 

papel no meio ambiente (LEWINSOHN, 2005). 

Sabe-se que os metais são naturalmente incorporados aos sistemas 

aquáticos por meio de processos geoquímicos. No entanto, nas últimas 

décadas, têm sido verificadas inúmeras alterações ambientais provenientes, 

sobretudo, dos processos de urbanização e industrialização (RODRIGUEZ, 

1998). A deposição de metais presentes no ar de regiões industrializadas é 

uma das principais causas de acúmulo de metais pesados em solos e águas 

destas regiões (MOLLER et al., 2005). Muitos íons metálicos possuem papéis 

essenciais na fisiologia das células. Metais como o cálcio (Ca), cobalto (Co), 

crómio (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), potássio (K), magnésio (Mg), manganês 

(Mn), sódio (Na), níquel (Ni), e zinco (Zn) são essenciais e servem como 

micronutrientes. Estes metais atuam como centros redox para metaloproteínas 

como os citocromos e as proteínas ferro-enxofre, as quais desempenham um 

papel importante no transporte de elétrons (GRAY & ELLIS, 2006). Íons 

metálicos também funcionam como cofatores e conferem potencial catalítico e 

estabilidade às proteínas e a parede celular de bactérias (GRAY et al., 2007). 

Além disso, atuam na manutenção do balanço osmótico e na estabilidade da 

molécula do DNA (NIES, 1992). Certos metais pesados causam forte impacto 

na estabilidade de ecossistemas e provocam efeitos adversos nos organismos. 

Metais considerados não essenciais como prata (Ag), mercúrio (Hg), chumbo 

(Pb), alumínio (Al), cádmio (Cd), ouro (Au) e arsênio (As) não têm funções 

biológicas e são potencialmente tóxicos para os organismos. Eles atuam 

deslocando os metais essenciais dos seus sítios de ligação nativos, por possuir 

maior afinidade com grupos que contêm tiol e com sítios de oxigênio. Isto 

resulta na alteração da estrutura conformacional de ácidos nucléicos e 

proteínas, perturbações na estrutura da membrana celular, alterações da 

especificade enzimática e interferência nos processos de fosforilação oxidativa 

e do balanço osmótico (BRUINS et al., 2000). 

Assim como os metais, os radionuclídeos também são naturalmente 

incorporados aos sistemas aquáticos por processos geoquímicos. Exposições 

a radionuclídeos naturais através da água ocorrem principalmente devido à 
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formação geológica em que o corpo d’água se encontra, a qual pode possuir 

em sua composição rochas contendo minerais radiativos (AUVINEN et al., 

2005). As fontes de radiação terrestre mais importantes são o 40K (potássio de 

massa 40), o 87Rb (rubídio de massa 87) e as duas séries  de  elementos  

radioativos  que  tem  sua  origem  no  decaimento  do 238U (urânio de massa 

238)  e 232Th (tório de massa 232) (Figura 1). Esses radionuclídeos possuem 

como uma importante característica sua instabilidade, e na medida em que se 

desintegram em outros isótopos liberam radiação nas formas de partícula alfa e 

beta, as quais podem levar a contaminação de corpos de água e solos, 

gerando graves problemas de saúde pública, bem como causando danos a 

microbiota presente na região (OKUNO et al., 1982; OKUNO & YOSHIMURA, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Série de decaimento do Urânio. Fonte: Adaptado de CREATION, 2001. 

 

A maior parte da emissão derivada do urânio e tório é composta por 

partículas alfa, que apresentam uma escala atômica enorme e que apesar do 

reduzido poder de penetração, ao serem detidas, por uma folha de papel ou até 

mesmo por uma camada de células mortas da pele, produzem uma intensa 

quantidade de ionização. Por serem radiações de alta transferência de energia 

linear podem causar graves lesões ao DNA dos organismos expostos à 

mesma, como as quebras cromossômicas. Partículas beta, diferentemente das 

alfa, são menores, com um maior poder de penetração e com uma menor 
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quantidade de ionização liberada após serem detidas (KNOLL, 1979). Os 

cientistas classificam as substâncias que emitem radiação alfa e beta como 

emissores internos, dado que os respectivos efeitos tendem a ser mais 

elevados quando absorvidas, ingeridas ou depositadas nos tecidos vivos ou 

próximos a eles. (OKUNO, 2013) 

Os radionuclídeos derivados do urânio e tório são considerados 

extremamente perigosos, visto que eles entram facilmente nos ciclos 

biogeoquímicos e muitos deles concentram-se ao longo da cadeia alimentar. 

Altas doses agudas de radiação tendem a levar a morte ou interferir em algum 

ciclo vital dos organismos enquanto pequenas doses crônicas tendem a causar 

modificações nos mesmos, de acordo com o seu mecanismo de ação. Dois 

mecanismos básicos de ação da radiação podem ser descritos: 1) o 

mecanismo direto, quando a radiação interage diretamente com moléculas 

importantes como proteínas e o DNA, ocasionando mutações, quebras e até a 

morte celular; 2) e o mecanismo indireto, quando a radiação quebra a molécula 

da água, formando com isso radicais livres, que podem atacar outras moléculas 

importantes. Esse último torna-se importante visto que as células apresentam 

uma grande quantidade de água em sua constituição (OKUNO, 1988).  

Caso um ecossistema receba um nível de radiação mais alto do que 

aquele que presidiu a sua evolução, ocorrerá pressão seletiva que poderá 

promover a eliminação de estirpes ou de espécies sensíveis. Com isso a 

diversidade de espécies tenderia a diminuir, ocasionando alterações na 

estrutura da comunidade induzidas pela radiação. Tratando-se de 

microrganismos esse dado chega a ser alarmante, uma vez que apenas uma 

pequena fração destes organismos é conhecida. A poluição radioativa de solos, 

de água e de outros ambientes onde o homem não vive terá, sem dúvida, 

efeitos sobre o sistema que suporta a vida do homem. 

 Além da questão da água em si já ser um fator limitante para o 

desenvolvimento sócio-econômico do país, na região Nordeste esse problema 

se torna mais evidente devido a baixa disponibilidade de água, unida as 

condições hídricas desfavoráveis presentes na região: 1) evapotranspiração 

alta durante todo ano; 2) baixa precipitação; 3) subsolo desfavorável em muitas 

regiões (água salobra ou formação cristalina); e 4) condições críticas de 

sustentabilidade, devido a uma forte demanda local por água nas grandes 
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concentrações urbanas, associada ao excesso de cargas de poluição 

doméstica e industrial, que contaminam os mananciais. Contribuindo ainda 

para essa problemática dos recursos hídricos, uma parte da região Nordeste se 

encontra sobre a Província Pegmatita do Seridó-Borborema, formação 

geológica compreendida entre os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, 

que apresenta uma quantidade apreciável de corpos pegmatitos contendo 

minerais radioativos, como o urânio, distribuídos numa área de 

aproximadamente 6.000 km2. Esses radionuclídeos podem ocasionar uma 

série de riscos a saúde devido a estarem presentes nos corpos d’água dos 

municípios presentes nessa região (CAMPOS, 2009). A presença de 

radionuclídeos em reservatórios da região Nordeste já foi confirmada em 

recentes trabalhos realizados no Estado do Rio Grande do Norte (MALANCA et 

al., 1998; MARCON et al., 2010). 

Preocupados com estes aspectos e aos danos que podem ser causados 

aos organismos, inúmeros trabalhos são realizados no sentido de detectar a 

presença de poluentes em ambientes aquáticos, principalmente no que se 

refere às análises físico-químicas (ex: a caracterização da cor, turbidez, tensão 

superficial, osmose, pH, presença de agentes redutores e eutrofizantes), às 

análises biológicas (ex: presença de patógenos) e às alterações na estrutura 

da biota aquática (ex: a redução da diversidade das espécies ou redução da 

produtividade primária) (PRATAP et al., 2011; ALLEVI et al., 2013; GLENDELL 

et al., 2014). A concentração de contaminantes químicos e de patógenos no 

ambiente é influenciada pelas dinâmicas biogeoquímica e ecológica das 

comunidades microbianas presentes (HEMME et al., 2010). Mudanças na 

taxonomia microbiana resultantes da poluição de ambientes aquáticos têm sido 

investigadas (MÄNNISTÖ et al., 1999; CHANG et al., 2001). No entanto, os 

efeitos de contaminantes introduzidos no metabolismo dos microrganismos de 

ambientes aquáticos são apenas vagamente entendidos. Estudos anteriores de 

ambientes aquáticos demonstraram que os microrganismos respondem aos 

contaminantes externos, tanto a nível fenotípico quanto a nível genotípico, com 

mudanças na estrutura da comunidade microbiana, bem como no aumento do 

número de genes responsáveis pela degradação do contaminante introduzido 

(LANGWORTHY et al., 1998). 
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Crescendo em progressão geométrica nas últimas décadas, estudos 

metagenômicos têm sido feitos para caracterizar, taxonomicamente e 

metabolicamente, solos (DANIEL, 2005; BERLEMONT et al., 2011; GUAN et 

al., 2013; XU et al., 2014) e ambientes aquáticos (MARTÍN-CUADRADO et al., 

2007; LANGRIDGE, 2009; GHAI et al., 2011; WANG et al., 2012) das mais 

diversas regiões do mundo, uma vez que esses ambientes apresentam uma 

rica biodiversidade ainda desconhecida. De maneira discreta, cresce a 

quantidade de estudos metagenômicos referentes a solos e a ambientes 

aquáticos poluídos, seja por produtos derivados do petróleo (ANDREOTE et al., 

2012; YERGEAU et al., 2012), por antibióticos (KRISTIANSSON et al., 2011), 

por resíduos de mineração (YELTON et al., 2013), por metais pesados 

(HEMME et al., 2010; PLEWNIAK et al., 2013), entre outros. No entanto, até o 

momento não existe estudos metagenômicos na literatura referentes a 

ambientes contaminados naturalmente por radionuclídeos, deixando disponível 

um imensurável, interessante e inexplorado campo de estudo para 

metodologias metagenômicas.   

Assim, para obter uma descrição completa do efeito de contaminantes 

externos em ambientes aquáticos, tanto a taxonomia quanto o potencial 

metabólico de comunidades microbianas precisa ser estudado. Este trabalho, 

portanto, é o primeiro estudo metagenômico realizado com ambientes 

contaminados naturalmente por radionuclídeos, para a geração de perfis 

taxonômicos e metabólicos das comunidades microbianas presentes na região, 

bem como perfis comparativos entre as diferentes amostras. 

 

1.4 MECANISMOS MICROBIANOS DE RESPOSTA AO ESTRESSE 

A presença de poluentes no ambiente é considerada um dos fatores 

capazes de alterar a integridade molecular dos organismos presentes 

(SIVULKA, 2005; LU et al., 2005; MARCON et al., 2010; BARBOSA et al., 

2010). Alterações nas principais macromoléculas, tais como proteínas e DNA, 

ocorrem por mecanismos diretos ou indiretos oriundos de poluentes 

específicos, tais como os metais pesados e os mais diversos tipos de radiação. 

Por ser responsável pela codificação da estrutura de todas as moléculas da 

célula, o DNA passa a ser a molécula chave no processo de estabelecimento 

de danos biológicos. Ao sofrer ação direta ou indireta (através do ataque de 
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radicais livres) dos poluentes a molécula de DNA está sujeita a diversos tipos 

de lesões na sua estrutura química. Mudanças químicas de bases, formação 

de adutos e sítios abásicos, quebras simples/duplas na molécula de DNA, 

ligações cruzadas inter/intra-fita e o pareamento errôneo das bases podem ser 

citados como exemplos dessas lesões. Como consequência, diversos efeitos 

podem ser observados nas células e organismos, tais como as mutações, a 

inibição ou alteração de processos celulares e até mesmo a morte celular 

(EISEN & HANAWALT, 1999).  

A manutenção da integridade das biomoléculas e principalmente do 

genoma após o dano ao DNA é vital para as células. A falha nos mais variados 

mecanismos de integridade pode colocar em risco a sobrevivência da célula 

individualmente, bem como do organismo (GASSER & RAULET, 2006). Uma 

vez que existe uma grande quantidade de fatores que podem alterar a 

integridade celular, não surpreende o fato de existir também uma grande 

quantidade de vias celulares capazes de resistir ou reparar os danos causados 

por tais fatores. Durante o processo evolutivo, foram integrados mecanismos 

de defesa contra os efeitos dos poluentes, o que permitiu a estabilização dos 

sistemas biológicos potencialmente mais viáveis. Hoje, diversos sistemas 

enzimáticos são responsáveis pela resistência e reparo de danos introduzidos 

nas biomoléculas, principalmento no DNA. Estes mecanismos estão presentes 

em praticamente todos os organismos que disputam o espaço representado 

pelo planeta Terra, desde as formas de vida mais rudimentares, como as 

bactérias, até organismos tão complexos como o Homem (NOUAILHETAS, 

2014). 

Os mecanismos de proteção ao material genético podem ser divididos 

em dois grupos: 1) prevenção de dano/lesão e 2) reparo. No primeiro grupo 

estão englobados os mecanismos que existem para evitar que ocorram 

reações lesivas ao DNA, como alguns sistemas enzimáticos que neutralizam 

compostos químicos nocivos antes que eles reajam com a molécula de DNA. 

Neste grupo estão incluídos, por exemplo, os sistemas de detoxificação de 

radicais superóxido e os sistemas de detoxificação de metais. No segundo 

grupos estão englobados ao mais variados mecanismos de reparo de DNA, 

capazes de corrigir a maioria dos danos induzidos pelos diversos agentes, tais 
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como o reparo por excisão, o reparo direto e o reparo recombinacional 

(MICHAELS & MILLER, 1992). 

 

1.4.1 MECANISMOS DE RESPOSTA À METAIS  

A poluição por metais ocorre quando a atividade humana interrompe as 

atividades biogeoquímicas normais ou quando é resultado da eliminação de 

resíduos de metais concentrados no ambiente, seja em solos ou em corpos 

d’água. Exemplos de metais específicos contaminantes incluem o arsênio, o 

cobre, o zinco e o cádmio que são usados extensivamente como pesticidas e 

fertilizantes; a prata que é usada em protetores solares; o chumbo que é usado 

na produção de baterias, pigmentos e ligas; e o mercúrio que é usado em 

equipamentos elétricos, tintas, termômetros e fungicidas (JI & SILVER, 1995; 

ATSDR, 2007). A introdução de metais pesados, em várias formas, no 

ambiente, pode produzir consideráveis modificações na comunidade 

microbiana e em suas atividades. Eles geralmente apresentam uma ação 

inibitória nos microrganismos bloqueando grupos funcionais essenciais, 

deslocando íons metálicos essenciais ou modificando a conformação ativa de 

moléculas biológicas (DOELMAN et al., 1994; HASSEN et al., 1998). 

Devido às interações iônicas, os metais pesados ligam-se a diversos 

componentes celulares e deslocam os metais essenciais de seus sítios normais 

de ligação (Figura 2).  

Figura 2: Influência de metais tóxicos na célula microbiana. Fonte: Adaptado de 

MAIER et al., 2009. 
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Por exemplo, o cádmio pode substituir o zinco na célula. Metais também 

perturbam proteínas por ligar-se a grupos sulfidrilas e perturbam ácidos 

núcleicos por ligar-se aos grupos hidroxilas ou fosfato. Como resultado, a 

conformação do DNA e das proteínas é mudada e a função é comprometida. 

Por exemplo, cádmio frequentemente compete pelo sítio catalítico do zinco em 

enzimas, gerando inatividade enzimática e liga-se inespecificamente ao DNA, 

induzindo a quebra de fita simples (HASSEN et al., 1998). Metais como o 

mercúrio podem também afetar a fosforilação oxidativa e a permeabilidade da 

membrana. Outros metais como o cobre e o ferro podem existir em diferentes 

estados redox e podem gerar espécies reativas de oxigênio que danificam 

proteínas e ácidos núcleicos.  

Microrganimos frequentemente usam vias de transporte específicas para 

captar metais essenciais através da membrana celular para o citoplasma. 

Aproveitando-se deste fato, metais tóxicos podem também atravessar a 

membrana, via difusão, via sistemas de captação inespecíficos ou por vias 

designadas para outros metais. Em nível celular, a interação metais-microbios 

resulta em diminuição do crescimento, mudanças morfológicas e inibição de 

processos bioquímicos. Já em nível de comunidade, a interação pode gerar 

diminuição do número e da diversidade de espécies (SIMKISS & TAYLOR, 

1989). 

 Como resultado, microrganismos têm desenvolvido diversos 

mecanismos de resistência a metais e detoxificação em resposta a presença 

de metais no ambiente. Muitos dos determinantes de resistência são 

codificados no cromossomo, mas alguns são codificados em elementos 

genéticos móveis, tais como plasmídios e transposons (JI & SILVER, 1995). 

Existem diferenças entre os sistemas de resistência a metais baseados em 

cromossomos e em plasmídeos. Sistemas de resistência a metais essenciais 

são usualmente baseados em cromossomos e mais complexos que os 

sistemas baseados em plasmídios. Os sistemas baseados em plasmídios são 

geralmente mecanismos de efluxo de íons tóxicos (SILVER & WALDERHAUG, 

1992). Seis mecanismos são conhecidos por estarem envolvidos na resistência 

microbiana a metais. São eles: 1) Exclusão de metais por barreiras de 

permeabilidade; 2) Transporte ativo de metais para fora do microrganismos; 3) 

Sequestro intracelular de metais por ligação a proteínas; 4) Sequestro 
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extracelular de metais; 5) Redução de metais a compostos menos tóxicos; e 6) 

Redução da sensibilidade a metais em componentes celulares (BRUINS et al., 

2000). 

 

a. Exclusão de metais por barreiras de permeabilidade 

Alterações na parede celular, na membrana e no envelope dos 

microrganismos são exemplos da exclusão de metais por barreiras de 

permeabilidade. Ligações de metais a materiais extracelulares imobilizam os 

metais e impedem que eles entrem na célula. A ligação de metais a grupos 

funcionais aniônicos da superfície da célula ocorre com um largo número de 

metais catiônicos, como o cádmio, chumbo, zinco e ferro. Ligantes 

extracelulares são geralmente exopolímeros compostos por carboidratos, 

polissacarídeos, e algumas vezes por lipídios e ácidos núcleicos (SCHIEWER 

& VOLESKY, 2000). Esses exopolímeros são particularmente eficientes em 

ligar-se a metais pesados, tais como o chumbo, o cádmio e o urânio. A 

eficiência da ligação dos metais aos exopolímeros está diretamente associada 

ao pH do meio, visto que os grupos funcionais dos exopolímeros são 

carregados negativamente. A detoxificação de metais através de exopolímeros 

resulta na imobilização e prevenção da entrada do metal na célula. Diversas 

bactérias tem mostrado a habilidade de ligar metais extracelularmente. 

Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Klebsiella aerogenes, 

Pseudomonas putida e Arthrobacter viscosus podem ser citadas como 

exemplos (MERGEAY, 1991; BRUINS et al., 2000). 

 

b.  Transporte ativo de metais para fora do microrganismo 

 Diversos microrganismos utilizam sistemas de efluxo de metais 

dependentes de energia para remover metais pesados da célula. Estes 

mecanismos podem ser cromossomais ou codificados por plasmídios. Metais 

não essenciais normalmente entram na célula através de sistemas 

transportadores de nutrientes, mas eles são rapidamente exportados para fora 

através de mecanismos que bombeiam os íons tóxicos presentes no 

citoplasma. Estes sistemas de efluxo podem ser ATPases ou bombas 

quimiosmóticas e são caracterizados de acordo com o metais que estão sendo 

incorporado ao microrganismos (NIES & SILVER, 1995; RENSING et al., 
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1998). Exemplos bem estudados de sistemas de resistência a metais baseado 

no efluxo de íons são referentes aos metais cádmio, arsênio e cobre.  

 Referente ao cádmio, vários organismos resistentes a este metal já 

foram estudados, incluindo Alcaligenes eutrophus, Bacillus subtilis, Escherichia 

coli, Pseudomonas putida, entre outros (SMITH & NOVICK, 1972; LADAGGA & 

SILVER, 1985; COHEN et al., 1991). Esses microrganismos possuem uma 

ATPase tipo P codificada cromossomicamente pelo operon cad denominada de 

CadA, a qual bombeia íons Cd2+ para fora do citoplasma usando a hidrólise do 

ATP como fonte de energia. Existem sistemas em bactérias gram-negativas 

responsáveis por transportar Cd2+ e outros metais do espaço periplásmico para 

fora da membrana externa (NIES, 2003). O principal sistema conhecido e bem 

estudado é o sistema de efluxo czc, o qual é responsável por remover cádmio, 

zinco e cobalto que entraram na bactéria através de uma forma de simporte 

com magnésio. Diferentemente do sistema de resistência cadA, o sistema czc 

não é dependente de ATPase (NIES, 1995). 

 

c. Sequestro intracelular de metais por ligação a proteínas 

 Bactérias também podem utilizar mecanismos de resistência a metais 

intracelularmente. Os mecanismos mais conhecidos de sequestro intracelular 

de metais são baseados nas metalotioneinas e nas proteínas ricas em cisteína 

(POUCH et al., 1995; SILVER & PHUNG, 1996). Metalotioneinas são proteínas 

ricas em cisteína que apresentam baixo peso molecular e possuem uma alta 

afinidade pelos metais zinco, cádmio, cobre, prata e mercúrio. A presença 

dessses metais induzem sua produção e sua função primária é a detoxificação 

de metais. Synechococcus sp., Pseudomonas sp. e Mycobacterium sp. são 

exemplos de gêneros bacterianos que utilizam este sistema de proteção contra 

metais (BRUINS et al., 2000). 

 

d. Sequestro extracelular de metais 

 Este mecanismo é baseado na capacidade que os microrganismos 

possuem de secretar certos tipos de compostos. A resistência resulta quando 

os metais tóxicos ligam-se a esses compostos formando com isso complexos, 

os quais não conseguem ultrapassar a membrana celular. Exemplos destes 

compostos são os sideróforos e os biosurfactantes. Ambos compostos são 



46 
 

secretados por microrganismos e se ligam a metais específicos, reduzindo a 

biodisponibilidade do metal e consequentemente a sua toxicidade (MAIER & 

SOBERON-CHAVEZ, 2000). Esse mecanismo foi observado no fungo 

Saccharomyces cerevisiae e em bactérias do gênero Citrobacter (BRUINS et 

al., 2000). 

 

 

e.  Redução de metais a compostos menos tóxicos 

O sistema de resistência ao mercúrio é o principal exemplo deste tipo de 

sistema de detoxificação enzimática. Compostos de mercúrio são altamente 

tóxicos devido a sua afinidade por grupos tiois em proteínas e sua tendência 

lipofílica. A resistência ao mercúrio envolve a redução enzimática do Hg2+ para 

o mercúrio elementar (Hg0). Algumas bactérias possuem plasmídios que 

contem um operon específico para resistência ao mercúrio. Este operon é 

responsável por produzir duas enzimas importantes, a liase organomercurial 

(MerB) e a redutase mercurial (MerA). No primeiro passo, a liase 

organomercurial é responsável por clivar ligações entre carbono e o mercúrio 

(C – Hg) e após isso a redutase mercurial reduz o Hg2+ para Hg0 (BROWN et 

al., 2002). 

 

f.  Redução da sensibilidade a metais em componentes celulares 

Alguns microrganismos adaptaram-se a presença de metais tóxicos 

alterando a sensibilidade de compostos celulares essenciais, proporcionando 

com isto certo grau de proteção natural. A proteção é gerada por mutações que 

diminuem a sensibilidade, mas não alteram a função básica, ou pelo aumento 

da produção de um componente celular particular para ficar à frente do que foi 

inativado pelo metal. Mecanismos de reparo do DNA também fornecem 

proteção limitada ao plasmídeo e ao DNA genômico. Os microorganismos 

podem também proteger-se através da produção de componentes resistentes 

ao metal ou vias alternativas, num esforço para ultrapassar os componentes 

sensíveis (BRAINS et al, 2000). 

 

 

 



47 
 

1.4.2 MECANISMOS DE RESPOSTA À RADIAÇÃO IONIZANTE 

Elementos químicos, principalmente os metais, são de forma geral 

distribuídos naturalmente no meio ambiente através dos ciclos geológicos e 

biológicos. A dissolução de rochas e minérios pela água da chuva transporta os 

elementos químicos para rios, cursos d’água e oceanos. Esses metais tendem 

a se acumular nos mais diversos organismos e serem incorporados à cadeia 

alimentar. Alguns desses metais são radioativos e outros são radioisótopos que 

estão na natureza agregado ao isótopo estável. Como já citado anteriormente, 

as fontes terrestres mais importantes de metais radioativos são o 40K, o 87Rb e 

as duas séries de elementos radioativos naturais provenientes do decaimento 

do 238U e do 232Th. Estes metais radioativos, juntamente com os radionuclídeos 

cosmogênicos, contribuem para a radioatividade natural da crosta terrestre 

(UNSCEAR, 2000).   

O urânio e o tório fazem parte de um grupo de metais conhecidos como 

actinídeos, no qual todos os representantes são considerados radioativos. 

Estes metais estão sujeitos a uma série de decaimentos, produzindo mais de 

40 radionuclídeos, antes de atingir a estabilidade na forma de chumbo (Pb). Na 

medida em que sofrem com o decaimento, esses metais liberam uma grande 

quantidade de partículas carregadas eletricamente, como as partículas alfa e 

beta. Quando possuem energia suficiente, essas partículas são consideradas 

radiação ionizante e vão ionizando átomos que encontram em sua trajetória 

num dado meio até perder toda energia (OKUNO, 2013). 

Através de mecanismos diretos e indiretos (Figura 3), a radiação 

ionizante derivada destes metais, na forma de partículas alfa (principalmente) e 

beta, interage com diversas moléculas importantes para os microrganismos, 

como as proteínas, os lipídios, o RNA e o DNA. A transformação de uma 

molécula específica pela ação das radiações ionizantes leva a consequências 

que devem ser analisadas em função do papel biológico desempenhado pela 

molécula atingida. Felizmente, nem todas as alterações introduzidas pela ação 

das radiações no DNA evoluem para danos biológicos. Durante o processo 

evolutivo foram integrados importantes mecanismos de defesa contra os efeitos 

das radiações ionizantes, seja na forma de sistemas enzimáticos antioxidantes 

ou na forma de mecanismos de reparo, o que permitiu a estabilização dos 

sistemas biológicos potencialmente mais viáveis (NOUAILHETAS, 2014).  
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Figura 3: Mecanismos de ação da radiação ionizante. Fonte: Adaptado de 

NOUAILHETAS, 2014. 

 

a.  Sistemas Antioxidantes 

Células vivas são constantemente expostas a potenciais danos 

causados por espécies de radicais livres, as quais podem originar-se 

intracelularmente, como resultado do metabolismo celular normal, ou 

extracelularmente, produzidos como consequência, por exemplo, após a 

exposição à radiação ionizante. De particular interessse são as espécies 

reativas de oxigênio (ERO), que incluem o radical hidroxila altamente reativo 

(OH°), o radical superóxido (O2°
-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2). 

Dependendo da extensão e do tipo de exposição às ERO, todas as 

macromoléculas na célula estão sujeitas a danos mediados por ERO, incluindo 

proteínas, lipídios, RNA e DNA (SVILAR et al., 2011). Estes componentes 

celulares são protegidos contra a oxidação por mecanismos de defesa 

conservados evolutivamente, conhecidos como antioxidantes, os quais tem o 

potencial de neutralizar as ações dos radicais livres.  Estes antioxidantes estão 

em permanente atividade no organismo, visto que a produção de energia no 

organismo é uma das principais causas da formação de radicais, necessitando 

estarem presentes em quantidade suficientes para neutralizar os efeitos dos 
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radicais livres normalmente produzidos. Quando esta equivalência não existe, 

dizemos que está ocorrendo um estresse oxidativo (LLESUY, 2002). 

Os antioxidantes possuem uma gama de mecanismos de ação, desde a 

remoção do oxigênio do meio, varredura dos ERO, sequestro dos metais 

catalizadores da formação de radicais livres, aumento da geração de 

antioxidantes endógenos ou mesmo a interação de mais de um mecanismo. 

Esses mecanismos podem ser classificados como enzimáticos e não 

enzimáticos de acordo com a natureza do agente oxidante. Também podem 

ser classificados de acordo com o modo de ação sobre os radicais livres, em 

“scavenger”, quando ele age transformando um radical livre em um menos 

reativo, ou em “quencher”, quando consegue neutralizar completamente o 

radical livre através da absorção de toda a sua energia de excitação (BELLÓ, 

2002). 

O primeiro mecanismo a agir é o sistema enzimático, formado por 

diversas enzimas, onde se destacam a glutationa peroxidase, a catalase e a 

superóxido desmutase. Essas enzimas atuam evitando o acúmulo de ânions 

radical superóxido e do peróxido de hidrogênio (MELIS et al., 2013). A 

superóxido dismutase (SOD) age transformando dois ânions radicais 

superóxidos em um peróxido de hidrogênio, a qual é uma reação normal em pH 

fisiológico porém muito acelerada através desta enzima. Pode ocorrer de três 

formas, dependendo do metal associado à mesma, que no caso dos 

microrganismos é o ferro (Fe). A catalase, localizada nos peroxissomos, possui 

a capacidade de transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Por 

fim, a glutationa peroxidase também atua removendo o H2O2, reduzindo o 

composto através da utilização da glutationa (GSH), um tripeptídeo de ácido α-

glutâmico, cisteína e glicina que atua como co-substrato da glutationa 

peroxidase, atuando como doador de elétrons, a qual poderá ser regenerada 

através da glutationa redutase (GR) com a transferência de hidrogênio do 

NADPH. Assim, neste processo são transferidos dois hidrogênios dos 

grupamentos sulfidrilas para os peróxidos, transformando-os em álcool e/ou 

água, resultando em glutationa dissulfeto (GSSG) (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). 

 Outro importante mecanismo enzimático de decomposição do peróxido é 

através da enzima Ohr. A produção dessa enzima, é regulada por outra 
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proteína chamada OhrR, a qual atua como um fator de transcrição. Quando a 

bactéria está em condição basal, a proteína OhrR fica ligada ao gene 

responsável pela produção da enzima Ohr, impedindo que o DNA seja 

transcrito em RNA e que a enzima seja produzida. Ao entrar em contato com o 

peróxido orgânico, a OhrR se oxida e se desliga do DNA, permitindo a 

produção da enzima antioxidante Ohr. Após a enzima Ohr cumprir seu papel de 

decompor o peróxido, outra enzima chamada tiorredoxina entra em ação para 

fazer com que o fator de transcrição OhrR se ligue novamente ao gene e iniba 

a produção de Ohr. Esse mecanismo de defesa está presente em outros 

gêneros de bactérias, como Streptococcus, Pseudomonas e Chromobacterium 

(DA SILVA NETO et al., 2012). 

 A outra parte de defesa contra os agentes oxidantes é a defesa não 

enzimática. Os agentes oxidantes deste grupo podem ser divididos em 

antioxidantes hidrofílicos, como a glutationa, a vitamina C e os catecóis, e 

lipofílicos, como as bioflavonas, a vitamina A e a vitamina E. A vitamina C, ou 

ácido ascórbico, atua contra os radicais livres e o oxigênio singlet. O ácido 

ascórbico participa ainda da regeneração da forma reduzida e antioxidante da 

vitamina E. A vitamina E é o maior antioxidante lipossolúvel presente em todas 

as membranas celulares e, portanto, atua na proteção contra a 

lipoperoxidação. Ela pode reagir diretamente contra uma variedade de ERO, 

como o superóxido e o radical hidroxila (ANDRADE et al., 2010). Além destes, 

há vários nutrientes essenciais de origem mineral, que participam do processo 

antioxidante em associação com enzimas. São eles, zinco, cobre, manganês, 

selênio e ferro (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

 

b.  Sistemas de Reparo 

Com o passar do tempo, o DNA pode acumular uma enorme diversidade 

de lesões que, caso não fossem reparadas, levariam a mutações que 

desregularia a função de proteínas. Lesões no DNA podem originar-se a partir 

de agentes ambientais, como a radiação ultravioleta, a radiação ionizante e 

numerosos produtos químicos genotóxicos, como também a partir dos produtos 

do metabolismo celular normal, como exemplo as ERO (LE MAY et al., 2010). 

A radiação ionizante e as ERO podem induzir inúmeras modificações 

covalentes na molécula de DNA, mediadas pela química de Fenton, como 
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modificações de bases nucleotídicas, sitíos apurínicos/apirimidínicos, quebras 

simples (SSB)/ quebra duplas (DSB) das fitas do DNA e ligações cruzadas 

inter/intra-fitas (FRIEDBERG et al.,2006). Enquanto lipídios e proteínas 

modificados por esses agentes podem ser removidos via o turnover das 

moléculas, danos no DNA necessitam ser reparados. Um importante 

mecanismo de defesa que é usado para limitar a mutagênese, a citostasia e a 

citotoxicidade gerada por estes agentes estressores é o reparo do DNA (MELIS 

et al., 2013).  

Os mecanismos de reparo contra radiação ionizante mais bem 

estudados em microrganismos são relacionados à Deinococcus radiodurans, 

uma espécie bacteriana altamente resistente aos mais diversos tipos de 

agentes estressores (RAINEY et al., 2005). A capacidade de D. radiodurans 

resistir aos mais diversos danos é compatível com o número de vias de reparo 

de DNA à sua disposição (Figura 4): reparo direto do dano, reparo por excisão 

de base (BER) e nucleotídeos (NER), reparo de emparelhamento errôneo 

(MMR), reparo recombinacional (HR) e a junção de extremidades não 

homólogas (NHEJ) (SLADE & RADMAN, 2011). Além das vias de reparo de 

DNA tradicionais, encontradas praticamente em todas as bactérias, D. 

radiodurans utiliza um mecanismo específico para reparar DSB, que envolve a 

ação sequencial de dois mecanismos: o "anelamento de fita simples 

dependente da síntese prolongada" (ESDSA) e a recombinação homóloga por 

crossovers (ZAHRADKA et al ., 2006). 

Figura 4: Lesões no DNA, agentes capazes de gerar tais lesões e mecanismos de 

reparo associado. Fonte: Adaptado de LORD & ASHWORTH, 2012. 
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Reparo por Reversão Direta do Dano 

Algumas lesões no DNA podem ser reparadas pela reversão direta do 

dano, tornando-se uma forma mais eficiente de lidar com tipos de danos 

específicos de ocorrência frequente no DNA, tais como dímeros de pirimidina 

(ligação covalente entre duas pirimidinas) derivados da exposição à radiação 

UV e resíduos de guaninas alquiladas modificadas pela adição de grupamentos 

metil ou etil na posição O6 do anel púrico. Dímeros de pirimidina causam 

grandes distorções na estrutura do DNA, impedindo a continuidade dos 

processos de replicação e transcrição. O mecanismo de reparo responsável 

por reparar este tipo de lesão é conhecido por fotorreativação, o qual utliza a 

enzima fotoliase para clivar a ligação covalente entre as pirimidinas (SANCAR, 

2008). Já a metilação da guanina gera o produto O6-metilguanina (O6metG), o 

qual forma uma base complementar com a timina ao invés da citosina 

(GOOSEN et al., 2008). O principal mecanismo responsável por reparar esse 

tipo de lesão é conhecido com alquitransferência, na qual a lesão é reparada 

pela O6-metilguanina metiltransferase que transfere o grupo metil da O6metG 

para o resíduo de cisteína em seu sítio ativo. Essa reação enzimática suicida 

faz com que a enzima perca sua função levando a restauração da guanina 

original (MOROHOSHI et al., 1990). 

 

Reparo por excisão de bases (BER) 

 Bases oxidadas, sítios abásicos e quebras simples na fita de DNA são 

rapidamente reparados pelo reparo por excisão de bases. Essa via é composta 

basicamente por duas enzimas principais: as DNA glicosilases (AlkA, MutY, 

MutM, Ung, etc) e as AP endonucleases (Nfi, Nth, Xth, entre outras). 

Inicialmente, a DNA glicosilase quebra a ligação β-N glicosídica, criando um 

sítio abásico. Após isso, a AP endonuclease reconhece esse sítio e cliva o 

DNA danificado na extremidade 5’ do sítio abásico e com isso gera uma ponta 

3’-OH. A DNA polimerase sintetiza o DNA a partir da extremidade livre 3’-OH 

usando sua atividade exonucleásica para preencher o nucleotídeo da base 

danificada, seguido da atividade da DNA ligase que une a porção nucleotídica 

recém sintetizada ao DNA (SVILAR et al ., 2011). 
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Reparo por excisão de nucleotídeo (NER) 

 O sistema de reparo por excisão de nucleotídeo consiste na 

excinuclease UvrABC e nas helicases UvrD e mfd. O primeiro passo desse 

sistema é o reconhecimento da lesão feita pelo sistema UvrA. Em seguida, 

UvrB liga-se ao complexo UvrA+DNA, aumentando a interação. O grupo UvrAB 

transloca-se para o sítio danificado, onde ao chegar, UvrA dissocia-se e ocorre 

o recrutamento de UvrC para ligar-se ao complexo UvrB+DNA. O complexo 

UvrBC realiza uma incisão na dupla fita de DNA, a qual se dá no quarto ou 

quinto nucleotídeo a 3’ da lesão e no sétimo nucleotídeo a 5’ da lesão. Os sítios 

catalíticos 3’ e 5’ da lesão se encontam na endonuclease UvrC. A helicase 

UvrD desloca UvrC e separa as fitas para liberar a porção nucleotídica 

contendo o dano. Finalizando, a DNA polimerase I preenche a lacuna na fita 

simples e a DNA ligase sela a incisão (VERHOEVEN et al., 2000).  

 

Reparo de emparelhamento errôneo (MMR) 

 Quando erros não são reconhecidos e corrigidos pelo sistema de 

verificação da DNA polimerase, a responsabilidade para tal tarefa recai sobre o 

MMR, que age como um editor, removendo e corrigindo pares de bases 

errados introduzidos no DNA, de forma a restaurar o genótipo parental. Esse 

sistema é composto pelas ATPases MutS e MutL e por uma endonuclease 

(MutH, XseA) (MAKAROVA et al., 2001). MutS forma um dímero (MutS2) que 

reconhece a base errada na fita filha e se liga ao DNA. Em sequência, MutL2 é 

recrutada e forma com MutS2 um complexo juntamente ao heterodúplex de 

DNA. A montagem deste complexo ativa a endonuclease latente. O sítio 3’ ou 

5’ ao local do erro é localizado e submetido a ação combinada de 

MutS+MutL+endonuclease+ATP. A endonuclease faz uma incisão em sítios 

hemimetilados dGATC e esta incisão fita-específica é o ponto de partida para a 

excisão da base mal pareada.  A região contendo o erro é então excisada pela 

DNA helicase (MECHANIC et al., 2000) e uma exonuclease específica de DNA 

fita simples (BURDETT et al., 2001; YAMAGATA et al., 2002), O fragmento de 

DNA excisado é então substituído pela síntese de um novo fragmento, por 

meio da DNA polimerase III e da ligase (MODRICH, 1989). 
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Reparo recombinacional 

 Os principais alvos deste mecanismo de reparo são as quebras de dupla 

fita (DSB), embora ele também possa reparar ligações cruzadas entre as fitas e 

lesões que bloqueiam a replicação, como os dímeros de pirimidina. Esse 

sistema é composto por diferentes tipos de vias de reparo que agem em 

conjunto: a recombinação homóloga (HR) e a junção de extremidades não 

homólogas (NHEJ). A recombinação é essencial para restaurar a continuidade 

genômica das forquilhas de replicação em colapso que ocorrem quando a 

replicação encontra uma quebra simples (SSB) ou dupla (DSB) na fita de DNA 

parental (HANAWALT & SPIVAK, 2008). Organismos com genomas 

relativamente compactos, como as bactérias, reparam suas quebras de dupla 

fita de DNA via recombinação homóloga, enquanto que os organismos com 

genomas maiores, como os eucariontes, seguem, preferencialmente, a via de 

junção de extremidade não homológas. Em bactérias em estado quiescente 

(como os esporos bacterianos) existe apenas uma cópia do cromossomo, 

fazendo com que a única forma de reparar quebras de dupla fita seja através 

de NHEJ (JACKSON, 2001; SHUMAN & GLIKMAN, 2007).  

Existem dois mecanismos principais de recombinação homóloga: a via 

RecBCD, que repara DSB, e  a via RecFOR, para SSB. Ambas requerem a 

recombinase RecA para o reconhecimento de homologia e troca de fitas. 

Inicialmente a quebra da dupla fita é detectada, onde uma exonuclease 5’- 3’ 

atua para gerar DNA de fita simples com uma extremidade 3´- OH livre. Esta 

extremidade é então reconhecida por RecA cuja ligação a fita simples do DNA 

é auxiliada por outras proteínas, como Rad54 e Rad52. O filamento 

nucleoprotéico promove a invasão da sequência homóloga não danificada, a 

qual é usada como molde para preencher corretamente a lacuna por meio da 

síntese de DNA. Finalmente, a junção de Holliday formada é concluída por 

enzimas conhecidas como resolvases (SHUMAN & GLIKMAN, 2007).  

No processo de reparo de extremidades não homólogas, as quebras da 

dupla fita de DNA são simplesmente religadas, através da ação da proteína Ku. 

Essa proteína se liga as duas extremidades da dupla quebra do DNA, onde 

recruta outras proteínas capazes de alinhar as duas extremidades da dupla 

quebra. A ligação é finalmente efetuada pela DNA ligase IV (LigD) (BARNES, 

2002).  
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1.5 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

1.5.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A área de estudo compreende o município de Parelhas, situado na 

mesorregião Central Potiguar e na microrregião Sérido Oriental do Estado do 

Rio Grande do Norte, no paralelo de 6º 41’16’’ de latitude sul e no meridiano de 

36º 39’ 27” de longitude oeste, a 226 km de distância de Natal, capital do 

estado (Figura 5). Possui uma área total de 513,05 km², que equivale a 0,97% 

da superfície estadual (IBGE, 2007). 

Figura 5: Mapa de localização do município de Parelhas-RN. Fonte: LIMA, 2009. 

 

1.5.2 CLIMA 

O município apresenta temperatura média anual de 27,5ºC, sendo a 

máxima de 32ºC e a mínima de 18ºC. O número de horas de insolação anual 

gira em torno de 2.400 horas, mostrando uma alta incidência de radiação 

ultravioleta. Apresenta um regime irregular de chuvas, com sua estação 

chuvosa acontecendo entre os meses de janeiro a maio, podendo estar sujeita 
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a atrasar-se para o outono. Apresenta uma média de precipitação pluviométrica 

entre 400 – 700 mm por ano, baseado em dados referentes aos últimos 5 anos 

(EMPARN, 2014).  

O tipo climático predominante no município é o semiárido, tipo BSh de 

acordo com a classificação mundial de Koppen-Geiger (PELL et al., 2007), 

estando localizado dentro da área conhecida como polígono da seca (regiões 

susceptíveis a longos períodos de estiagem) e em uma região de desertificação 

do nordeste brasileiro, gerada pela exploração inadequada do solo (Figura 6).  

Figura 6: Mapa climatológico do Estado do Rio Grande do Norte. Fonte: IDEMA 

 

Segundo o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e 

Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN-Brasil (MMA, 2005), que define 

desertificação como a degradação da terra nas zonas áridas, semi-áridas e 

sub-úmidas secas, resultantes de fatores diversos tais como as variações 

climáticas e as atividades humanas, o município de Parelhas está inserido em 

área susceptível à desertificação em categoria Muito Grave. A expressão 

semiárido normalmente é usada para descrever o clima e as regiões nas quais 

ocorrem precipitações médias anuais entre 250 e 500mm e cuja vegetação é 

composta prioritariamente por arbustos que perdem as folhas nos meses mais 

secos ou por pastagens que secam na época de estiagem. Esse tipo climático 
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ainda é caracterizado por apresentar temperaturas altas, baixa umidade e 

pouco volume pluviométrico durante o ano (CIRILO, 2008).   

 No Brasil, o clima semiárido está associado a um importante e exclusivo 

bioma brasileiro conhecido como Caatinga. Encontrado principalmente no 

Nordeste do Brasil, a Caatinga ocupa 18% do território brasileiro, sendo a 

região semiárida mais populosa do mundo.  Mesmo apresentando condições 

ambientais severas, tais como a alta exposição à radiação ultravioleta, a alta 

temperatura e longos períodos de seca (PACHIONNI et al., 2014), ela é 

considerada a região semiárida mais rica em fauna e flora do mundo, e que 

contêm um número elevado de endemismos, ou seja, de espécies que não são 

encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Fatores climáticos como 

incidência de raios solares e temperatura, estão entre os principais fatores que 

influenciam na diversidade microbiana em ambientes aquáticos (RAES et al., 

2011). 

 

     

1.5.3 – VEGETAÇÃO E PEDOLOGIA 

A vegetação do município é formada basicamente por dois tipos de 

formações vegetais distintas: a caatinga hiperxerófila, uma vegetação de 

caráter seco, na qual cactáceas e plantas de porte mais baixo e espalhado são 

abundantes; e a caatinga sudesértica do sérido, a qual é considerada a 

vegetação mais seca do Estado, com arbustos e árvores baixas, ralas e de 

xerofitismo mais acentuado. As famílias botânicas mais abundantes nestes dois 

tipos de vegetação são as cactáceas, mas também são encontradas as 

famílias leguminosas (ex: jurema-preta), solanáceas, bignoniáceas e 

euforbiáceas (ex: faveleiro) (IDEMA, 2008).  

O solo é formado a partir da fragmentação e de alterações químicas e 

físicas da rocha-mãe, originando camadas, e do subsequente estabelecimento 

de microrganismos que colonizam os minerais. É considerado um sistema 

trifásico, pois se divide em três frações: a fração sólida formada pelos minerais 

associados com a matéria orgânica, a fração líquida formada por água e a 

fração gasosa formada por ar. As propriedades físicas são elementos de 

extrema importância, pois é através delas que o solo é classificado. Como 

propriedades físicas podem-se citar a textura (tamanho das partículas), a 
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estrutura (arranjo das partículas do solo), a permeabilidade (capacidade de 

infiltração), a densidade e a quantidade de matéria orgânica. No município de 

Parelhas, o tipo de solo predominante é o litólico eutrófico, o qual ocorre em 

toda região semiárida, principalmente nas áreas onde são encontrados 

afloramentos rochosos (IDEMA, 2008). Esses solos são muito pouco 

desenvolvidos, rasos, não apresentam água, normalmente são pedregosos 

e/ou rochosos, cascalhentos, de textura predominantemente média, podendo 

também ocorrer solos de textura arenosa, siltosa ou argilosa (PEREIRA et al., 

2004). Apresentam poucas alternativas de uso por se tratar de solos rasos ou 

muito rasos e usualmente rochosos e pedregosos. Situa-se em áreas 

acidentadas de serras e encostas íngremes. (EMBRAPA, 2014) 

A sua reduzida espessura leva a uma reduzida disponibilidade de água. Os 

solos do município são praticamente não cultivados em virtude de 

apresentarem limitações pela falta d’água, além das restrições ao emprego das 

máquinas agrícolas, em decorrência da pedrogosidade e rochosidade. Com 

isso a vegetação natural é aproveitada, de maneira precária, com a pecuária 

extensiva e os solos são intensamente utilizados, devido à necessidade dos 

pequenos agricultores familiares, que em alguns casos praticam uma 

agricultura de subsistência e de baixa sustentabilidade. Alguns autores 

destacam que as práticas agrícolas inadequadas levam a degradação dessas 

terras (DE BIE et al, 1996). 

 

1.5.4 – HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 O município de Parelhas encontra-se inserido na Bacia Hidrográfica 

Piancó-Piranhas-Açu, a qual está totalmente inserida no clima semiárido 

nordestino. Essa bacia possui uma área total de drenagem de 43.681,50 Km2, 

onde 26.183,00 Km2 (60% da área) pertencem ao Estado da Paraíba e 

17.498,50 Km2 (40% da área) pertencem ao Estado do Rio Grande do Norte. 

Contempla 147 municípios, sendo 45 municípios no Estado do Rio Grande do 

Norte e 102 municípios no Estado da Paraíba. O principal rio da bacia é o 

Piranhas-Açu, o qual nasce no município de Bonito de Santa Fé (PB) e 

deságua no município de Macau, em território potiguar. Suas águas cortam 

mais de 40 municípios potiguares e 102 paraibanos. Nessa bacia estão 

instalados os principais reservatórios de água do Estado, entre os quais a 
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barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que abastece diversos municípios das 

regiões do Seridó e do Vale do Açu. (IDEMA, 2008). 

 Devido a maior parte dos municípios do semiárido nordestino encontrar-

se inseridos na região do Polígono da Seca, uma estratégia histórica adotada 

pelo poder público foi a construção de açudes, visando contornar o problema 

de longos períodos de estiagem. Na bacia do rio Piranhas-Açu existem 46 

reservatórios considerados estratégicos por apresentarem capacidade de 

armazenamento superior a 10 milhões de m³. Entre eles, encontra-se o Açude 

Boqueirão de Parelhas, o qual apresenta capacidade de armazenamento 

superior a 85 milhões de m3, servindo como base para o desenvolvimento 

socioeconômico do município e de municípios vizinho 

(http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br). O abastecimento de água à 

população de Parelhas/RN é realizado através da exploração deste açude 

(CAERN, 2014), o qual também é utilizado para atividades de pesca artesanal 

e atividades recreativas. Pequenos grupos populacionais também utilizam a 

margem do açude para realizar a agricultura de subsistência. O açude também 

serve como fonte de água para pequenas cidades vizinhas, visto que 

mensalmente caminhões pipas drenam a água do mesmo e a levam para 

outras regiões. Deste açude foram retiradas as amostras de água e solo 

utilizadas para realizar a análise metagenômica deste trabalho.  

 O município está totalmente inserido no Domínio Hidrogeológico 

Fissural. O Domínio Fissural é composto de rochas do embasamento cristalino 

que englobam o sub-domínio rochas metamórficas constituído da Formação 

Seridó e do Complexo Serra dos Quintos e o subdomínio rochas ígneas da 

Suíte Calcialcalina Itaporanga (CPRM, 2005). O sistema de água subterrâneas 

do município é constituído por dois aquíferos: o Aquífero Cristalino e o Aquífero 

Aluvião. O Aquífero Cristalino engloba todas as rochas cristalinas, onde o 

armazenamento de águas subterrâneas somente se torna possível quando a 

geologia local apresentar fraturas associadas e uma cobertura de solos 

residuais significativa. Os poços perfurados apresentam vazão média baixa de 

3,05 m³ / h e uma profundidade de até 60 m, com águas comumente 

apresentando alto teor salino de 480 a 1.400 mg/l com restrições para consumo 

humano e uso agrícola.. O Aquífero Aluvião apresenta-se disperso, sendo 

constituído pelos sedimentos geralmente arenosos depositados nos leitos e 
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terraços dos rios e riachos de maior porte. Estes depósitos caracterizam-se 

pela alta permeabilidade, boas condições de realimentação e uma 

profundidade média em torno de 7 m. A qualidade da água geralmente é boa e 

pouco explorada. (IDEMA, 2008) 

  

 

1.5.5 – GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Geologicamente o município situa-se em terrenos do Embasamento 

Cristalino, abrangendo rochas do Grupo Seridó de Idade do Pré-Cambriano 

Inferior a Médio, 570 - 1.000 milhões de anos (Figura 7), com elementos da 

Formação Seridó ao Norte, composta por micaxistos aluminosos a feldspáticos, 

com ocorrência e percentagem variável de granada cordierita, estaurolita, 

silimanita andaluzita e, raramente, cianita; e elementos da Formação Equador 

ao Sul, composta por quartzitos puros, muscovíticos ou feldspáticos, com 

turmalina.  

 

Figura 7: Mapa geológico do município de Parelhas-RN. Fonte: CPRM, 2005. 



61 
 

A região de estudo deste trabalho, onde está localizado o Açude 

Boqueirão de Parelhas-RN, está inserida em uma importante província mineral 

do Nordeste do Brasil definida como Província Pegmatítica da Borborema 

(SCORZA, 1944) e que faz parte da Província Pegmatítica Nordestina (PAIVA, 

1945) ou Distrito Pegmatítico do Nordeste (SUSZCZYNSKI, 1975). Esta região 

se destaca pelas inúmeras ocorrências e jazimentos de rochas ornamentais, 

minerais metálicos, industriais e gemas, associados em sua grande maioria aos 

vários corpos de pegmatitos brasilianos. Os pegmatitos da província estão 

concentrados em uma área de aproximadamente 75 x 150 km, na parte 

sudeste do Dobramento Seridó. O Dobramento Seridó nesta área consiste das 

formações Jucurutu, Equador e Seridó do Grupo Seridó Neoproterozóico (VAN 

SCHMUS, 2003).  

O Rio Grande do Norte e a Paraíba são conhecidos por suas vastas 

áreas de granitos e pegmatitos. Inúmeras ocorrências de pegmatitos com 

médios e altos índices de concentração de minerais radioativos foram 

identificados na região do Açude Boqueirão de Parelhas e suas rendodezas 

(Figura 8).  

Figura 8: Mapa geológico do município de Parelhas, mostrando o número de corpos 

pegmatitos na região. Fonte: NASCIMENTO, 2009. 

 

Estas ocorrências de pegmatitos foram, quase sempre, perto de 

ocorrências de água e de núcleos de populações que usam essas fontes de 
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água para consumo. (PETTA et al., 2009). Estas rochas possuem minerais com 

diferentes concentrações de urânio, tório e potássio, cujo conteúdo radioativo 

de isótopos contribui para um grave e cresente problema regional de 

radioatividade e de produção de gás radônio em águas e solos. Alguns distritos 

municipais da região do Seridó, incluindo-se aqui município de Parelhas, têm 

apresentado nos últimos anos índices elevados de nascimentos com defeitos 

genéticos e mortalidade para diferentes tipos de câncer, quando comparado 

com os índices de outras áreas (INCA, 2014). 

Os pegmatitos desta área têm índices radioativos associados ao urânio 

e ao tório dispersos nas redes cristalinas de diferentes minerais (albita, 

microclina, turmalina, lepidolita, quartzo, apatita, e outros minerais de fosfato), 

e também estão presentes em minerais primários e secundários do urânio 

(pechblenda, gumita, autunita, meta-autunita, torbernita, meta-torbernita, 

uranofano, beta-uranofano, phosfuranilita, cleveita, sabugalita, uranomicrolita, 

uraninita e opala uraniferous). Estudos geoquímicos e análises hidroquímicas 

ambientais preliminares sugerem que as águas subterrâneas ácidas e 

oxidantes atacam e dissolvem os minerais radioativos nos pegmatitos, gerando 

soluções ricas em sais de urânio. Estas soluções contaminarão os aquíferos, a 

menos que encontrem uma barreira geoquímica (alcalina e redutora) que irá 

forçar a precipitação de autunita e outros minerais secundários de urânio, como 

acontece em alguns pegmatitos de ocorrência na área de Parelhas (CAMPOS, 

2009). 

 Um dos elementos naturais mais presentes na região de Parelhas (RN) 

é o radônio, gás inerte natural que se origina do rádio, um membro das séries 

de decaimento do urânio e tório, o qual é considerado a fonte mais importante 

de exposição humana a radiação (LUTZE et al., 1992). O radônio, considerado 

um radionuclídeo natural e apresentando uma série de isótopos diferentes 

(218Rn, 219Rn, 220Rn e 222Rn), também é um grande produtor de radiação alfa e 

por isso é classificado como agente carcinogênico de classe I (IARC, 1988) 

possuindo uma meia vida de 3,8 dias, sendo possível minimizar seus efeitos na 

água do açude, como por exemplo, pela estocagem da água em cisternas 

antes do seu uso pela população.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 Realizar análise metagenômica de amostras ambientais de um açude 

localizado na região Semiárida Brasileira, sob influência de radiação natural e 

metais. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar os níveis de radiação, através da quantificação de radiação alfa 

e beta totais, do Açude Boqueirão de Parelhas – RN, localizado numa 

região que sofre influência de radiação natural; 

 Realizar análises físico-químicas e de metais totais da água do açude; 

 Realizar análise do solo (química/granulométrica) da margem do açude. 

 Realizar a extração e purificação de DNA de amostras de solo e água do 

açude. 

 Pirosequenciar o material genético das amostras obtidas. 

 Analisar comparativamente perfis taxonômicos e metabólicos das 

amostras de solo e água por meio de programas de bioinformática, a 

partir das sequências obtidas. 
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 ANÁLISE DE RADIAÇÃO 

 Amostras de água do Açude Boqueirão, localizado no município de 

Parelhas, foram coletadas para serem quantificados os níveis de radiação alfa 

total e beta total. Duas coletas foram feitas em períodos distintos. A primeira 

coleta foi realizada em estação chuvosa, no dia 02/07/2012. A segunda coleta 

foi realizada em estação intermediária, ou seja, sem períodos de chuva ou 

seca, no dia 02/08/2013. Para isto, foram coletados 2 litros de água superficiais 

de cinco pontos de coletas escolhidos aleatoriamente, com as coordenadas 

geográficas anotadas. As amostras foram condicionadas em garrafas âmbar e 

devidamente acidificadas com ácido nítrico, segundo recomendações e normas 

especificadas pelo Laboratório de Poços de Caldas – MG, pertencente à 

Comissão Nacional de Energia Nuclear. As amostras de água após serem 

coletadas foram enviadas para o Laboratório de Poços de Caldas - MG, no qual 

foram realizadas as quantificações dos níveis de radiação alfa e beta totais, 

através do método de contagem (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2010). 

      Os resultados analíticos foram discutidos em relação aos padrões da 

Portaria n° 2.914/11 do Ministério da Saúde e ao limite estabelecido pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS, mediante a verificação do atendimento 

ou violação dos padrões.  

 

3.2 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E DE METAIS TOTAIS 

 Para a análise físico-química, três coletas foram realizadas em três 

períodos climáticos distintos. A primeira coleta foi realizada em estação 

chuvosa, no dia 03/07/2012. A segunda coleta foi realizada em estação muito 

seca, no dia 02/10/2012. E por fim a terceira coleta foi realizada em estação 

intermediária, no dia 02/08/13. Para isto, foi coletado 1 litro de água superficial 

de cinco pontos de coletas escolhidos aleatoriamente, com as coordenadas 

geográficas anotadas. As amostras foram condicionadas em garrafas âmbar, 

refrigeradas (mantidas num isopor com gelo) e enviadas para o Núcleo de 

Análises de Água, Alimentos e Efluentes do IFRN, no qual foram realizadas as 

análises físico-químicas, segundo as metodologias estabelecidas por APHA et 
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al (2005). O mesmo procedimento foi realizado para a análise de metais totais 

do açude. A técnina utilizada para a análise de metais foi a espectrometria de 

absorção atômica por chamas, também estabelecida por APHA et al (2005). 

 
3.3 ANÁLISE DO SOLO 

 Para realizar a análise do solo, duas coletas foram feitras em períodos 

distintos. A primeira em estação chuvosa (dia 03/072012), e a segunda em 

estação muito seca (dia 02/10/2012). Para isto, quatro pontos foram 

demarcados na margem do açude (distância de 3 a 4 metros da lâmina 

d’agua), onde cerca de 1 kg de solo (profundidade entre 5-20 cm) foi coletado 

por ponto, com auxílio de uma pá, a qual foi previamente lavada com álcool 

70%, flambada e lavada com água destilada autoclavada, anteriormente à 

remoção da amostra, e colocados em um balde estéril. Em seguida, os quatros 

pontos coletados foram unidos e homogeneizados e cerca de 2 kg dessa 

mistura foram colocados em sacos plásticos estéreis e enviados para o 

Laboratório de Análise de Solo, Água e Plantas da Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do RN (EMPARN), no qual foi realizada a análise do solo, de 

acordo com a metodologia adotada pela EMBRAPA (1997,1999). 

 

3.4 COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE METAGENÔMICA 

 A coleta de amostras seguiu as 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.  Para a coleta de amostras de água, uma 

rede coletora de fitoplâncton (malha de 22 µm de porosidade) foi utilizada para 

concentrar os microorganismos presentes na água. Cerca de 50 litros de água 

foram passados pela rede, resultando em torno de 100 mL de água 

concentrada, a qual foi colocada em garrafa âmbar e o volume completado 

para 1litro com a água do próprio açude. Para a coleta de amostras de solo, 

utilizou-se o solo homogeneizado citado no tópico anterior. Com auxílio de uma 

espátula estéril as amostras de solo foram transferidas para tubos estéreis de 

50 mL e refrigeradas (mantidas em isopor com gelo) até a manipulação. 
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 Tanto para as amostras de água quanto para as amostras de solo, foram 

realizadas duas coletas, em períodos distintos, nos dias 03/07/2012 e 

02/10/2012, com o intuito de se obter uma quantidade de DNA representativa 

para a região estudada. 

 

3.5 EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO DNA 

 Para extração do DNA genômico, no laboratório, as amostras de água 

(até 500 mL) foram filtradas em membrana de 0,22 µm utilizando um sistema 

de filtração a vácuo e depois submetidas ao procedimento padrão do 

PowerWater® DNA Isolation Kit (MoBio Laboratories, Inc). 

      As amostras de solo 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, 

em balança de precisão (TECNAL Mark 1300), cerca de 10 g de cada amostra 

de solo foram pesados para serem utilizados no processo de extração direta do 

DNA, utilizando para este procedimento o Power MaxTM Soil DNA Isolation Kit 

(MoBio Laboratories, Inc.)  de acordo com  as  recomendações do  fabricante.  

O material genético extraído foi submetido a uma etapa de purificação extra, de 

acordo com SAMBROOK E RUSSELL (2001), para atender as exigências do 

protocolo para pirosequenciamento. Após essa etapa, o material genético 

extraído das amostras de água e solo foi unido em pools separados, os quais 

foram quantificados e avaliados em relação à pureza. 

       Para a quantificação e avaliação da pureza das amostras de DNA obtidas, 

foram realizadas medidas de concentração de ácido nucléico e pureza (razão 

A260nm/280nm) no NanoVue (GE Healthcare). Adicionalmente, confirmou-se a 

qualidade do material genético purificado por eletroforese em gel de agarose a 

0,7%, corado com brometo de etídio. Para isso, 5 µl das amostras de DNA da 

água e do solo foram adicionados a 2 µl do corante azul de bromofenol. Como 

marcador de peso molecular, foram utilizados 2 µl de GeneRuler™ 1 kb DNA 

Ladder (Fermentas), aos quais também foram adicionados 2 µl do mesmo 

corante.  
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3.6 SEQUENCIAMENTO DAS AMOSTRAS DE DNA 

 Os DNAs das amostras de água e de solo devidamente extraídos, 

purificados e atendendo aos padrões exigidos pelo protocolo para 

sequenciamento, foram encaminhados ao Laboratório Nacional de 

Computação Científica - LNCC (RJ-Brasil) no qual foram pirosequenciados. A 

plataforma utilizada para o sequenciamento foi a da terceira geração - 454 GS 

FLX System Titanium (454-Roche), e o processo de sequenciamento seguiu as 

determinações estabelecidas pelo fabricante. Cada biblioteca foi carregada em 

um terço da placa, visto que três amostras foram pirosequenciadas (a terceira 

amostra não está presente neste trabalho). As sequências foram depositadas 

no servidor MG-RAST com os seguintes códigos de identificação: 4522566.3 

(água) e 4522660.3 (solo).  

 As sequências replicadas geradas como artefatos do 

pirosequenciamento, foram eliminadas usando o software Replicates (GOMES-

ALVAREZ et al. 2009), e as sequências <120 pb foram removidas pelo 

programa LUCY (CHOU E HOMES, 2001). A montagem foi conduzida usando 

o Newbler Assembler 2.5.3. Sequências identificadas como parciais, repetidas, 

muito curtas e com alta divergência foram filtradas do conjunto de dados. 

Montagem e ciclos de filtragem foram feitos até as divergências estarem 

limitadas a 1% do total das sequências filtradas no primeiro passo de 

montagem. 

 

3.7 ANÁLISES DE BIOINFORMÁTICA 

 As sequências geradas por pirosequenciamento para ambas as 

amostras foram submetidos a análises computacionais utilizando o programa 

de bioinformática MG-RAST, um serviço totalmente automatizado para 

anotação de metagenomas (MEYER et al., 2008). Além disso, o programa 

STAMP foi utilizado para análises estatísticas (PARKS E BEIKO, 2010).  

 

3.7.1 DISTRIBUIÇÃO TAXONÔMICA  

 Os perfis taxonômicos das sequências metagenômicas foram 

identificados utilizando o servidor MG-RAST. No MG-RAST, a riqueza de 

espécies foi computada com o antilogaritmo da diversidade de Shannon 

(MEYER et al., 2008). Os dados de abundância foram identificados através do 
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algoritmo LCA (Lowest Common Ancestor), com os parâmetros de corte: 1e -05 

como o e-value máximo, 60% de identidade mínima e o comprimento mínimo 

do alinhamento de 15. Análises estatísticas para os diferentes níveis de 

taxonomia derivadas do MG-RAST foi conduzida utilizando o programa 

STAMP. A significância das diferentes proporções relativas na distribuição 

taxonômica das amostras de água e solo do Açude Boqueirão de Parelhas-RN 

foi realizada usando o two-side Fisher’s exact test, com o método de intervalo 

de confiança Newcombe-Wilson. Devido aos p-values não terem sido 

distribuídos uniformemente usando o Storey’s False Discovery Rate (FDR), o 

Benjamin-Hochberg FDR foi aplicado para correções. Resultados com o q < 

0,05 foram considerados significantes e as sequências que não foram 

classificadas foram removidos das análises. A relevância biológica dos dados 

estatísticos foi determinada aplicando uma diferença entre as proporções 

menor que 1% e uma razão dupla entre as proporções. 

 

3.7.2 ANÁLISES FUNCIONAIS 

 Perfis funcionais foram identificados usando a fonte de anotação de 

subsistemas SEED do MG-RAST, com os parâmetros de corte: 1e -05 como o e-

value máximo, 60% de identidade mínima e o comprimento mínimo do 

alinhamento de 15. Níveis funcionais distintos do MG-RAST foram analisados 

estatisticamente no STAMP, utilizando os mesmos parâmetros descritos acima 

para a distribuição taxonômica. Usando o Kyoto Encyclopedia os Genes and 

Genomes (KEGG) do servidor MG-RAST, as vias metabólicas dos ciclos 

biogeoquímicos (carbono, nitrogênio e enxofre) foram geradas, com 1e -05 como 

o e-value máximo, 60% de identidade mínima e o comprimento mínimo do 

alinhamento de 15. 

 

3.7.3 ANÁLISE METAGENÔMICA COMPARATIVA 

 Os perfis taxonômicos e funcionais de diferentes amostras 

metagenômicas de solo, água e animal-associdado foram obtidas no MG-

RAST. Amostras públicas pertencentes ao deserto, solo de floresta tropical, 

solo de floresta temperada, solo agrícola, sedimento de reservatório, ambiente 

aquático antropizado, habitats de água doce e animal-associado foram 

incluídas. Os metagenomas inclusos nas análises foram 4477872.3, 
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4477873.3, 4477903.3, 4477904.3 (deserto), 4477751.3, 4477790.3, 4477875.3 

(solo de floresta tropical), 4477876.3, 4477877.3 (solo de floresta temperada), 

4441091.3, 4449956.3 (solo agrícola), 4490049.3, 4490041.3 (sedimento de 

reservatório), 4508805.3 (ambiente aquático antropizado), 4509357.3, 

4510366.3, 4546979.3 (habitats de água doce) 4444130.3, 4444164.3 e 

4444703.3 (animal-associado). Os critérios utilizados para a inclusão foram 1e -

05 como o e-value máximo, 60% de identidade mínima e o comprimento mínimo 

do alinhamento de 15. 

 Tendências na abundância da taxonomia e dos subsistemas SEED 

foram examinadas utilizando a Análise de Compenentes Principais (PCA). Para 

realizar a análise de múltiplos grupos do STAMP, o teste estatístico utilizado foi 

a análise de variância com o teste Games-Howell post hoc e Benjamin-

Hochberg FDR para correção. Para comparação entre dois grupos, o teste 

estatístico utilizado foi o Welch’s t-test, o método de intervalo de confiança foi o 

teste de Welch’s invertido e Benjamin-Hochberg FDR para correção. A 

diferença na proporção relativa na distribuição funcional das amostras de água 

e solo foi consideradaa significativa quando q < 0,05. As sequências não 

classificadas foram removidas das análises. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 QUANTIFICAÇÕES DOS NÍVEIS DE RADIAÇÃO NO AÇUDE  

 O resultado da quantificação dos níveis de radiação alfa e beta totais no 

açude mostraram valores de radiação alfa total acima do valor máximo 

permitido segundo a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que 

delimita como 0,5 Bq.L-1, o valor máximo permitido para radiação alfa total. Já 

em relação a radiação beta total, os valores obtidos ficaram abaixo, apesar de 

próximos, do valor máximo permitido, 1 Bq.L-1, segundo a Portaria 

nº2.914/2011 do Ministério da Saúde. A 1ª coleta, realizada em estação 

chuvosa, mostrou níveis de radiação alfa < 0,76 Bq.L-1 e de radiação beta de 

0,846 Bq.L-1. Já a 2ª coleta, realizada em estação intermediária, mostrou níveis 

de radiação alfa < 2,50 Bq.L-1 e de radiação beta de 0,890 Bq L-1 (Tabela 1). 

 

TABELA 1: RADIAÇÃO ALFA E BETA TOTAIS DO AÇUDE BOQUEIRÃO DE 

PARELHAS – RN 

AÇUDE BOQUEIRÃO RADIAÇÃO ALFA RADIAÇÃO BETA 

1ª Coleta (Estação Chuvosa) < 0,76 Bq.L-1 * 0,846 Bq.L-1 

2ª Coleta (Estação Intermediária) < 2,50 Bq.L-1 * 0,890 Bq.L-1 

METODOLOGIA UTILIZADA: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. (2010) 

VALORES DE REFERÊNCIA: Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

* Valores acima do limite permitido pela legislação. 

 

 

4.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E DE METAIS TOTAIS  

 O resultado das análises físico-químicas da água do açude de interesse 

mostrou em sua maior parte valores dentro da normalidade, com exceção do 

íon cloreto. Apresentando um valor médio de 408,5 mg/L, unindo-se as três 

coletas, a quantidade do íon cloreto se mostrou superior ao limite permitido 

pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde que é de 250 mg/L (Tabela 

2). Outro dado interessante é a respeito do pH da água que se mostrou alcalino 

(pH>8). 

 



71 
 

TABELA 2: ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DO AÇUDE BOQUEIRÃO DE 

PARELHAS-RN 

PARÂMETROS LIMITES 1ª COLETA 2ª COLETA 3ª COLETA 

Turbidez  5 NTU 1,32 6,24 4,57 

pH 6,0 – 9,5 8,56 9,11 8,6 

Sólidos Totais Dissolvidos  1000 mg/L 567,00 647,00 NQ 

Alcalinidade Total  ND mg/L CaCO3 141,78 147,50 NQ 

Dureza Total 500 mg/L CaCO3 221,27 236,30 125,95 

Nitrogênio Amoniacal 1,5 mg/L NH3 0,36 0,44 NQ 

Nitrato 10 mg/L N 0,41 0,25 0,58 

Nitrito 1 mg/L N 0,00 0,00 0,00 

Cálcio ND mg/L Ca2+ 22,36 20,10 25,99 

Magnésio ND mg/L Mg2+ 40,12 43,47 NQ 

Sódio 200 mg/L Na+ 192,20 157,00 NQ 

Potássio ND mg/L K+ 8,60 16,40 20,80 

Carbonato ND mg/L CO3
-2 9,79 20,80 NQ 

Bicarbonato ND mg/L HCO3
- 153,06 135,64 NQ 

Sulfato 250 mg/L SO4
2- 11,88 8,26 11,23 

Cloreto 250 mg/L Cl- 330,00* 364,50* 530,24* 

METODOLOGIA UTILIZADA: APHA et al. (2005)   

VALORES DE REFERÊNCIA: Resolução CONAMA 357/2005, classe 2 – Água Doce. 

(ND) – Não determinado pela legislação; (NQ) – Não quantificado. 

* Valores acima do limite permitido pela legislação. 

 

 Em relação à análise de metais totais, foi revelada uma alta 

concentração de alumínio, cádmio, cobre, chumbo, ferro, níquel e prata, de 

acordo com os limites permitidos para corpos de águas doces, classe 2, 

estabelecidos pela Resolução do CONAMA 357/2005. Na 1ª coleta, realizada 

em estação chuvosa, os metais que apareceram em alta concentração foram o 

cádmio (0,002 mg/L) e o chumbo (0,150 mg/L). Além disso, os metais alumínio 

e níquel aparecem com concentrações iguais aos valores dos limites permitidos 

pela resolução do CONAMA 357/2005. Na 2ª coleta, realizada na estação 

muito seca, os metais que apareceram em alta concentração foram o cádmio 

(0,007 mg/L), o cobre (0,013 mg/L), o chumbo (0,04 mg/L) e o ferro (0,52 
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mg/L). Já na 3ª coleta, realizada em estação intermediária, isto é, sem chuvas 

e sem períodos de secas, os metais encontrados em alta concentração na 

água do açude foram o alumínio (0,15 mg/L), o chumbo (0,07 mg/L), o níquel 

(0,03 mg/L) e a prata (0,05 mg/L). Todos esses valores podem ser observados 

na Tabela 3. 

 

 

TABELA 3: ANÁLISES DE METAIS TOTAIS NO AÇUDE BOQUEIRÃO DE 

PARELHAS-RN 

PARÂMETROS LIMITES  1ª COLETA 2ª COLETA 3ª COLETA 

Alumínio Total 0,1 mg/L 0,100¹ 0,000 0,150* 

Cádmio Total 0,001 mg/L 0,002* 0,007* 0,000 

Cobalto Total 0,05 mg/L 0,010 0,000 0,037 

Cobre Dissolvido 0,009 mg/L 0,007 0,013* 0,005 

Chumbo Total 0,01 mg/L 0,150* 0,040* 0,070* 

Cromo (Cr+3, Cr+6) 0,05 mg/L 0,000 0,009 0,000 

Ferro Dissolvido 0,3 mg/L 0,182 0,520* 0,222 

Manganês Dissolvido 0,1 mg/L 0,027 0,078 0,020 

Níquel Total 0,025 mg/L 0,025¹ 0,000 0,030* 

Prata Total 0,01 mg/L 0,005 0,000 0,052* 

Zinco Total 0,18 mg/L 0,020 0,008 0,010 

 METODOLOGIA UTILIZADA: APHA et al. (2005)   

 VALORES DE REFERÊNCIA: Resolução CONAMA 357/2005, classe 2 – Água Doce. 

 * Valores acima do limite permitido pela legislação; ¹ Valores no limite máximo permitido pela legislação. 

         

 

4.3 ANÁLISE DO SOLO  

 O resultado da análise do solo do açude, mostrou que o mesmo 

apresenta areia como principal constituinte granulométrico do solo, um pH em 

torno de 7,9 e a presença de vários macronutrientes como o cálcio, magnésio, 

fósforo, potássio e sódio. O solo apresentou condutividade elétrica em torno de 

2,85 dS.m-1, mostrando que o mesmo encontra-se próximo de se tornar salino. 

O valor de todos os itens analisados pode ser visto na Tabela 4. 
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TABELA 4: ANÁLISE QUÍMICO-GRANULOMÉTRICA DO SOLO DA MARGEM 

DO AÇUDE BOQUEIRÃO DE PARELHAS –RN 

DETERMINAÇÕES UNIDADE RESULTADOS ANALÍTICOS 

pH em água 1: 2,5 7,87 

Cálcio cmolc.dm-3 2,65 

Magnésio cmolc.dm-3 1,25 

Fósforo mg.dm-3 76 

Potássio mg.dm-3 119 

Sódio mg.dm-3 95 

Cond. Elétrica Extrato Saturado dS.m-1 2,84 

Densidade Global kg.dm-3 1,59 

Saturação c/ Sódio % PST 8,89 

Retenção de Umidade 1/3 de atmosfera 2,08 

Classificação Textural - - AREIA 

METODOLOGIA UTILIZADA: EMBRAPA (1997,1999). 

 

4.4 EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DO DNA 

 O DNA foi extraído com sucesso de ambas as amostras (água e solo) e 

sua posterior purificação permitiu obter os valores de concentração e o grau de 

pureza exigidos pelo protocolo para pirosequenciamento: 3 a 5 µg de DNA puro 

em uma concentração mínima de 50 ng/µl em tampão TE, e razão OD 

260nm/280nm de aproximadamente 1.8. O protocolo para pirosequenciamento  

exige ainda  que  o  DNA  esteja  em  dupla-fita,  não  degradado,  isento  de  

material particulado  e  em  fragmentos  >1.5  kb. Como foram realizadas duas 

coletas em períodos distintos, para se obter uma maior representatividade da 

região, diversas extrações de DNA das amostras de solo e água foram feitas, 

sendo posteriormente misturadas em um único pool de onde foram retirados os 

5 µg utilizados para o pirosequenciamento. Os resultados obtidos para o 

material genético das amostras (Tabela 5) apresentaram os seguintes 

parâmetros indicados pelo NanoVue (GE Healthcare): 15,10 µg de DNA com 

razão  OD 260nm/280nm de absorbância  1,730 para a amostra de água e 

105,4  µg  de  DNA  com  razão OD 260nm/280nm de absorbância 1,740  para  

a amostra de solo.  



74 
 

TABELA 5: DNA EXTRAÍDO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E SOLO DO AÇUDE 

BOQUEIRÃO DE PARELHAS-RN 

AMOSTRA DNA TOTAL CONCENTRAÇÃO VOLUME RAZÃO OD TAMANHO 

Água 15,10 µg 73,7 ng/µl 205 µl 1,730 > 10 kb 

Solo 105,4 µg 157,3 ng/µl 670 µl 1,740 > 10 kb 

 

 Os resultados da eletroforese em gel de agarose  0,7% mostraram que o 

DNA extraído em ambas as amostras apresenta peso molecular superior a 10 

kb, cumprindo os requisitos necessários para ser submetido a 

pirosequenciamento (Figura 9). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Eletroforese em gel de agarose 0,7% - Pool de DNA das amostras de solo 

(S) e água (W). Marcador de peso molecular GeneRuler™ 1 kb DNA Ladder da 

Fermentas (M). 

 

 

4.5 SEQUENCIAMENTO DO DNA 

 O material genético das amostras foi sequenciado com sucesso pela 

plataforma da terceira geração de pirosequenciamento Roche 454 GS-FLX 

System Titanium, e os arquivos das sequências geradas  foram transferidos 
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para o MG-RAST, no qual o perfis taxonômico e metabólico das amostras 

foram gerados. 

 O resultado do sequenciamento do DNA da água do açude resultou em 

216.144 sequências, com um total de 79.433.182 pb, um comprimento médio 

de 367±100 pb e um conteúdo de GC de 54±12%. Sequências identificadas 

como duplicatas artificiais foram removidas pelo MG-RAST. Das 216.141 

sequências que passaram pelo controle de qualidade, 213,389 (98,7%) 

produziram um total de 216.084 regiões de codificação de proteínas preditas. 

Destas 216.084 características de proteínas preditas, 104,722 das 

características (48,5%) foram identificas utilizando anotações de pelo menos 

um dos bancos de dados de proteínas presentes no MG-RAST, enquanto 

111,362 das características (51,5%) não têm semelhanças significativas com 

os bancos de dados de proteínas (orfans). Para as amostras de solo, o 

resultado do sequenciamento resultou em 168.310 sequências, com um total 

de 66.369.188 pb, um comprimento médio de 394±94 pb e um conteúdo GC de 

60±11%. Nenhuma das sequências foi identificada como duplicata artificial. Das 

168.310 sequências que passaram pelo controle de qualidade, 166,317 

(98,8%) produziram um total de 177.546 regiões de codificação de proteínas 

preditas. Destas 177.546 proteínas preditas, 98,758 das características (55,6%) 

foram atribuídas utilizando anotaçôes de pelo menos um dos bancos de dados 

de proteínas presentes no MG-RAST, enquanto 78,788 das características 

(44,4%) não têm semelhanças significativas com os bancos de dados de 

proteínas (orfans). 

 A riqueza de espécies, estimada através do índice de Shannon (α-

diversidade), mostrou que o metagenoma de água apresenta 632.790 

espécies, enquanto que o metagenoma de solo apresenta 761.087 espécies. O 

índice de Shannon-Wiener (H), já tradicionalmente designado como índice de 

Shannon, expressa a importância relativa de cada espécie e não apenas a 

proporção entre espécies e indivíduos Este é um índice que atribui um maior 

peso a espécies raras, prevalecendo, desta forma, o componente de riqueza de 

espécies. O índice de Shannon assume, também, que os indivíduos são 

amostrados ao acaso de uma população indefinidamente grande e que todas 

as espécies estão representadas na amostra coletada, sendo relativamente 

independente do tamanho da amostra (SHANNON, 1948). 
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4.6 ANÁLISES DE BIOINFORMÁTICA 

4.6.1 – PERFIS TAXONÔMICOS COMPARATIVOS 

 A análise dos dados pirosequenciados utilizando o programa MG-RAST 

gerou perfis taxonômicos das amostras de solo e água para sete níveis de 

taxonomia NCBI (Domínio, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero e Espécie). 

Análises estatísticas para observar as diferenças significativas entre os 

metagenomas foram realizadas utilizando o programa STAMP. 

 Com relação à amostra de água, o resultado do perfil taxonômico para o 

nível Domínio gerado pelo MG-RAST (Figura 10), mostrou que a amostra é 

predominantemente composta por representantes do Domínio Bacteria 

(95,6%). Em segundo lugar aparece Vírus (2,3%), seguido pelo Domínio 

Eukaryota (1,7%) e posteriormente pelo Domínio Archaea (0,1%). Na amostra 

de solo, os dados gerados pela MG-RAST, mostraram, assim como na amostra 

de água, que a mesma é praticamente composta pelo Domínio Bacteria 

(96,6%). Em segundo lugar aparece o Dominio Eukaryota (2%), seguido pelo 

Domínio Archaea (1,07%) e posteriormente por Vírus (<1%). Em ambas as 

amostras foram encontradas menos de 1% de sequências que não foram 

classificadas. 

Figura 10: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de domínio, computadas pelo MG-RAST e analisadas 

estatisticamente pelo STAMP. 

 

 O perfil taxonômico gerado em nível de Filo pelo MG-RAST, para 

amostra de água, mostrou que os filos Proteobacteria (51,25%), Bacterioidetes 

(7,91%), Actinobacteria (4,90%) e Verrucomicrobia (4,83%) foram os mais 

representativos, e ainda que uma grande parte das sequências corresponde a 

Filo Não Classificado (14,26%). Já na amostra de solo, os filos Proteobacteria 
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(41,28%), Actinobacteria (8,72%), Bacterioidetes (4,81%) e Cyanobacteria 

(3,93%) apresentaram uma maior representatividade, onde mais uma vez uma 

grande parte (21,77%) corresponde a Filo Não Classificado (Figura 11). As 

sequências não classificadas foram removidas das análises estatísticas 

geradas pelo STAMP.  

 Em relação ao domínio Archaea, o filo Euryarcheota foi o que mostrou 

maior quantidade de sequências identificadas em ambas as amostras. Já em 

relação ao domínio Eukaryota, o filo Chordata foi o melhor representado na 

amostra de água, enquanto que o filo Bacillariophyta foi o mais representado 

na amostra de solo. 

Figura 11: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de filo, computadas pelo MG-RAST e analisadas estatisticamente 

pelo STAMP. 
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 As classes Betaproteobacteria (20,10% e 8,82%), Alphaproteobacteria 

(11,4% e 12,4%) e Proteobacteria não classificadas (7,11% e 7,97%), foram as 

mais predominantes nas amostras de água e solo do Açude (Figura 12). 

Gammaproteobacteria, Actinobacteria, Planctomycetacia e Cyanonabteria não 

classificadas mostraram-se também bem representadas em ambas as 

amostras. Flavobacteria teve uma boa representatividade na amostra de água, 

enquanto que Deltaproteobacteria foi bem representada na amostra de solo. 

Figura 12: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de classe, computadas pelo MG-RAST e analisadas 

estatisticamente pelo STAMP. 

 

 Em nível de ordem, Burkholderiales (16,2% e 5,33%), Planctomycetales 

(4,3% e 3,1%), Actninomycetales (4,2% e 7,7%) e Rhizobiales (3,1% e 3,4%) 

apresentaram alta representação nas amostras de água e solo, 

respectivamente (Figura 13). As gammaproteobacterias Pseudomonales e 
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Enterobacteriales, as flavobacterias Flavobacteriales, as cianobactérias 

Chroococcales apresentam ainda uma grande quantidade de sequências 

atribuídas na amostra de água, enquanto que na amostra de solo as 

alphaproteobacterias Rhodobacterales e Sphingomonadales, as 

deltaproteobacterias Myxococcales e betaproteproteobacterias não 

classificadas seguem esse mesmo padrão, com altos índices de sequências 

atribuídas. 

Figura 13: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de ordem, computadas pelo MG-RAST e analisadas 

estatisticamente pelo STAMP. 

  

 A ordem Burkholderiales apresenta duas famílias bem representadas 

entre as 10 famílias mais representadas nas amostras de água e solo. São 

elas, Comamonadaceae (7,88% e 1,1%) e Burkholderiaceae (3,2% e 1,2%). 
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Outra família bem representada em ambas as amostras, pertencente à ordem 

Planctomycetales, é a família Planctomycetaceae (4,2% e 3,1%). Com exceção 

destas três famílias anteriormente citadas, o padrão de sequências atribuídas 

em nível de família para as amostras de água e solo é bastante diferente. Na 

amostra de água, as famílias Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, 

Rhodobacteraceae, Flavobacteriaceae e Verrucomicrobiaceae apresentam-se 

bem representadas com mais de 1.000 sequências atribuídas para cada uma 

delas. Além disso, grupos de sequências derivados da ordem Burkholderiales 

que não tiveram hits atribuídos, como também sequências derivadas da ordem 

Chroococcales que não foram classificadas, apresentaram uma alta quantidade  

de sequências atribuídas. Na amostra de solo, as famílias Rhodobacteraceae, 

Myxococcaceae, Streptomycetaceae e Solibactaraceae apresentaram-se 

também bem representadas com mais de 800 sequências atribuídas para cada 

uma delas (Figura 14). 

Figura 14: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de família, computadas pelo MG-RAST e analisadas 

estatisticamente pelo STAMP. 
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Considerando os gêneros mais frequentes encontrados, as amostras de 

água e solo mostraram uma ampla divergência (Figura 15). Os 10 gêneros 

mais abundantes na amostra de água foram Pseudomonas (3,3%), 

Limnobacter (2%), Microcystis (1,3%), Curvibacter (1%), Mycobacterium 

(0,8%), Verrucomicrobium (0,8%), Planctomyces (0,8%), Chthoniobacter 

(0,7%), Burkholderia (0,6%) e Flavobacterium (0,6%). Na amostra de solo os 

10 genêros melhor amostrados foram Candidatus solibacter (1%), 

Streptomyces (0,9%), Anaerolinea (0,9%) Anaeromyxobacter (0,8%), Nitrospira 

(0,8%), Phaeodactylum (0,6%), Erythrobacter (0,6%), Burkholderia (0,6%), 

Planctomyces (0,6%) e Gemmatimonas (0,6%). 

Figura 15: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de gênero, computadas pelo MG-RAST e analisadas 

estatisticamente pelo STAMP. 
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 O padrão identificado em nível de gênero permanece, quando se analisa 

em nível de espécies, mostrando ampla divergência entre as amostras (Figura 

16). Na água as espécies mais abundantes foram Limnobacter sp. MED105, 

Microcystis aeruginosa, Curvibacter provável simbionte de Hydra 

magnipapillata, Verrucomicrobium spinosum, Chthoniobacter flavus e 

Pseudomonas mendocina, com mais de 600 sequências atribuídas para cada 

uma delas. A amostra de solo mostrou predominância de Candidatus Solibacter 

usitatus, Anaerolinea thermophila, Candidatus Nitrospira defluvii, 

Phaeodactylum tricornutum e Gemmatimonas aurantiaca, com mais de 500 

sequências atribuídas para cada uma delas. 

Figura 16: Perfil taxonômico comparativo das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão, em nível de espécie, computadas pelo MG-RAST e analisadas 

estatisticamente pelo STAMP. 
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 Como representante de amostras de solo e água de regiões semiáridas 

expostas a radiação, as amostras de água e solo do Açude Boqueirão de 

Parelhas-RN, foram comparadas com metagenomas públicos, utilizando para 

isso a Análise de Componente Principal (PCA), disponível no STAMP. 

 O gráfico obtido alcançou um elevado nível de explanação de variância, 

com valores de 44% para o primeiro eixo (x) e de 25,5% para o segundo eixo 

(y) (Figura 17).  A análise de componente principal mostrou que a amostra de 

água do açude se encontra distante de todos os metagenomas relacionados 

com habitats de água doce, tendo como metagenomas mais próximos os 

metagenomas de sedimentos de reservatórios e de água contaminada. A 

amostra de solo do açude mostrou estar mais próxima taxonomicamente das 

amostras de solo agrícola e distante de outros tipos de solos utilizados na 

análise, como os de deserto, de florestas tropicais e florestas temperadas.  

Figura 17: Análise de Componente Principal (PCA) de metagenomas baseado na 

atribuição taxonômica de sequências, em nível de classe, determinados usando o MG-

RAST.  

 

 Baseado na proximidade taxonômica com os metagenomas citados 

anteriormente, comparações utilizando a análise de dois grupos, em nível de 

classe e gênero, foram feitas utilizados o STAMP. Para isso os metagenomas 



84 
 

das amostras de água e solo do açude foram considerados separadamente 

como grupos e foram comparados com outros grupos, como os do 

metagenomas de sedimento, de água contaminada e de solo agrícola. 

 O metagenoma de água do açude foi comparado com os grupos dos 

metagenomas que ficaram mais próximos taxonomicamente (amostras 

metagenômicas de sedimento de reservatório e de água contaminada). Em 

nível de classe (Figura 18), o grupo de água do açude mostrou uma proporção 

de Betaproteobacteria duas vezes maior (30% e 16%, respectivamente) em 

comparação com o grupo do sedimento de reservatório. Alphaproteobacteria 

(17% e 14%, respectivamente), Gammaproteobacteria (16% e 13%, 

respectivamente) e Actinobacteria (7,5% e 4,5%, respectivamente) também 

foram mais bem representadas nas amostras de água do açude, quando 

comparada com o grupo de sedimento. Em contraste, o grupo de sedimento 

mostrou uma proporção de Deltaproteobacteria 12 vezes maior do que o grupo 

de água do açude (26% e 2%, respectivamente). Bacilli (15% e 0,8%, 

respectivamente) e Clostridia (7,5% e 1,5%, respectivamente) também foram 

encontradas em maior proporção no grupo de sedimento. 

Figura 18: Comparação usando análise de dois grupos, ao nível taxonômico de classe, 

entre os grupos de água do açude e de sedimento. 
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  Em nível de gênero, o grupo de água do açude apresentou gêneros 

exclusivos, tais como Pseudomonas (8,6%), Limnobacter (5,1%), Microcystis 

(3,5%), Curvibacter (2,6%) e Verrucomicrobium (2,5%), os quais ou não foram 

encontrados no grupo de sedimento ou a porcentagem foi extremamente baixa. 

Da mesma maneira, o grupo de sedimento apresentou exclusividade para os 

gêneros Bacilli (19%), Clostridium (16,5%), Bosea (8,5%) e Ochrobactrum 

(4,8%) (Figura 19).  

Figura 19: Comparação usando análise de dois grupos, ao nível taxonômico de 

gênero, entre os grupos de água do açude e de sedimento. 

 

 Quando comparada com o grupo de água contaminada, em nível de 

classe, o grupo de água do açude mostrou uma proporção duas vezes maior 

de sequências referentes a Gammaproteobacteria (16% e 8%, 

respectivamente) e Planctomycetacia (6,5% e 3%, respectivamente). 

Betaproteobacteria, Alphaproteobacteria, Actinobacteria e Flavobacteria 

apresentaram pequenas diferenças entre os grupos comparados. Já Nitrospira 

(0,1% e 5,7%, respectivamente) e Deltaproteobacteria (2,5% e 5,5%, 

respectivamente) foram encontrados em maior proporção no grupo de água 

contaminada (Figura 20). 
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Figura 20: Comparação usando análise de dois grupos, ao nível taxonômico de classe, 

entre os grupos de água do açude e de água contaminada. 

 

 Em nível de gênero, Pseudomonas (8,6% e 0,8%, respectivamente), 

Limnobacter (5,1% e 0%, respectivamente), Dechloromonas (4,5% e 0,5%, 

respectivamente), Microcystis (3,4% e 0,2%, respectivamente) e Curvibacter 

(2,6% e 0,2%, respectivamente) apresentaram proporções maiores no grupo de 

água do açude, em relação ao grupo de água contaminada. Em contraste, os 

gêneros Nitrospira (0% e 9,6%, respectivamente), Chitinophaga (0,9% e 3,5%, 

respectivamente) e Sorangium (0,2% e 2,7%, respectivamente) foram mais 

bem representados no grupo de água contaminada (Figura 21). 

 Já o grupo de metagenoma do solo do açude foi comparado apenas com 

o grupo de solo agrícola, onde apenas pequenas divergências foram 

encontradas entre as amostras, indicando com isso uma alta proximidade 

taxonômica. Em nível de classe (Figura 22), o solo do açude mostrou  

abundância de Actinobacteria (14% e 8,5%, respectivamente), de 

Planctomycetacia (5,2% e 2,8%, respectivamente) e Bacilli (2,7% e 1,1%, 

respectivamente). Em contraste, o grupo de solo agrícola apresentou 

abundância de Alphaproteobacteria (24% e 20%) e Clostridia (3,5% e 1,8%). 

 



87 
 

Figura 21: Comparação usando análise de dois grupos, ao nível taxonômico de 

gênero, entre os grupos de água do açude e de água contaminada. 

Figura 22: Comparação usando análise de dois grupos, ao nível taxonômico de classe, 

entre os grupos de solo do açude e de solo agrícola. 
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 Em nível de gênero, o grupo de solo do açude apresentou maior 

abundância para os gêneros Anaeromyxobacter (2,3% e 2,2%), Streptomyces 

(2,5% e 1,2%), Nitrospira (2% e 1,5%), Planctomyces (1,5% e 0,8%), 

Erythrobacter (1,6% e 0,4%), Nocardioides (1,4% e 0,2%) e Phaeodactylum 

(1,7% e 0%), enquanto que para o grupo de solo agrícola os gêneros 

Candidatus Solibacter (2,6% e 3,1%), Anaerolinea (2,4% e 3,2%), 

Gemmatimonas (1,5% e 3%), Geobacter (1,3% e 2,5%), Sorangium (0.9% e 

2.2%), Methylobacter (0,6% e 2,1%) e Chitinopagha (0,7% e 1,8%) foram 

melhor representados (Figura 23). 

 

Figura 23: Comparação usando análise de dois grupos, ao nível taxonômico de 

gênero, entre os grupos de solo do açude e de solo agrícola. 
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4.6.2 – PERFIS FUNCIONAIS COMPARATIVOS 

 As análises funcionais das amostras de água e solo, realizadas pelo 

MG-RAST (Tabela 6) e analisadas estatisticamente pelo STAMP (Figura 24), 

resultaram em uma lista de subsistemas funcionais mostrando a enorme 

variedade de funções metabólicas que podem ser encontradas nessas 

amostras e do quanto várias delas ainda não são classificadas.  

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado subsistema. 

 

TABELA 6 - PERFIL FUNCIONAL, NA CATEGORIA DE SUBSISTEMAS 1, IDENTIFICADO 
PELO MG-RAST DAS AMOSTRAS DE  ÁGUA E  SOLO DO AÇUDE BOQUEIRÃO. 

SUBSISTEMAS 1 Nº ÁGUA¹ SUBSISTEMAS 1 Nº SOLO¹ 

Cluster 13.722  Cluster 12.721 

Metabolismo de Proteínas 13.096 Não Classificados 11.853 

Não Classificados 12.343 Metabolismo de Proteínas 11.516 

Metabolismo de RNA 9.659 Carboidratos 9.399 

Carboidratos 9.620 Metabolismo de RNA 8.799 

Transporte de Membrana 7.527 Transporte de Membrana 7.299 

Aminoácidos e Derivados 7.478 Respiração 7.297 

Respiração 7.452 Aminoácidos e Derivados 6.601 

Fagos, Transposons e Plasmídios 6.809 Resposta ao Estresse 5.387 

Cofatores, Vitaminas e 
Pigmentos 

6.025 
Cofator, Vitaminas e  

Pigmentos 
5.285 

Nucleosídeos e Nucleotídeos 5.753 Nucleosídeos e Nucleotídeos 5.130 

Regulação e Sinalização Celular 5.645 Fagos, Transposons e Plasmídios 5.041 

Resposta ao Estresse 5.446 Virulência, Doenças e Defesa 5.031 

Virulência, Doenças e Defesa 5.092 Regulação e Sinalização Celular 4.908 

Metabolismo de Aromáticos 4.291 Metabolismo de Aromáticos 3.950 

Metabolismo de DNA 4.052 Cápsula e Parede Celular 3.635 

Cápsula e Parede Celular 3.820 Metabolismo do Nitrogênio 3.393 

Metabolismo do Nitrogênio 3.432 Metabolismo de DNA 3.205 

Ácigos Graxos, Lipídeos e 
Isoprenóides 

2.733 
Ácigos Graxos, Lipídeos e 

Isoprenóides 2.684 

Motilidade e Quimiotaxia 2.309 Motilidade e Quimiotaxia 2.099 

Metabolismo do Enxofre 2.057 Metabolismo do Enxofre 1.920 

Metabolismo Secundário 1.548 Metabolismo Secundário 1.518 

Metabolismo do Fósforo 1.381 Metabolismo do Fósforo 1.304 

Divisão e Ciclo Celular 1.276 Metabolismo do Potássio 1.252 

Metabolismo do Potássio 1.153 Divisão e Ciclo Celular 1.107 

Metabolismo do Ferro 853 Metabolismo do Ferro 769 

Fotossíntese 721 Fotossíntese 637 

Esporulação e Dormência 256 Esporulação e Dormência 249 
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 Os perfis, em nível de subsistemas 1, foi bastante similar entre as duas 

amostras. Em ambas, o subsistema de maior destaque foi o de Cluster, grupo 

de famílias de proteínas hipotéticas baseadas na colocalização em múltiplos 

genomas, com 13.722 (9,4%) sequências classificadas para a amostra de água 

e 12.721 (9,5%) sequências classificadas para a amostra de solo. Posterior ao 

subsistema de Cluster, os subsistemas de Metabolismo de Carboidrato (6,60% 

e 7%), Metabolismo de Proteínas (9% e 8,6%), Metabolismo de RNA (6,6% e 

6,5%), Transporte de Membrana (5,2% e 5,4%) e Respiração (5,1% e 5,4%) 

foram bem representados em ambas as amostras mostrando que apesar das 

diferenças ambientais das amostras, o perfil metabólico de ambas é bastante 

similar para essas vias, onde as mesmas estão envolvidas diretamente com a 

vida microbiana competitiva dentro destes ecossistemas.  

Figura 24: Perfis funcionais comparativos das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão de Parelhas, identificadas pelo MG-RAST e analisada estatisticamente pelo 

STAMP, em nível de subsistemas 1 (*p < 0,05). 
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Outros subsistemas interessantes bem representados em ambas as 

amostras são: Resposta ao Estresse, com 5.446 (3,7%) sequências  

classificadas para amostra de água e 5.387 (4%) sequências classificadas para 

a amostra de solo; Virulência, Doenças e Defesa, com 5.092 (3,55%) 

sequências classificadas para água e 5.031 (3,75%) sequências classificadas 

para o solo; Metabolismo de DNA, com 4.052 (2,8%) sequências classificadas 

para a água e 3.025 (2,2%) sequências para o solo; e por fim, Metabolismo de 

Nitrogênio, com 3.432 (2,3%) sequências para a amostra de água e 3.393 

(2,5%) para a amostra de solo. Alguns subsistemas apresentaram diferenças 

significativas entre as amostras de água e solo com um p < 0,05 (Figura 14). 

Poucas diferenças significantes foram observadas no subsistema nível 2 

(Figura 25).  

Figura 25: Perfis funcionais comparativos das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão de Parelhas, identificadas pelo MG-RAST e analisada estatisticamente pelo 

STAMP, em nível de subsistemas 2 (*p < 0,05, diferença entre as proporções >1% e 

uma razão dupla entre as proporções). 
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 Subsistemas envolvidos com a biossíntese de proteínas, fagos/profagos, 

reação de doação de elétrons, metabolismo de nitrogênio, folatos/pterinas, 

reparo e replicação do DNA foram bem representados, enquanto diferenças 

significativas entre as amostras só foram observadas no subsistema 

Fago/Profago, estando mais presentes nas amostras de água e no subsistema 

di/oligossacarídeos, com uma maior abundância na amostra de solo. 

 Em relação ao subsistema nível 3, pode-se observar diferenças 

importantes entre as amostras de solo e água (Figura 26). 

Figura 26: Perfis funcionais comparativos das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão de Parelhas, identificadas pelo MG-RAST e analisada estatisticamente pelo 

STAMP, em nível de subsistemas 3. 
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 Os pontos em cada lado da linha de tendência tracejada mostram os 

subsistemas mais abundantes em umas das duas amostras. Pontos que 

aparecem a distâncias maiores da linha de tendência tracejada indicam que 

estes subsistemas tiveram maior diferença proporcional (%) entre os dois 

metagenomas. Dito isto, nas amostras de água alguns subsistemas foram 

particularmente mais abundantes, tais como a modificação do tRNA em 

Bacteria, o YgfZ, ciclo da serina-glioxalato, replicação do DNA, reparo de DNA 

bacteriano, amonificação de nitrato/nitrito e curiosamente, subsistemas 

envolvidos com vírus, como fagos r1t, maquinaria de montagem de fagos e 

replicação de fagos, apresentaram uma elevada diferença proporcional quando 

comparado com a amostra de solo. Na amostra de solo, os subsistemas 

abundantes foram o da hodrigenase, modificação de RNAt em Archaea, 

utilização de açúcar em Thermotogales, homeostase do potássio, 

multiresistência a bomba de efluxos e resistência a Cobalto-Zinco-Cádmio.  

 Para analisar a similaridade dos perfis funcionais entre as duas amostras 

e entre elas e outros metagenomas, as amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão de Parelhas-RN, foram comparadas com metagenomas públicos, 

utilizando para isso a Análise de Componente Principal (PCA), disponível no 

STAMP. Os metagenomas 4510366.3, 4490049.3, 4490041.3, 4546979.3 e 

4508805.3 não possuíam dados funcionais e foram excluídos do PCA 

metabólico. 

 O gráfico obtido alcançou um elevado nível de explanação de variância, 

com valores de 54,9% para o primeiro eixo (x) e de 20,4% para o segundo eixo 

(y) (Figura 27).  Interessantemente, a análise de componente principal mostrou 

que as amostras de água e solo analisadas neste trabalho estão tão próximas 

metabolicamente entre si que chegam a ficar sobrepostas. Esse dado confirma 

os dados metabólicos vistos anteriormente, mostrando a enorme proximidade 

entre as amostras de água e solo do açude. Além disso, as amostram se 

encontram distantes metabolicamente de todos os metagenomas utilizados 

para se fazer a PCA, com exceção do metagenoma de uma amostra de habitat 

de água doce. 
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Figura 27: Análise de Componente Principal (PCA) de metagenomas baseado na 

atribuição metabólica de sequências, em nível de subsistemas 1, determinados 

usando o MG-RAST.  

 

 Visto que o Açude se encontra na região semiárida nordestina e está 

sujeito a vários agentes estressores, tais como alta incidência de radiação 

ultravioleta, longos períodos de seca, salinidade do solo, presença de metais  e 

a radiação natural oriunda dos corpos pegmatíticos presentes na região, como 

indicam os resultados presentes neste trabalho, um levantamento metabólico 

dos principais subsistemas que poderiam estar envolvidos na proteção dos 

microrganismos contra esses agentes foi feito. Com isso, uma parcela 

considerável de sequências envolvidas com a resposta ao estresse, com o 

reparo de DNA e com resistência a antibióticos/compostos tóxicos foram 

identificadas em ambas as amostras. 

 Com relação ao subsistema de resposta ao estresse (Tabela 7), a maior 

parte das sequências estava relacionada ao estresse oxidativo, estresse 

osmótico e ao estresse pelo calor. Poucas sequências associadas ao estresse 
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ácido e ao estresse pela dessecação foram atribuídas às amostras 

metagenômicas. 

 

TABELA 7 - PERFIL FUNCIONAL, NA CATEGORIA DE SUBSISTEMAS 2, 
ASSOCIADO AO GRUPO DE RESPOSTA AO ESTRESSE, IDENTIFICADOS PELO 

MG-RAST DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E SOLO DO AÇUDE BOQUEIRÃO. 

SUBSISTEMAS 2 Nº ÁGUA¹ SUBSISTEMAS 2 Nº SOLO¹ 

Estresse Oxidativo 2.764 (1,9%) Estresse Oxidativo 2.718 (2,0%) 

Estresse Osmótico 779 (0,54%) Estresse Osmótico 786 (0,58%) 

Choque pelo Calor 673 (0,46%) Sem Hits Atribuídos 629 (0,46%) 

Sem Hits Atribuídos 603 (0,41%) Choque pelo Calor 574 (0,42%) 

Detoxificação 357 (0,24%) Detoxificação 298 (0,22%) 

Choque pelo Frio 169 (0,11%) Choque pelo Frio 284 (0,21%)  

Estresse Periplasmático 157 (0,10%) Estresse Periplasmático 140 (0,09%) 

Estresse contra Dissecação 131 (0,09%) Estresse contra Dissecação 120 (0,08%) 

Estresse Ácido 96 (0,06%) Estresse Ácido 81 ((0,05%) 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado subsistema. 

 

 Interessantemente, os resultados mostram uma alta quantidade de 

sequências relacionadas com a replicação e ao reparo do DNA, quando 

observa-se o subsistema de metabolismo do DNA (Figura 28).  

Figura 28: Perfis funcionais comparativos das amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão de Parelhas, identificadas pelo MG-RAST e analisada estatisticamente pelo 

STAMP, relacionados ao grupo de metabolismo de DNA (*p < 0,05). 
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 Uma vasta quantidade de sequências associados ao reparo direto de 

DNA bacteriano, ao sistema UvrABC (via de reparo por excisão de 

nucleotídeos), ao reparo por excisão de bases, a via bacteriana RecFor (via de 

reparo por recombinação homóloga) e a UvrD bacteriana/Helicases 

(componentes da vida de reparo por excisão de nucleotídeos) foram 

observados na amostra (Tabela 8).  

 

TABELA 8 - PERFIL FUNCIONAL, NA CATEGORIA DE SUBSISTEMAS 3, 
ASSOCIADO AO GRUPO DE REPARO DO DNA, IDENTIFICADOS PELO MG-

RAST, DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E SOLO DO AÇUDE BOQUEIRÃO. 

SUBSISTEMAS 3 Nº ÁGUA¹ SUBSISTEMAS 3 Nº SOLO¹ 

Reparo Direto Bacteriano 559 (0,38%) Reparo Direto Bacteriano 413 (0,30%) 

Sistema UvrABC 367 (0,22%) Reparo por Excisão de Bases 336 (0,25%) 

Reparo por Excisão de Bases 323 (0,21%) Sistema UvrABC 336 (0,25%) 

Via Bacteriana RecFor 284 (0,19%) Via Bacteriana RecFor 214 (0,15%) 

UvrD Bacteriana e Helicases  126 (0,08%) UvrD Bacteriana e Helicases  131 (0,09%) 

Sistema MutL-MutS Bacteriano 123 (0,08%) Sistema MutL-MutS Bacteriano 126 (0,08%) 

Sistema UmuCD Bacteriano 115 (0,07%) Sistema UmuCD Bacteriano 61 (0,04%) 

Fotoliase Bacteriana 64 (0,04%) Via RecBCD Bacteriana 60 (0,04%) 

Recombinação Eucariótica 60 (0,04%) Glicosilase DNA-Uracil 51 (0,03%) 

Via RecBCD Bacteriana 57 (0,03%) Fotoliase Bacteriana 48 (0,03%) 

DinG Bacteriana e Relacionados 52 (0,03%) DinG Bacteriana e Relacionados 39 (0,02%) 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado subsistema. 

 

 Por fim, em relação ao subsistema de resistência a antibióticos e a 

compostos tóxicos, é interessante observar a grande quantidade de sequências 

atribuídas a resistência cobalto-zinco-cádmio, a multirresistência por bombas 

de efluxo e a resistência a meticilina em Sthaphylococos (Tabela 9). 
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TABELA 9 - PERFIL FUNCIONAL, NA CATEGORIA DE SUBSISTEMAS 3, 
ASSOCIADO AO GRUPO DE RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS E A COMPOSTOS 

TÓXICOS, IDENTIFICADOS PELO MG-RAST, DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E 
SOLO DO AÇUDE BOQUEIRÃO. 

SUBSISTEMAS 3 Nº ÁGUA¹ SUBSISTEMAS 3 Nº SOLO¹ 

Resistência a meticilina em 
Staphylococus 597 (0,41%) 

Resistência cobalto-zinco-
cádmio 569 (0,42%) 

Resistência cobalto-zinco-
cádmio 548 (0,37%) 

Multirresistência por bombas de 
efluxo 540 (0,40%) 

Multirresistência por bombas 
de efluxo 459 (0,31%) 

Resistência a meticilina em 
Staphylococcus 513 (0,38%) 

Homeostase do cobre 385 (0,26%) Homeostase do cobre 318 (0,23%) 

Resistência a fluoroquinolonas 346 (0,23%) Resistência a fluoroquinolonas 313 (0,23%) 

Família reguladora BlaR1 218 (0,14%) Família reguladora BlaR1 228 (0,17%) 

Redutase de mercúrio 179 (0,12%) Beta-lactamase 211 (0,15%) 

Resistência ao arsênio 
173 (0,11%) 

Operon de resistência ao 
mercúrio 201 (0,15%) 

Beta-lactamase 150 (0,10%) Resistência ao arsênio 159 

Operon de resistência ao 
mercúrio 134 (0,09%) 

Redutase de mercúrio 
146 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado subsistema. 

 

 

4.6.3 MAPAS METABÓLICOS DOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

 A análise dos ciclos biogeoquímicos mostrou que os metagenomas de 

água e solo têm perfis bastante semelhantes com relação às enzimas 

envolvidas nas transformações biogeoquímicas que podem ser realizadas 

pelos microrganismos no Açude, embora algumas exceções tenham sido 

verificadas.  

 

Metabolismo do Carbono (Metano) 

 Nenhum fragmento relacionado a genes envolvidos na metanotrofia 

(conversão do metano em CO2 para obtenção de energia) foi identificado nas 

amostras, embora genes envolvidos na conversão do metanol em formaldeído 

e este em formato estejam bem representados. Uma alta ocorrência de genes 

envolvidos na conversão do formato em dióxido de carbono, e posteriormente a 

monóxido de carbono (utilizado na formação do Acetil-Coa), foi identificado em 

ambas as amostras. Genes que participam da conversão do 5,10-Metileno-

tetrahidrofolato em serina também apresentaram uma boa ocorrência. Uma alta 
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ocorrência de genes envolvidos na transformação do metanol em formaldeído 

em bactérias metilotróficas termotolerantes também foi observada (Figura 29).  

Figura 29: Mapa do metabolismo do carbono (metano) desenvolvido pelo KEGG 

mapper a partir do MG-RAST. 

 

 

Metabolismo do Nitrogênio 

 Uma alta quantidade de sequências envolvidas na formação da amônia 

e de sua transformação em precursores de aminoácidos foi observada em 

ambos metagenomas. Sequências relacionadas com a nitrificação (conversão 

da amônia em nitrito) não foram observadas nos metagenomas estudados, 

embora sequências relacionadas com a conversão do nitrato em nitrito, e do 

nitrito em amônia, tenham sido observadas. Genes relacionados com a 

transformação do nitrato em óxido nítrico, óxido dinitrogênio e depois em 

nitrogênio também foram identificados (Figura 30). 
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Figura 30: Mapa do metabolismo do nitrogênio desenvolvido pelo KEGG mapper a 

partir do MG-RAST. 

 

 

Metabolismo do Enxofre 

 A maioria das sequências observadas está relacionada com a conversão 

do sulfato em adenililsulfato, com a posterior geração de sulfito e sulfeto de 

hidrogênio (H2S). Esse H2S gerado não participa mais de nenhuma etapa 

metabólica, como observado na figura, podendo ser perdido por volatilização 

(Figura 31). 
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Figura 31: Mapa do metabolismo do enxofre desenvolvido pelo KEGG mapper a partir 

do MG-RAST. 
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5- DISCUSSÃO 

 O presente trabalho aplicou abordagens metagenômicas para analisar 

taxonomicamente e metabolicamente amostras de água e solo do Açude 

Boqueirão de Parelhas-RN, localizado na Região Semiárida Brasileira, o qual 

sofre com a influência de radiação natural e metais. 

 Constituinte essencial para a vida, a água está se tornando um recurso 

precioso. Praticamente todos os países do mundo utilizam a água para suprir 

as mais diversas necessidades, tais como o abastecimento humano, atividades 

de pesca, atividades agrícolas, atividades recreativas e turísticas. Paralelo a 

estas atividades, cresce constantemente o número de ambientes aquáticos 

contaminados com os mais diversos tipos de poluentes, gerados 

antropicamente ou por processos ditos como naturais, expondo os organismos 

a diversos danos ocasionados por eles. De origem antrópica, poluentes como 

os metais pesados e produtos derivados do petróleo podem ser citados como 

exemplos. Como exemplos de contaminantes de origem natural temos as 

radiações ionizantes derivadas principalmente dos radionuclídeos naturais da 

série do urânio e tório, minerais encontrados em diversas regiões do mundo. 

Há poucas regiões no mundo ainda livres dos problemas da perda de fontes 

potenciais de água doce, da degradação na qualidade da água e da poluição 

das fontes superfíciais e subterrâneas. 

 Radionuclídeos de fontes naturais de radiação estão presentes na Terra 

desde a sua formação, há 4.500 milhões de anos. Apesar da sua origem 

natural, várias pesquisas radiológicas estão sendo realizadas em regiões que 

apresentam radioatividade natural elevada, com o objetivo de identificar 

possíveis efeitos biológicos nos organismos superiores derivados da exposição 

prolongada a baixas doses de radiação ionizante, principalmente quando a 

exposição é através de água ou alimentos. Seguindo o mesmo padrão, estudos 

desenvolvidos em diversos ambientes aquáticos tem avaliado o dano, em 

organismos superiores, decorrente de exposições prolongadas a metais 

pesados (CAMARGO, 1994; MALANCA et al, 1998; MORAES & JORDÃO, 

2002; MARCON et al., 2010; FAGUNDES et al., 2011). Através da ingestão de 

água contaminada e alimentos (animais e hortaliças contaminados) esses 

compostos podem ser acumulados em diversos órgãos ocasionando danos e 

podendo gerar câncer (RAMOS, 2010). Já é bem descrito na literatura que 
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esses poluentes podem causar uma série de danos nas principais moléculas 

biológicas, tais como proteínas, lipídios, RNA e principalmente DNA (SIVULKA, 

2005; LU et al., 2005). 

 Devido aos danos causados pela presença de radionuclídeos em 

ambientes aquáticos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) delimitou 

valores máximos permitidos para a radiação alfa total (0,5 Bq.L-1) e para a 

radiação beta total (1Bq.L-1). No Brasil, a Portaria nª 2.914/2011 do Ministério 

da Sáude adotou os mesmo valores determinados pela OMS. Existem vários 

estudos de avaliação da radioatividade de águas utilizadas para consumo no 

Mundo e no Brasil (MALANCA et al.,1998; LAURIA et al., 2004; AUVINEN et 

al., 2005; CAMPOS et al., 2009; MARCON et al., 2010). Apesar disso, não 

existem estudos metagenômicos de ambientes aquáticos que sofrem com 

influência natural de radioatividade, mostrando a importância de 

desenvolvimento deste trabalho. 

 O Açude Boqueirão de Parelhas-RN foi escolhido como objeto de estudo 

por encontrar-se em uma região sob influência direta de radiação natural, 

proveniente do seu embasamento geológico, pertencente a Província 

Pegmatítica da Borborema, formação geológica compreendida entre os 

Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, que apresenta uma quantidade 

apreciável de corpos pegmatitos associados a radionuclídeos naturais, que em 

seu decaimento natural emiti radiação em forma de partículas alfa e beta 

(CAMPOS, 2009). Outra característica interessante é que o açude esta inserido 

em um importante bioma da região semiárida brasileira, o bioma da Caatinga. 

Este bioma possui características ambientais específicas, tais como alta 

incidência de radiação UV, altas temperaturas e longos períodos de seca 

(MENEZES et al., 2012; LOPO et al., 2013). As características citadas 

anteriormente unidas a contaminação do açude por metais pesados, 

comprovada pelos resultados observados neste trabalho, podem estar 

associadas aos distintos perfis microbianos taxonômico e funcional discutidos 

abaixo.  É interessante também citar a escassez de estudos metagenômicos de 

amostras de água e solo de açudes, enfatizando novamente a importância de 

realização deste trabalho e do quanto o mesmo irá contribuir para o 

conhecimento da microbiota presente nesta região. 
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 A quantidade de radiação natural existente em uma determinada área 

depende do tipo de minerais presentes no solo e nas rochas desta área. 

Minerais que apresentam urânio e tório em sua composição usualmente estão 

associados a ambientes que apresenta altos níveis de radiação natural. Este 

fato foi observado em Yangjiang (China), Kerala (Índia) e em diversas cidades 

do Brasil, tais como Pitinga, Caétité, Buena, Poços de Caldas e Garapari, todas 

localizadas no Estado de Minas Gerais (ANJOS et al., 2014). No Nordeste 

brasileiro a presença de minerais radioativos na Província Pegmatítica da 

Borborema já foi documentada por diversos autores (CAMPOS et al., 2009; 

PETTA et al., 2009; SILVA et al., 2010). O urânio e tório presentes nestes 

minerais tendem a realizar uma série de decaimentos, liberando com isso 

radiação ionizante principalmente na forma de partícula alfa. O Açude 

Boqueirão de Parelhas encontra-se exatamente sobre a Província Pegmatítica 

da Borborema, justificando a realização da análise de radiação feita neste 

trabalho.  

 Ambas as análises da radiação alfa total mostram valores acima do 

máximo permitido segundo a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde 

(Tabela 1), que delimita como 0,5 Bq.L-1, o valor máximo permitido. A diferença 

dos índices encontrados entre as duas coletas pode ser explicada devido ao 

período de coleta das amostras. A 1ª coleta foi realizada em estação chuvosa, 

ou seja, a chuva pode ter ocasionado uma possível diluição dos compostos 

presentes na água do açude, gerando um menor índice de radiação alfa 

detectado. Já a 2ª coleta foi realizada em estação intermediária, sem períodos 

de chuva e seca, o que pode ter gerado uma maior concentração dos 

compostos na água do açude, elevando os índices de radiação alfa. Já em 

relação à radiação beta total, os valores obtidos ficaram abaixo, apesar de 

próximos, do valor máximo permitido, 1 Bq.L-1, segundo a Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde, ocorrendo ainda uma pequena variação 

entre os resultados das coletas. Esse resultado corrobora com a idéia proposta 

por UNSCEAR (2000), onde afirmam que a maior parte da radiação emitida 

pelos subprodutos do urânio é na forma de radiação alfa. A presença de 

radiação natural e os subprodutos do urânio na água são conhecidos por 

causar efeitos genotóxicos, tais como graves lesões ao DNA (ex: quebras 

cromossômicas), dependentes da duração de exposição e de suas 



104 
 

concentrações (GARCIA-LESTON et al., 2010, OBRADOVIC-ARSIC et al., 

2010). 

 Com relação às análises físico-químicas, os resultados mostraram que o 

açude possui um pH alcalino, está livre de compostos nitrogenados, mas que 

apresenta valores de íons cloreto acima do limite permitido. Segundo MEYER 

(1994), grandes quantidades de cloreto na água pode resultar na formação de 

trihalometanos, compostos que estão associados a modificações na estrutura 

do DNA.  

 A presença de metais na água é outro fator que compromete a qualidade 

de água dos reservatórios no Brasil. Visando isso, no ano de 2005 foi criada a 

resolução CONAMA nº357, a qual delimita valores máximos de metais pesados 

na água de acordo com classificações previamente estabelecidas. Baseado 

nesta resolução, os resultados obtidos em relação aos metais, mostram níveis 

excessivos de alumínio, cádmio, cobre, chumbo, ferro, níquel e prata para 

períodos de amostragem diferentes. O resultado não chega a ser 

surpreendente visto que a presença de metais pesados já foi descrita em 

outros reservatórios localizados no estado do Rio Grande do Norte (BARBOSA 

et al., 2010; MARCON et al., 2010; GARCIA., 2011), a qual pode ser 

ocasionada por uma série de fatores, tais como à presença de atividade de 

mineração próxima ao açude, agricultura intensiva com irrigação inadequada 

nas imediações do açude, a distribuição irregular da chuva, elevadas taxas de 

evaporação, da complexidade geológica da região e da presença de industrias 

próximas. 

  O chumbo foi o único metal presente nas três amostragens (1ª, 2ª e 3ª 

coleta). Esse dado é interessante, pois pode comprovar a presença de 

pegmatitos associados ao urânio e tório na região, visto que o último produto 

de decaimento desses elementos é o chumbo (CREATION, 2001). Outro dado 

interessante foi a presença de cádmio em mais de uma amostragem (1ª e 2ª 

coleta). A presença destes dois metais na água e no solo da região pode ser 

resultado da deposição atmosférica e da lixiviação do solo e das rochas 

(SAITO, 1996; MOLLER et al., 2005). No caso da região, a deposição 

atmosférica destes metais pode ser ocasionada pela grande quantidade de 

indústrias cerâmicas no entorno do açude, que a todo o momento utilizam a 

queima de lenha para a produção de telhas, gerando uma grande quantidade 
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de emissões atmosféricas. O Município de Parelhas é considerado fortemente 

urbanizado, sendo hoje o município que apresenta o maior número de 

cerâmicas do Estado (NASCIMENTO, 2007). Em um estudo realizado na 

cidade de Tessalônica, Grécia, verificou-se que as frações biodisponíveis para 

os metais Cd, Cu,Mn, Ni, Pb e Zn variavam entre 60% e 75% da concentração 

total dos metais, nas partículas inaláveis coletadas em áreas industriais, e entre  

5% e 40% da concentração total dos metais, nas partículas inaláveis coletadas 

em áreas urbanas (VOUTSA & SAMARA, 2002). Em outro estudo, realizado no 

Brasil, a presença de diversos metais, entre eles Pb e Cd, foi detectada no 

material particulado oriundo da queima de cana-de-açucar (SILVA et al., 2012).  

 Devido à sua estabilidade e persistência, a presença de metais pesados 

no meio ambiente representa uma grave ameaça para a saúde dos organismos 

expostos. Sabe-se que danos na molécula de DNA são algum dos principais 

problemas causados pela exposição a esses agentes tóxicos (FLOREA & 

BUSSELBERG, 2006; VALKO et al., 2006; MARCON et al., 2010; BARBOSA et 

al., 2010; FAGUNDES et al., 2011). A presença do cádmio na água pode 

interferir na ação de enzimas e inibir o reparo do DNA dos organismos 

expostos (PERALTA-VIDEA et al., 2009). No caso do chumbo, efeitos de 

concentrações elevadas incluem neurotoxicidade e até a morte, sendo 

essencial quando em águas superficiais, o monitoramento contínuo de seus 

níveis (ATSDR, 2007). 

 O solo do entrono do açude apresentou condutividade elétrica em torno 

de 2,85 dS.m-1, mostrando que o mesmo encontra-se próximo de se tornar 

salino, enquanto que o pH mostra-se próximo de se tornar alcalino (pH~7,9). A 

análise dos padrões globais de diversidade de bactérias revela que a 

salinidade e o pH são importantes fatores que influenciam a diversidade global 

das comunidades microbianas (LOZUPONE & KNIGHT, 2007). Comparando-

se os resultados obtidos no nosso trabalho com os obtidos por PACHIONNI et 

al (2014), o qual também realizou análises taxonômicas e funcionais no solo de 

uma região semiárida nordestina, observamos diferentes perfis taxonômicos e 

funcionais entre as amostras. Esse fato pode ser explicado tanto pela presença 

de agentes estressores encontrados na nossa região, bem como por 

características específicas do solo, tais como o pH. O pH de nossa amostra de 
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solo gira em torno de 7,5 – 8, enquanto o pH da amostra de solo analisada por 

PACHIONNI et al (2014) apresentou um pH abaixo de 5.  

 O solo do entorno do açude apresentou areia como seu principal 

constituinte (solo arenoso), dado similar aos observados em outros estudos 

realizados no bioma da Caatinga (GIONGO et al., 2011; MENEZES et al., 

2012; PACCHIONI et al., 2014). A estrutura do solo depende da associação 

entre as partículas minerais (areia, silte e argila) e matéria orgânica, os quais 

consistem de micro e macro-agregados incorporados dentro de uma matriz 

sólida, líquida e gasosa os quais apresentam constante mudança em resposta 

a perturbações naturais ou induzidas pelo homem (GOEDERT, 1985). A 

organização estrutural das partículas do solo produz um habitat espacialmente 

heterogêneo para os microrganismos, caracterizados por diferentes substratos, 

nutrientes, concentração de oxigênio, conteúdo de água e valores de pH, que 

estão diretamente relacionados com a diversidade microbiana e aos processos 

bioquímicos encontrados nestes ambientes (LADD  et al., 1996; CHAU et al., 

2011). 

 O Brasil se destaca por ser detentor de uma de megabiodiversidade, 

com cerca de 20% do número total de espécies descritas no planeta 

(MITTERMEIER & MITTERMEIER, 2004), as quais estão associadas a uma 

extensa quantidade de biomas encontrados (Amazônia, Mata Atlântica, 

Pampas, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Zona Costeira). Possuindo a maior 

cobertura de floresta tropical (> 6 milhões de Km2) e um dos mais extensos 

patrimônios marinhos (> 4 milhões de Km2) do planeta, o País se destaca 

também pela grande descarga de água doce dos rios em seu território, cuja 

vazão média anual é de 179 mil m3S-1, correspondendo a aproximadamente 

12% da disponibilidade hídrica mundial. Na literatura, existe uma considerável 

quantidade de dados sobre a diversidade de plantas e animais no país, mas 

dados sobre a diversidade microbiana ainda são relativamente escassos, com 

menos de 150 trabalhos publicados (RODRIGUES, 2011). A maior parte destes 

trabalhos utilizaram sequências 16S rRNA, que apesar  de serem eficientes na 

identificação taxonômica, possuem uma menor quantidade de marcadores de 

genes conservados quando comparados com as análises mais atuais, tais 

como a abordagem metagenômica (SEGATA et al., 2013). 
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  Ambientes de água doce são importantes depositórios da 

microbiodiversidade uma vez que apresentam diferentes nichos físico-químicos 

e drenam águas que carreiam microrganismos. Ambientes lacustres no mundo 

tem sido alvo de análises metagenômicas (WANI et al., 2006; RUSCH et al., 

2007; POPE & PATEL, 2008; DEBROAS et al;. 2009). No Brasil, estes 

ambientes ainda são pouco estudados, podendo citar comos exemplos 

análises metagenômicas feitas no Rio Amazonas-AM (GHAI et al., 2011), e um 

trabalho referente a represas tropicais de água doce (açudes e hidrelétricas) 

realizado no lago Tucurui- PA, o qual utilizou análise de sequências 16S Rrna 

(GRAÇAS et al., 2012). Nenhum estudo referente a análises metagenômicas 

de represas tropicais de água doce poluída, tais como os açudes, foram 

encontrados na literatura, o que faz com que este trabalho seja considerado 

novamente como pioneiro. 

 A diversidade microbiana encontrada nas amostras de água e solo 

mostra Bacteria como grupo dominante, resultado que não chega a ser 

surpreendente, visto que na maioria dos estudos metagenômicos este grupo 

aparece bem mais representado do que os outros grupos (VENTER et al., 

2004; TRINGE et al., 2005; URICH et al., 2008), mostrando a completa 

dominância desses organismos nos mais diversos ambientes. Dados da 

literatura inferem que mais de 40 milhões de células bacterianas existam em 

apenas um grama de solo (WITHMAN  et al., 1998). Interessantemente, na 

amostra de água uma porção expressiva das sequências identificadas (2,3%) 

está associada a Vírus, enquanto que na amostra de solo a quantidade de 

sequências identificadas foi menor que 1%. Esse resultado não chega a ser 

anormal, já que nos últimos anos o campo da virologia tem passado por um 

intenso crescimento e estudos metagenômicos em ambientes de água doce já 

foram desenvolvidos mostrando Vírus bem representado em suas amostras 

(TSENG et al., 2013; ROUX et al., 2012).  

 Eukarya e Archaea apresentam baixa ocorrência em ambas as 

amostras. A presença de sequências relacionadas ao Dominio Eukarya é em 

sua maioria associada ao Reino Fungi, aos Cordados e as Bacillariophytas. 

Fungos são encontrados nos mais diversos ambientes, nos quais são 

extremamente importantes, visto que são essências na decomposição da 

matéria orgânica (ANDERSON et al., 2003;  XU, 2006). É interessante observar 
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que uma maior quantidade de sequências relacionadas a fungos foi encontrada 

na amostra de solo. Isto pode ser explicado pela presença da vegetação, visto 

que os fungos podem realizar associações simbióticas com plantas, 

conhecidas como micorrizas, ou utiliza-las como hospedeiras. A baixa 

quantidade de sequências relacionada a fungos corrobora com o que é visto na 

literatura, onde resultados mostram que ambientes com pequeno número de 

plantas superiores, como na Caatinga, tendem a apresentar diminuição na 

diversidade fúngica (BUÉE et al., 2009). A presença de sequências 

relacionadas aos Cordados, principalmente na amostra de água, pode ser 

derivada da presença de fragmentos de DNA oriundos da decomposição de 

organismos mortos, como os peixes, as quais acabaram sendo sequenciados 

juntamente com a amostra ambiental. Com relação a Bacillariophyta, é descrito 

na literatura que esses organismos são encontrados principalmente em 

ambientes marinhos, mas podem também ser encontrados em ambientes de 

água doce e e em ambientes terrestres úmidos, explicando a presença de 

sequências relacionadas a estes organismos encontradas principalmente na 

amostra de solo (MONTEIRO et al., 2007). 

 A identificação de sequências relacionadas ao Domínio Archaea, antes 

isoladas exclusivamente em ambientes extremos, está de acordo com 

resultados encontrados em diversos estudos metagenômicos recentes que 

mostram a presença deste grupo de organismos numa ampla diversidade de 

habitats, como em recifes de corais (DINSDALE et al., 2008b), em solos 

tropicais (DEANGELIS et al., 2013), em material particulado (CAO et al., 2014) 

e ambientes de água doce (GHAI et al., 2011). O filo Euryarcheaota foi o mais 

representativo em ambas as amostras, no qual provavelmente estão envolvidos 

nos ciclos de carbono e enxofre, além de participar de forma significativa no 

ciclo do nitrogênio realizando a oxidação da amônia (LEINIGER et al., 2006). 

Os representantes deste filo são conhecidos por serem metanogênicos, ou 

seja, realizam a produção de metano a partir da degradação da matéria 

orgânica. A produção de metano é o passo final do fluxo de carbono em vários 

habitats anaeróbios, incluindo sedimentos de água doce, alguns solos e 

ambientes geotermais (SCHINK, 1997). Em ambientes onde a concentração de 

sulfato é baixa, como em sedimentos de água doce, a metanogênese substitui 

a redução de sulfato como principal processo final de degradação de matéria 
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orgânica (LIU & WITHMAN, 2008). O metano produzido no sedimento 

permanece dissolvido na água sob alta pressão hidrostática, mas pode atingir 

as camadas superiores e ser oxidado por bactérias metanotróficas (RAMOS et 

al., 2009). 

 Como pode ser observado nos resultados, os Filos Proteobacteria, 

Actinobacteria, Bacterioidetes e Cyanobacteria aparecem bem representado 

em ambas as amostras, indo ao encontro do que existe na literatura, onde a 

maioria dos microrganismos sempre irão pertencer a nove principais filos 

(Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Chloroflexi, Bacteroidetes, 

Firmicutes, Planctomycetes, Verrucomicrobia, e Gemmatimonadetes), mesmo 

levando em consideração as características do ambiente em que estão 

inseridos (YOUSSEF & ELSHAHED, 2009). É importante salientar que as 

sequências não classificadas, apesar de terem sido removidas das análises, 

representam o enorme potencial genético ainda desconhecido desta região, 

mostrando a importância da necessidade de estudos metagenômicos mais 

aprofundados nestes ambientes. 

 A estrutura global de comunidades bacterianas isoladas de sistemas 

aquáticos muito constrastantes parece ser bem conservada, diferente do que é 

observado em outros ambientes, como o solo (ZHOU et al., 1997). Estudos 

anteriores já mostraram que ambientes de água doce são dominados por 

Proteobacteria e Actinobacteria, seguido por uma menor quantidade de 

Bacterioidetes e Cyanobacteria, o que vai ao encontro dos resultados obtidos 

no trabalho. Da mesma forma, a abundância dos grupos Proteobacteria e 

Actinobacteria em ambientes de água doce brasileiros, já foi observado por 

GHAI et al. (2011). Por fim, um estudo realizado no reservatório Tucuruí, no 

Pará, mostrou Proteobacteria, Actinobacteria e Bacterioidetes como os grupos 

mais bem representados (GRAÇAS et al., 2012). A resistência ao estresse UV 

têm sido sugerida com uma das razões para o sucesso de Actinobacteria em 

águas superficiais de lagos, submetidas à alta frequência na incidência de UV 

(WARNECK et al., 2005).  

 A presença do filo Proteobacteria como dominante, nos mais diversos 

tipos de solos, já foi documentada por ROESCH et al. (2007) e XU et al. (2014). 

Alguns trabalhos têm mostrado que solos de regiões áridas e solos arenosos 

apresentam abundância de Actinobacteria (BACHAR et al., 2012; RUSSO et 



110 
 

al., 2012), o que também foi observado nos nossos dados. Os representantes 

de Actinobactérias são conhecidos como bactérias de cultivo lento e produtoras 

de antibióticos, sendo, frequentemente encontradas em solos de pastagem 

(DUNBAR et al., 2002). Sequências relacionadas a Bacterioidetes também 

tiveram boa representatividade na amostra de solo, principalmente referentes 

ao gênero Sphingobacteria. Bacteroidetes são conhecidas por apresentar uma 

resposta rápida à adição de matéria orgânica complexa em sedimentos em 

condições anaeróbicas estritas, sugerindo um importante papel destes 

organismos na disponibilização de compostos orgânicos de baixo peso 

molecular que seriam mineralizados por bactérias redutoras de sulfato 

(ROSELLO-MORA et al., 1999).  

 As Proteobactérias são o maior e mais diverso grupo de bactérias 

cultivadas e estão alocadas em cinco subdivisões: alfa, beta, gama, delta e 

epsilon. Elas desempenham importante papel no ciclo dos nutrientes, 

principalmente de nitrogênio, justificando assim a presença de grandes 

números desses indivíduos no solo e na água. Os grupos Alphaproteobacteria 

e Betaproteobacteria foram altamente abundantes em ambas as amostras. O 

grupo Gammaproteobacteria também mostrou estar bem representado nas 

amostras do açude, o qual abrange microrganismos de importância médica e 

científica, como representantes das famílias Enterobacteriaceae, 

Pseudomonadaceae (VOGET et al., 2003). Deltaproteobacteria não é 

comumente encontrada em amostras de solo e água, mas mostrou uma boa 

parcela de sequências atribuídas na amostra do solo. A sua presença pode 

estar relacionada com grupos microbianos específicos, tais como as bactérias 

redutoras de sulfato, representadas pela ordem Desulforomonadales, 

importantes no ciclo metabólico do enxofre (TAKETANI et al., 2010b); como 

também a bactéria redutoras de ferro, representadas pelo gênero Geobacter.  

 Uma ampla distribuição de Alphaproteobacteria e Betaproteobacteria em 

ambientes de água doce têm sido bem documentadas, e a sua abundância 

está relacionada diretamente com o pH e a concentração de nutrientes 

(NEWTON et al., 2011; WANG et al., 2012). Alphaproteobacteria agrupa 

organismos capazes de crescer em condições nutricionais mínimas. Incluem-se  
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dentro deste grupo bactérias fixadoras de nitrogênio, tais como as pertencentes 

as ordens Rhizobiales, Rhodobacterales e Caulobacterales, as quais foram 

observadas nos nossos dados. Betaproteobacteria foram representadas 

principalmente pela ordem Burkholderiales, a qual possui uma variedade de 

bactérias que são capazes de degradar os compostos clorados e aromáticos 

(YUSTE et al., 2000; KASAI et al., 2005; HAMAMURA et al., 2006).  

 Da mesma maneira, a presença de Alphaproteobacteria e 

Betaproteobacteria já tem sido bastante documentada nos mais diversos tipos 

de solo, desde solos de deserto até solos de regiões árticas (XU et al., 2014). 

Alphaproteobacterias, além de atuar como importantes fixadoras de nitrogênio 

e carbono podem realizar associações simbióticas com plantas e animais, tais 

como os representantes das ordens Rhizobiales e Rhodobacterales, 

encontrados em grande quantidade nos nossos resultados. Representantes 

desta ordem vivem em associações simbióticas em nódulos de raízes, 

auxiliando na fixação de nitrogênio (TORRES et al., 2011; YUAN et al., 2012). 

Na literatura, a presença de Alphaproteobacteria está relacionada 

principalmente com solos arenosos, indo ao encontro dos nossos resultados, e 

sua diversidade está diretamente relacionada com o tamanho das pastículas 

que compõe o solo (SESSITSCH et al., 2001). Betaproteobacteria é uma 

classe predominantemente aeróbia, a qual participa de forma ativa no processo 

de fixação de nitrogênio e no processo de degradação da celulose. A hidrólise 

de polímeros complexos de celulose permite a disponibilização de glicose para 

o estabelecimento de outros organismos incapazes de degradá-la. A 

degradação bacteriana aeróbica da celulose também pode ser realizada por 

bactérias filamentosas presentes na classe Actinobacteria, tais como 

representantes do gênero Streptomyces, bem com por bactérias não 

filamentosas pertencentes à classe Firmicutes, tais como representantes do 

gênero Bacillus (LEE et al., 1997; RODRIGUES, 2011). Ambos os gêneros 

citados anteriormente foram bem representados na amostra de solo. 

 A comparação das amostras de água e solo do açude, em nível de 

classe, com diversos metagenomas públicos, observados através do PCA, 

mostra uma alta proximidade com metagenomas específicos. O metagenoma 

da amostra de água mostrou ser quase sobreposto ao metagenoma de águas 
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contaminadas coletadas em um lago na cidade de Kobe, Japão, no ano de 

2012 (IHARA et al., 2014). Esse dado torna-se extremamente interessante, 

pois nessa região foram detectados altos índices de radiação, sete vezes 

superiores à quantidade de radiação detectada normalmente, segundo o 

FUKUSHIMA DIARY (2012). Segundo esta mesma fonte, esse alto índice 

radioativo detectado na região é proveniente da região de Fukushima, a qual, 

no ano de 2011, foi uma das principais cidades japonesas afetadas por um 

catastrófico terremoto que causou uma intensa destruição da região Nordeste 

do Japão. Presente nesta região, a Usina Nuclear de Fukushima foi 

severamente danificada levando a uma intensa emissão de radionuclídeos, os 

quais através de correntes atmosféricas foram transportados para diversas 

regiões do País (YASUNARI et al., 2011). Estes radionuclídeos transportados 

pelo vento tendem a se depositar na superfície do solo, podendo ser 

novamente transportado para outras regiões pela atmosfera ou através da 

hidrosfera As chuvas também poderiam contribuir para a deposição dos 

radionuclídeos no solo, os quais poderiam percolar e levar a contaminação de 

ambientes aquáticos (YAMAUCHI, 2012; YOSHIDA & TAKAHASHI, 2012), 

sendo umas das prováveis hipóteses utilizadas para justificar tamanha 

semelhança taxonômica encontrada entre nossa amostra metagenômica e a do 

lago de Kobe no Japão. Na análise de dois grupos entre os metagenomas, o 

destaque é observado em nível de gênero, onde a água do açude mostra 

gêneros bastante específicos para a região, tais como Pseudomonas e 

Microcystis, discutidos posteriormente. 

 Outros metagenomas próximos taxonomicamente ao metagenoma da 

amostra de água do açude são referentes à metagenomas de sedimentos de 

reservatórios chineses, os quais mostraram possuir uma alta diversidade de 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Nitrospira e Verrucomicrobia. 

TAMAKI et al (2005) e NEWTON et al (2012)  já haviam documentado em seus 

trabalhos a semelhança taxonômica entre os organismos presentes na região 

epilímnia e no sedimento de ambientes de água doce, corroborando com os 

resultados obtidos no PCA. A análise de dois grupos entre esses 

metagenomas, em nível de classe, mostra pouca divergência. Em nível de 

gênero é interessante notar que o grupo de água do açude apresenta 

novamente abundância de gêneros específicos, tais como Pseudomonas e 
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Microcystis, que estão diretamente relacionados a características importantes 

da região (presença de metais e possível eutrofização) discutidas 

posteriormente. 

 Baseado ainda no PCA taxonômico, o metagenoma da amostra de solo 

do açude mostrou estar mais próximo taxonomicamente de metagenomas de 

solo agrícola. Solos agrícolas são caracterizados pela grande quantidade de 

nutrientes disponíveis, os quais favorecem o desenvolvimento das plantas de 

cultivo. Associado as plantas, uma grande quantidade de microrganismos se 

desenvolve, ou estabelecendo relações simbióticas ou utilizando as plantas 

como hospedeiras.  NUSSLEIN & TIEDJE (1999) mostrou que solos agrícolas 

apresentam uma alta abundância de Proteobacteria e Actinobacteria, o que 

também foi observado em nossos resultados. Essa semelhança entre os 

metagenomas não chega a ser surpreendente, pois no solo ao redor do açude 

pequenos grupos de agricultores praticam a agricultura de subsistência, 

favorecendo o desenvolvimento de microrganismos específicos. Através da 

análise de dois grupos, poucas diferenças são observadas entre os grupos. A 

principal diferença é relacionada à classe Actinobacteria, presente em maior 

quantidade no metagenoma de solo do açude. Já é de conhecimento que 

Actinobacteria é abundante em solos de regiões áridas e arenosas, uma 

importante característica dos solos da região estudada (BACHAR et al., 2012; 

RUSSO et al., 2012). 

 Entre os gêneros mais representados na amostra de água, existem 

principalmente membros de Proteobacteria e Verrucomicrobia, com membros 

de Cyanobacteria, Actinobacteria, Planctomycetes e Bacterioidetes 

apresentando também uma boa representação. Na amostra de solo, os 

gêneros mais representados pertenciam principalmente aos membros de 

Proteobacteria, Actinobacteria e Acidobacteria, com membros de Chloroflexi, 

Nitrospira, Bacillariophyta, Planctomycetes e Gemmatimonadetes também bem 

representados.  

 A radiação ionizante é uma radiação com energia suficiente para ionizar 

moléculas. Quando essa radiação passa através da matéria, íons e radicais 

livres são produzidos reagindo rapidamente e modificando moléculas, como 

DNA, proteínas e lipídios. A radiação ionizante é, portanto, potencialmente 

prejudicial para a vida, principalmente devido a danos no DNA resultante da 
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geração de espécies reativas de oxigênio e da clivagem hidrólitíca da água 

(COX E BATTISTA, 2005). Foram encontradas, na amostra de solo, espécies 

dos gêneros Methylobacterium, Bacillus, Geodermathopillus, Deinococcus, 

Rubrobacter e Nocardioides, conhecidas por serem altamente resistentes a 

radiação ionizante, a radiação UV e a dessecação (RAINEY et al., 2005; JOUX 

et al., 1999; YANG et al., 2008). Deinococcus, Geodermathopillus e 

Rubrobacter são conhecidos por serem resistentes a doses extremamente 

altas de radiação ionizante (>30 kGy), sendo observada nos resultados uma 

menor quantidade de sequências referentes a estes gêneros (70, 110 e 61 

sequências, respectivamente). Bacillus, Nocardioides e Methylobacterium são 

conhecidos por serem resistentes a doses mais baixas de radiação (3-13 kGy) 

e foi observada uma maior quantidade de sequências referentes a este 

gêneros (480, 478 e 200 sequências, respectivamente). Muitos dos ambientes 

dos quais organismos resistentes à radiação ionizante têm sido isolados podem 

ser considerados secos, mostrando que muitas destas cepas também são 

resistentes à dessecação (DOSE et al., 1992; MURRAY et al., 1992; RAINEY 

et al., 2005).  

 Os mesmos gêneros citados anteriormente também foram encontrados 

na amostra de água, mas com uma quantidade menor de sequências 

relacionadas (30, 23, 13, 120, 41 e 250 sequências, respectivamente). Esses 

dados são interessantes, pois fontes naturais de radiação ionizante na Terra 

tendem a apresentarem baixos níveis de radiação, quando comparado com 

fontes antrópicas de radiação (RAINEY et al., 2005). Outros gêneros como 

Pseudomonas, Burkholderia, Acidovorax e Enterobacter foram bem 

representados na amostra de água (3.036, 592, 568 e 409 sequências, 

respectivamente) corroborando com dados presentes na literatura que mostram 

a presença destes gêneros em águas e depósitos contaminados com urânio 

(FIELDS et al., 2005; HEMME et al., 2010; SMITH et al., 2012; KUMAR et al., 

2013).   

 Em ambas as amostras também foram encontrados gêneros conhecidos 

por serem resistentes a presença de metais, tais como Pseudomonas e 

Bacillus, conhecidos por serem resistentes aos metais cádmio e chumbo, 

encontrados acima do limite permitido na região estudada, (HUSSEIN & 

INBRAHIN, 2004; HE et al., 2009); Anaeromyxobacter e Geobacter, conhecidos 
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por serem resistentes ao urânio (HEMME et al., 2010), metal presente também 

em grande quantidade na região; e Mycobacterium, conhecido por sua 

resistência a cobre (WOLSCHENDORF et al., 2011), o qual foi encontrado em 

uma de nossas coletas. Além dos efeitos tóxicos diretos, os metais podem 

exercer uma pressão seletiva na comunidade microbiana, resultando na 

presença de microrganismos mais tolerantes nas áreas contaminadas quando 

comparados com os presentes em áreas não contaminadas. Esta seleção pode 

conduzir ao estabelecimento de populações resistentes/tolerantes aos metais 

(ANGLE  et  al.,  1993;  BAATH  et  al.,  1998; DIAZ-RAVIÑA & BAATH, 1996). 

 Em nível de espécies, alguns dados interessantes podem ser 

observados referentes a espécies resistentes e adaptadas aos contaminantes 

presentes na região. Na amostra de água do açude, espécies como Gemmata 

obscuriglobus, resistente a radiação ionizante e UV (LIEBER et al., 2009); 

Acidovorax delafieldii, resistentes ao urânio e consequentemente a radiação 

ionizante (FIELDS et al., 2005); e Enterobacter cloacae, resistentes a presença 

de cádmio (HAQ et al., 1999), mostraram-se estar bem representadas. 

Sequências relacionadas à espécie Microcystis aeruginosa também foram 

observadas nas amostras de água do açude. Trabalhos microbiológicos 

realizados anteriomente já mostraram a presença desta cianobactéria na região 

do açude (DA COSTA et al., 2009). É bem descrito na literatura que a espécie 

Microcystis aerugionsa está relacionada a corpos d’água que sofrem com o 

problema de eutrofização, o qual ocasiona frequentes fenômenos de 

proliferação excessiva dessas cianobactérias tóxicas. Inúmeros estudos de 

qualidade de água têm mostrado a presença de altas concentrações destas 

cianobactérias em reservatório no Brasil (SOTERO-SANTOS et al., 2006; 

MARCON et al., 2010). A ingestão de sua célula intacta bem como de suas 

toxinas pode causar doenças ou mortes das mais variadas espécies de 

organismos (MOHAMED et al., 2003; GER & PANOSSO, 2014). O conjunto 

desses dados a respeito da presença destas cianobactérias em reservatórios 

de água doce no Brasil indica a necessidade de monitoramento desses 

organismos, visto que a contaminação destes ambientes por toxinas pode 

potencialmente provocar danos ao material genético dos organismos e da 

população presente nas regiões afetadas (HUMPAGE et al., 2000). 
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 Em relação à amostra de solo, as espécies Anaerolinea thermophila, 

Phaeodactylum tricornutum, Gemmatimonas aurantiaca e Gemmata 

obscuriglobus apresentaram uma boa quantidade de sequências relacionadas. 

Anaerolinea thermophila foi a segunda espécie mais representada na amostra 

de solo. Essa espécie é considerada termofílica, apresentando elevada 

termperatura ótima de crescimento (SEKIGUCHI et al., 2003), mostrando a 

adaptação desta espécie a umas das principais características da região, as 

altas temperaturas. A diatomácea Phaeodactylum tricornutum é conhecida por 

ser altamente resistente a cádmio, através da produção de metalotioneínas que 

sequestram intracelularmente esses íons tornando-os inofensivos para o 

organismo (TORRES et al., 1997). Gemmatimonas aurantiaca mostrou estar 

presente em rejeitos de mineração contaminados com chumbo e cádmio 

(ZHANG et al., 2007). A resistência da espécie Gemmata obscuriglobus já foi 

descrita anteriormente.  

 Como mostrado nos resultados, a região em que se encontra o Açude 

estudado está sujeita a agentes estressores, tais como radiação natural, a 

presença de metais, alta incidência de radiação UV e a salinidade do solo. A 

presença da radiação e dos metais poderia explicar a alta quantidade de genes 

relacionados ao estresse oxidativo encontradas em nossas amostras, visto que 

esses agentes são conhecidos por gerar um aumento na quantidade de ERO. 

As sequências atribuídas ao estresse osmótico podem ser resultado da 

salinidade e da presença de íons metalícos na região. A alta concentração de 

sais no solo e na água gera um aumento da pressão osmótica, o que pode 

promover a perda de água pelas células microbianas (MOTERLE et al., 2006). 

As altas concentrações do soluto no meio extracelular impede a captação 

normal de água pelos microrganismos, fazendo com que os mesmos só 

possam captar água do ambiente através do bombeamento de íons inorgânicos 

para o interior da célula. Isso alteraria as proporções extracelulares dos íons 

sódio e potássio, os quais são considerados importantes osmorreguladores 

(CSONKA, 1989). Aproveitando-se do bombeamento de íons inorgânicos para 

o interior da célula, os metais atravessariam inespecíficamente a membrana, 

causando danos diretos e indiretos nas biomoléculas e ativando os diversos 

mecanismos de resistência microbiana a metais, justificando a alta quantidade 

de sequências referentes ao grupo de resistência a antibióticos/compostos 
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tóxicos encontrados (Tabela 9).  A região também é conhecida por apresentar 

altos índices de temperatura, justificando a parcela de sequências associadas 

ao estresse pelo calor.  

 Estratégias para se adaptar a radiação ionizante e UV envolvem o  

aumento do número de cópias do genoma, o arranjo espacial apertado de 

nucleóides, aumento de varredores de radicais livres, e a melhoria no processo 

reparação enzimática do genoma (THIEL, 2012), o que pode estar associado a 

presença de sequências referentes a duplicação do DNA e aos diversos 

mecanismos de reparo observados em nossas amostras (Figura 28). O reparo 

direto bacteriano foi o mecanismo de reparo que apresentou a maior 

quantidade de sequências relacionadas, provalmente como resultado dos altos 

índices de radiação UV presentes na região. A radiação UV é um dos principais 

mecanismos geradores dos dímeros de pirimidina, os quais são reparados 

através da fotorreativação, um dos tipos de reparo direto bacteriano. O reparo 

por excisão de nucleotídeos (NER), representados pelos sistemas UvrABC e 

UvrD, também apresentou uma boa parcela de sequências relacionadas. Sabe-

se que esse mecanismo também é responsável pelo reparo de dímeros de 

pirimidina, bem como de danos oxidativos causados pelas ERO (MELIS et al., 

2013). Outro mecanismo de reparo bem representado nas amostras foi o 

reparo por excisão de bases, o qual tem como função reparar bases oxidadas, 

sítios abásicos e quebras simples da fita de DNA. Esses danos são causados 

na maioria das vezes por ERO, as quais podem ser geradas pela radiação 

ionizante e pela presença de metais (SVILAR et al., 2011).  

  A origem de resistência à radiação ionizante nos procariontes é 

obscura, e essa resistência não pode ser explicada como uma adaptação à 

radiação ambiental. As fontes naturais de radiação ionizante na Terra emitem 

níveis baixos de radiação (KARAM & LESLIE, 1999; UNSCEAR, 1982), 

impossíveis de gerar doses agudas para que estes organismos mostrem 

resistência. Tem sido sugerido que o mecanismo de reparo de DNA pode ter 

evoluído não para controlar os danos causados pela radiação ionizante, mas 

sim para compensar a dessecação, outro estresse natural que gera um padrão 

de danos ao DNA semelhante ao que é produzido através da radiação 

ionizante (MATTIMORE & BATTISTA, 1996). O processo de dessecação é 

prejudicial ao DNA e resulta em quebras das fitas simples e duplas da molécula 
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(DOSE et al., 1992), as lesões letais primárias resultantes da exposição a 

radiações ionizantes, e presume-se que as espécies tolerantes a dessecação, 

bem como as espécies resistentes às radiações ionizantes, podem evitar ou 

efetivamente reparar estas lesões. Dessecação extrema e altos índices de 

radiação ionizante levariam a quebras duplas da molécula do DNA, as quais 

seriam reparadas através da via RecBCD do reparo por recombinação 

homóloga. Entretanto, na região do açude, os níveis de radiação presentes não 

são suficientes para gerar quebra dupla na molécula de DNA, mas 

provavelmente são suficientes para gerar quebras simples, as quais podem ser 

reparadas pela via RecFOR do reparo por recombinação homóloga. Essa pode 

ser uma das hipóteses que explique a menor ocorrência de sequências 

referentes a via RecBCD quando comparada com a via RecFOR do reparo por 

recombinação homóloga.    

 Sequências associadas ao grupo de resistência a antibióticos/compostos 

tóxicos encontradas neste trabalho provavelmente estão relacionadas à 

presença dos metais chumbo, cádmio e cobre nas águas e no solo do açude 

(Tabela 9). Uma grande parte de sequências relacionadas a este grupo 

pertence ao sistema de resistência cobalto-zinco-cádmio, conhecido com czc, o 

qual é descrito ser um dos principais mecanismos de resistência microbiana ao 

cádmio. Esse sistema envolve o transporte ativo destes três metais para fora 

do organismo através de bombas de efluxo (NIES, 1995). Outra parcela de 

sequências associadas a este grupo envolve a multiresistência mediada por 

bombas de efluxos. O principal mecanismo de resistência microbiana ao 

chumbo envolve bombas de efluxo codificadas pelo operon pbr, o qual é 

composto por 4 genes responsáveis por bombear este metal do citoplasma 

para o meio extracelular através de ATPases (BORREMANS et al., 2001). 

Outro mecanismo de resistência ao chumbo, não específico, utiliza o operon 

cad, responsável pelo trasporte ativo de cádmio para fora do microrganismo, 

novamente através de bombas de efluxo (LIAO et al., 2006).  

 Outro achado interessante nesse grupo é referente a sequências 

relacionadas à resistência microbiana contra antibióticos, as quais também 

foram bem representadas nas amostras estudadas. As sequências são 

referentes à resistência a meticilina em Staphylococcus e a resistência a 

fluoroquinolonas. Nas últimas décadas, um grande número de antibióticos tem 
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sido identificado nas mais diversas fontes de água e no solo (BAQUERO et al., 

2008; SU et al., 2014), como resultado da contaminação oriunda do esgoto 

doméstico, de atividades agropecuárias e de atividades indústriais. As 

comunidades bacterianas muitas vezes respondem a pressão de seleção por 

antibiótico através da aquisição de genes de resistência, ou seja, elementos 

genéticos móveis que podem ser compartilhados horizontalmente entre 

espécies (KRISTIANSSON et al., 2011). Comunidades microbianas ambientais 

mantêm diversas coleções de genes de resistência, que podem ser 

mobilizados para bactérias patogênicas. A presença de altas concentrações de 

antibióticos no meio ambiente é considerada uma das principais causas que 

levam ao desenvolvimento de bactérias multirresistentes em todo o mundo 

(GOOTZ, 2010), ocasionando um grave problema de saúde pública mundial. 

Os antibióticos também podem afetar o sistema endócrino de peixes e ser 

tóxico para algas e invertebrados (GUINEA et al., 2009a, 2009b). 

  A metilicina é um tipo de antibiótico beta-lactâmico, utilizado no 

tratamento de infecções por Staphylococcus aureus, que atua ligando-se a 

proteínas que participam da síntese da parede celular, chamadas PBPs 

(proteínas ligadoras de penicilina), impedindo a formação da parede celular e 

resultando na lise bacteriana. A resistência a meticilina em Staphylococcus 

está relacionada ao desenvolvimento de uma PBP adicional, a PBP2a, que é 

plenamente funcional, mas não tem afinidade por antimicrobianos beta-

lactâmicos. A codificação dessas novas PBPs, está relacionada à aquisição do 

gene mecA, o qual faz parte de um elemento genético móvel detectado nestes 

organismos (CHAMBERS, 1997). As fluoroquinolonas são amplamente usadas 

no setor agropecuário para garantir a saúde do animal e, com isso, aumentar a 

produção de alimentos de origem animal. Elas são ativas contra muitas 

espécies de bactérias patogênicas, sejam elas gram-positivas ou gram-

negativas, inibindo seletivamente a síntese do DNA bacteriano (GOLET et al., 

2002). Diferentes mecanismos estão envolvidos na resistência bacteriana as 

fluoroquinolonas, tais como: 1) alterações na DNA girase e topoisomerase IV, 

as quais são sítios ativos do antibiótico; 2) diminuição no acúmulo de antibiótico 

no interior da célula bacteriana, ou pela impermeabilidade da membrana ou por 

hiperexpressão de sistemas de bombas de efluxo. Estes mecanismos podem 

ser mediados tanto por genes cromossômicos quanto por genes presentes em 
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elementos genéticos móveis, tais como transposons e plasmídeos (RUIZ, 

2003). Baseado no exposto acima, a presença de sequências relacionadas à 

resistência a estes antibióticos pode ser justificada principalmente pela 

ocorrência, nas mediações do açude e dos pequenos rios que o perenizam, de 

atividades agropecuárias na região.  

 Uma alta similaridade funcional entre as amostras de água e de solo foi 

observada nos níveis hierárquicos mais altos. Esses resultados podem ser 

observados através da análise do componente principal (PCA) (Figura 27) e 

pelos mapas metabólicos (Figuras 29, 30 e 31) obtidos para os dois 

metagenomas estudados neste trabalho. Funcionalmente as amostras 

apresentam um perfil bastante próximo que quase se sobrepõe (Figura 27). 

Diferenças significativas só são achadas no último nível hierárquico funcional, 

onde se observa na amostra de água uma grande quantidade de fragmentos 

relacionados aos vírus, como fagos r1t, maquinaria de montagem de fagos e 

replicação de fagos. Esse resultado não chega a ser surpreendente, pois vírus 

em ambientes de água doce podem ser muito abundantes e podem utilizar 

bactérias, cianobactérias e microalgas como seus hospedeiros. Eles afetam a 

composição da comunidade e a dinâmica da população dos ambientes 

planctônicos. A população viral total pode exceder em duas vezes a população 

de bacterioplancton, e a densidade da população viral tende a flutuar com a 

densidade de população de seus hospedeiros (WOMMACK & COLWELL, 

2000).  

 Os microrganismos participam de importantes ciclos como o do carbono, 

nitrogênio, enxofre e fósforo. Por isso, exercem papéis fundamentais na 

homeostase de ambientes terrestres e aquáticos, permitindo o fluxo de energia 

e a reciclagem de nutrientes (HACKL et al., 2004; WERTZ et al., 2006). 

Diversos grupos de microrganismos relacionados com o ciclo destes nutrientes 

foram encontrados entre os mais representativos nas amostras de água e solo 

podendo explicar a alta parcela de sequências identificadas nos mapas 

metabólicos obtidos neste trabalho. Por exemplo, Gemmatimonas é um gênero 

bacteriano conhecido por acumular polifosfosfato para plantas obsorvendo 

essencialmente fósforo em áreas com deficiência nutricional (ZHANG et al., 

2003). Nitrospira, uma bactéria oxidante de nitrito, converte nitrito em nitrato 

como passo central no ciclo do nitrogênio (OFF et al., 2010). Chthoniobacter 
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está envolvido na transformação de compostos de carbono orgânico no solo 

(KANT et al., 2011). Anaeromyxobacter pode reduzir nitrato e nitrito em 

amônia, e óxido nitroso em gás nitrogênio, na ausência ou na presença de 

oxigênio (SANFORD et al., 2002). Opitutus pode produzir acetato, propionato e 

hidrogênio, os quais são importantes na metanogênese, e podem reduzir 

nitrato para nitrito (CHIN & JANSSEN, 2002). Mycobacterium pode realizar a 

metilotrofia, ou seja, conversão do metanol em formaldeído, uma importante via 

do ciclo do metano (KOLB, 2009). Candidatus solibacter e Norcadioides são 

importantes gêneros conhecidos por realizar fixação de carbono e nitrogênio, 

bem como de realizar a degradação de matéria orgânica (WARD et al., 2009; 

YUAN et al., 2012). 

 A diversidade de microrganismos presentes nestes ambientes, aquáticos 

e terrestres, representa o quanto ainda há de inexplorado em relação aos 

aspectos ecológicos, ressaltando a necessidade de mais estudos dessa 

natureza que poderão permitir novos insights sobre a dinâmica das 

comunidades microbianas. Esse trabalho vem contribuir para a caracterização 

de microrganismos presentes na água e no solo da região do semiárido, sob 

influência de radiação natural e metais, cuja variabilidade genética os torna 

uma fonte inestimável de produtos biotecnologicamente aplicáveis nas mais 

diversas áreas. 
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6- CONCLUSÃO 

 

 Os níveis de radiação alfa, cloreto e de determinados metais (chumbo, 

cádmio, alumínio, ferro, níquel, cobre e prata) encontrados no açude 

mostraram-se superiores ao limite permitido pela legislação.  

 

 Os dados mostrados neste estudo sugerem que mesmo havendo 

diferenças ambientais entre as amostras, seus perfis taxonômicos e 

metabólicos são bastante similares, quando analisados nos mais altos 

níveis hierárquicos. Na medida em que os níveis hierárquicos diminuem 

as diferenças se tornam mais evidentes. 

 

 Um exacerbado número de microrganismos pôde ser identificado por 

técnicas de análises metagenômicas, mas uma grande parcela ainda se 

encontra desconhecida, sinalizando a necessidade iminente de novas 

técnicas que deverão ser utilizadas para identificação dessa parcela de 

organismos desconhecidos.  

 

 Uma interessante relação da microbiota encontrada na região com o 

perfil funcional encontrado mostrou a presença de gêneros e espécies 

relacionadas com os mais diversos agentes estressores encontrados na 

região, tais como a radiação natural e a presença de metais. 

 

 Em comparação com os diversos metagenomas analisados, os 

metagenomas de água e solo da região do Açude Boqueirão de 

Parelhas, apresentaram perfis taxonômico próximos de ambientes 

específicos, sugerindo que a especificidade dos organismos por 

determinado ambiente está diretamente ligada às características físico-

químicas presentes. Já os perfis funcionais das amostras foram quase 

que sobrepostos e distantes de todos os analisados, mostrando a 

possível adaptação das comunidades microbianas aos poluentes 

encontrados na região, tais como a radiação natural e a presença de 

metais. 
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8 – ANEXOS 

 

8.1 Tabelas dos perfis taxonômicos individuais  

 

TABELA 10 - PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA EM NÍVEL DE DOMÍNIO, 
COMPUTADO PELO MG-RAST. 

DOMÍNIO Nº ÁGUA¹ DOMÍNIO Nº SOLO¹ 

Bacteria 86327 Bacteria 82539 

Viruses 2110 Eukaryota 1756 

Eukaryota 1569 Archaea 918 

Seq. Não Class. 142 Seq. Não Class. 175 

Archaea 139 Viruses 50 

Outras Seq. 0 Outras Seq. 5 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado filo, obtidas 

no MG-RAST. 

 

TABELA 11 – PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA EM NÍVEL DE FILO, COMPUTADO PELO 
MG-RAST. 

DOMÍNIO FILO Nº ÁGUA¹ DOMÍNIO FILO Nº SOLO¹ 

Bacteria Proteobacteria 46277 Bacteria Proteobacteria 35274 

Bacteria Não classificado 12881 Bacteria Não Classificado 18606 

Bacteria Bacteroidetes 7143 Bacteria Actinobacteria 7459 

Bacteria Actinobacteria 4432 Bacteria Bacteroidetes 4116 

Bacteria Verrucomicrobia 4363 Bacteria Cyanobacteria 3362 

Bacteria Planctomycetes 3922 Bacteria Firmicutes 2715 

Bacteria Cyanobacteria 3349 Bacteria Planctomycetes 2714 

Bacteria Firmicutes 2126 Bacteria Chloroflexi 2162 

Virus Não Clasificado 2110 Bacteria Verrucomicrobia 1666 

Eukaryota Não Classificado 496 Bacteria Acidobacteria 1540 

Bacteria Chloroflexi 405 Eukaryota Bacillariophyta 899 

Bacteria Acidobacteria 303 Bacteria Nitrospirae 752 

Eukaryota Não classificado 231 Archaea Euryarchaeota 702 

Bacteria Não classificado 209 Bacteria Gemmatimonadetes 499 

Bacteria Chlorobi 188 Bacteria Não Classificado 466 

Eukaryota Chordata 144 Bacteria Deinococcus-Thermus 404 

Seq. Não Clas Não Classificado 142 Eukaryota Não Classificado 314 

Bacteria Deinococcus-Thermus 126 Bacteria Chlorobi 254 

Eukaryota Streptophyta 125 Seq. Não Clas Não classificado 175 

Eukaryota Arthopoda 121 Bacteria Spirochaetes 140 

Archaea Euryarchaeota 117 Eukaryota Ascomycota 96 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado filo, obtidas 

no MG-RAST. 
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TABELA 12 – PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA EM NÍVEL DE CLASSE, COMPUTADO PELO MG-
RAST. 

FILO CLASSE Nº ÁGUA¹ FILO CLASSE Nº SOLO¹ 

Proteobacteria Betaproteobacteria 18149 Proteobacteria Alphaproteobacteria 10632 

Proteobacteria Alphaproteobacteria 10304 Proteobacteria Betaproteobacteria 7538 

Proteobacteria Gammaproteobacteria 9791 Actinobacteria Actinobacteria 7459 

Proteobacteria Sem hits atribuídos 6422 Proteobacteria Sem hits atribuídos 6814 

Actinobacteria Actinobacteria 4432 Proteobacteria Deltaproteobacteria 5100 

Planctomycetes Planctomycetacia 3922 Proteobacteria Gammaproteobacteria 5087 

Cyanobacteria Não Classificado 3291 Cyanobacteria Não classificado 3250 

Bacteroidetes Flavobacteria 2685 Planctomycetes Planctomycetacia 2714 

Seq. Não Clas (V) Não Classificado (V) 2110 Firmicutes Bacilli 1396 

Bacteroidetes Sem hits atribuídos 1924 Bacteroidetes Sem hits atribuídos 1249 

Verrucomicrobia Verrucomicrobiae 1617 Firmicutes Clostridia 942 

Proteobacteria Deltaproteobacteria 1404 Bacteroidetes Flavobacteria 841 

Verrucomicrobia Opitutae 1070 Bacteroidetes Sphingobacteria 837 

Firmicutes Clostridia 940 Acidobacteria Solibacteres 833 

Verrucomicrobia Sem hits atribuídos 915 Chloroflexi Anaeroleneae 771 

Bacteroidetes Sphingobacteria 876 Choloroflexi Chloroflexi 762 

Bacteroidetes Cytophagia 821 Nitrospirae Nitrospira 750 

Bacteroidetes Bacteroidia 813 Verrucomicrobia Verrucomicrobiae 742 

Verrucomicrobia Spartobacteria 685 Bacteroidetes Cytophagia 722 

Firmicutes Bacilli 526 Bacillariophyta Bacillariophyceae 557 

Firmicutes Sem hits atribuídos 495 Gemmatimonadetes Gemmatimonadetes 499 

Choloroflexi Choloroflexi 238 Seq. Não Clas (B) Não Classificado (B) 466 

Seq. Não Clas (B) Não Classificado (B) 209 Bacteroidetes Bacteroidia 454 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinada classe, 

obtidas no MG-RAST. 
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TABELA 13 – PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA EM NÍVEL DE ORDEM, COMPUTADO 
PELO MG-RAST. 

CLASSE ORDEM Nº ÁGUA¹ CLASSE ORDEM Nº SOLO¹ 

Beta Burkholderiales 14669 Actino Actinomycetales 6647 

Plancto Planctomycetales 3922 Beta Burkholderiales 4559 

Gamma Pseudomonales 3897 Alpha Rhizobiales 2921 

Actino Actinomycetales 3860 Plancto Planctomycetales 2714 

Alpha Rhizobiales 2775 Alpha Sem Hits Atribuídos 2677 

Alpha Sem hits atribuídos 2444 Alpha Rhodobacterales 2089 

Flavo Flavobacteriales 2417 Delta Myxococcales 2016 

Alpha Rhodobacterales 2403 Beta Sem Hits Atribuídos 1868 

S.N.C (Cy) Chroococcales 1989 Alpha Sphingomonadales 1817 

Gamma Enterobacteriales 1897 S.N.C (Cy) Sem Hits Atribuídos 1597 

Beta Sem Hits Atribuídos 1885 Gamma Sem Hits Atribuídos 1418 

Verruco Verrucomicrobiales 1617 Bacilli Bacillales 1299 

Gamma Sem Hits Atribuídos 1581 S.N.C (Cy) Chroococcales 882 

S.N.C (V) Caudovirales 1289 Sphingo Sphingobacteriales 837 

Alpha Caulobacterales 967 Solibacteres Solibacteriales 833 

Opitutae Não Classificado (O) 921 Gamma Xanthomonadales 824 

Gamma Alteromonadales 897 Delta Desulfuromonadales 777 

Sphingo Sphingobacteriales 876 Anaerolinae Anaerolineales 771 

S.N.C (Cy) Sem Hits Atribuídos 849 Nitrospira Nitrospirales 750 

Cytophagia Cytophagales 821 Verruco Verrucomicrobiales 742 

Bacteroidia Bacteroidales 813 Flavobacteria Flavobacteriales 730 

Clostridia Clostridiales 768 Cytophagia Cytophagales 722 

Beta Methylophilales 752 Clostridia Clostridiales 716 

Alpha Rhodospirillales 726 Gamma Pseudomonadales 671 

Sparto Não Classificado (S) 685 Delta Sem Hits Atribuídos 615 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinada ordem, 

obtidas no MG-RAST. 
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TABELA 14 – PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA EM NÍVEL DE FAMÍLIA, COMPUTADO 
PELO MG-RAST. 

ORDEM FAMÍLIA Nº ÁGUA¹ ORDEM FAMÍLIA Nº SOLO¹ 

Burkhol Comamonadaceae 7121 Actino Sem Hits Atribuídos 2941 

Plancto Planctomycetaceae 3830 Plancto Planctomycetaceae 2614 

Pseudo Pseudomonadaceae 3802 Burkhol Sem Hits Atribuídos 1700 

Burkhol Sem Hits Atribuídos 3705 Rhodo Rhodobacteraceae 1631 

Burkhol Burkholderiaceae 2897 Burkhol Burkholderiaceae 986 

Chroococcales Não Classificado 1989 Mycoco Myxococcaceae 914 

Entero Enterobacteriaceae 1897 Actino Streptomycetaceae 891 

Rhodo Rhodobacteraceae 1776 Rhizobiales Sem Hits Atribuídos 889 

Actino Sem Hits Atribuídos 1764 Chroococcales Não Classificado (C) 882 

Flavo Flavobacteriaceae 1331 Burkhol Comamonadaceae 874 

Verruco Verrucomicrobiaceae 1090 Solibacterales Solibacteraceae 833 

Caulo Caulobacteraceae 967 Xantho Xanthomonadaceae 824 

Caudo Myoviridae 965 Anaero Anaerolineaceae 771 

S.N.C (O) Opitutaceae 921 Nitrospirales Nitrospiraceae 750 

Actino Mycobacteriaceae 811 Bacillales Bacillaceae 746 

Rhizobiales Sem Hits Atribuídos 796 Sphingo Sem Hits Atribuídos 723 

Methylo Methylophilaceae 741 Actino Nocardioidaceae 685 

S.N.C (S) Não Classificado (S) 685 Burkhol Não Classificado (B) 670 

Flavo Sem Hits Atribuídos 664 Pseudo Pseudomonadaceae 602 

Burkhol Não Classificado (B) 601 Flavo Flavobacteriaceae 582 

Rhizobiales Rhizobiaceae 569 Sphingo Sphingomonadaceae 567 

Cytophagales Cytophagaceae 536 Naviculales Phaeodactylaceae 551 

S.N.C (V) Não Classificado (V) 457 Sphingo Erythrobacteraceae 526 

Sphingo Sphingobacteriaceae 428 Gemma Gemmatimonadaceae 495 

Flavo Não Classificado (F) 420 Rhizobiales Bradyrhizobiaceae 483 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinada família, 

obtidas no MG-RAST. 
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TABELA 15 – PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA EM NÍVEL DE GÊNERO, 
COMPUTADO PELO MG-RAST. 

GÊNERO Nº ÁGUA¹ GÊNERO Nº SOLO¹ 

Pseudomonas 3036 Candidatus Solibacter 833 

Limnobacter 1801 Streptomyces 819 

Microcystis 1212 Anaerolinea 771 

Curvibacter 904 Anaeromyxobacter (U) 757 

Mycobacterium 811 Nitrospira 675 

Verrucomicrobium 789 Phaeodactylum 551 

Planctomyces 772 Erythrobacter 526 

Chthoniobacter 685 Burkholderia 510 

Burkholderia 592 Planctomyces 496 

Flavobacterium 584 Gemmatimonas 495 

Acidovorax 568 Nocardioides 480 

Polaromonas 558 Bacillus (Cd e Pb) 478 

Pirellula 542 Não Classificado (Ve) 450 

Não Classificado (Ví) 457 Geobacter (U) 435 

Opitutus 446 Gemmata 380 

Não Classificado (M) 426 Não Classificado (B) 371 

Não Classificado (F) 419 Cyanothece 370 

Enterobacter 409 Pirellula 342 

Blastopirellula 384 Mycobacterium 334 

T4-like virus 384 Pseudomonas (Cd e Pb) 327 

Não Classificado (Ve) 343 Syntrophobacter 323 

Methylotenera 319 Chthoniobacter 302 

Chitinophaga 318 Sorangium 301 

Streptomyces 314 Methylibium 277 

Rhodopirellula 312 Frankia 268 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinado gênero, 

obtidas no MG-RAST. 
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TABELA 16 – PERFIL TAXONÔMICO DE AMOSTRAS DE SOLO E ÁGUA AO NÍVEL DE ESPÉCIE, 
COMPUTADO PELO MG-RAST. 

ESPÉCIE Nº ÁGUA¹ ESPÉCIE Nº SOLO¹ 

Limnobacter sp. MED105 1801 Candidatus Solibacter usitatus 833 

Microcystis aeruginosa 1198 Anaerolinea thermophila 771 

Curvibacter put. simb of Hydra 
magnipapillata 

904 Candidatus Nitrospira defluvii 675 

Verrucomicrobium spinosum 789 Phaeodactylum tricornutum 551 

Chthoniobacter flavus 685 Gemmatimonas aurantiaca 495 

Pseudomonas mendocina 602 Bacterium Ellin514 450 

Pirellula staleyi 542 Gemmata obscuriglobus 373 

Opitutus terrae 446 Nocardioides sp. JS614 368 

Flavobacteria bacterium BAL38 385 Pirellula staleyi 342 

Blastopirellula marina 384 Syntrophobacter fumaroxidans 323 

Flavobacterium johnsoniae 377 Chthoniobacter flavus 302 

Bacterium Ellin514 343 Sorangium cellulosum 301 

Chitinophaga pinensis 317 Methylibium petroleiphilum 277 

Rhodopirellula baltica 311 Opitutus terrae 253 

Planctomyces maris 309 Rhodopirellula baltica 252 

Leptothrix cholodnii 300 Chitinophaga pinensis 234 

Gemmata obscuriglobus 288 Blastopirellula marina 234 

Opitutaceae bacterium TAV2 280 Candidatus Koribacter versatilis 231 

Polaromonas sp. JS666 276 Haliangium ochraceum 225 

Hyphomonas neptunium 257 Cellvibrio japonicus 223 

Variovorax paradoxus 242 Leptothrix cholodnii 217 

Acidovorax delafieldii 231 Conexibacter woesei 214 

Enterobacter cloacae 221 Hyphomicrobium denitrificans 202 

Akkermansia muciniphila 217 Planctomyces maris 201 

Albidiferax ferrireducens 210 Methylobacter tundripaludum 193 

¹ Número de sequências, das amostras de água e solo, atribuídas a determinada espécie, 

obtidas no MG-RAST. 

 


