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Resumo 

SILVA, U.B. Análise metagenômica da microbiota de ambientes 
aquáticos do estado do Rio Grande do Norte - Brasil. 2013. 111f. 
Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Centro de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

A busca por genes baseada na construção e análise de bibliotecas metagenômicas 
a partir de solo gera oportunidades para explorar uma enorme diversidade genética 
e metabólica de microrganismos. Os rios são ecossistemas com alta diversidade 
biológica, mas ainda pouco explorados por meio de metagenômica. Com o objetivo 
de explorar a diversidade microbiana, uma biblioteca metagenômica foi construída a 
partir de DNA extraído de substrato de rio em três pontos ao longo do rio Jundiaí 
(Rio Grande do Norte-Brasil). Os pontos de amostragem são derivados de área 
aberta, terreno acidentado e com a incidência direta da luz solar. Esta biblioteca foi 
analisada funcionalmente e também com base em sequências. Para a análise 
funcional foi utilizado meio de cultura sólido LB com concentração de NaCl variando 
de 0,17M a 0,85M. Foram obtidos 15 clones positivos com características 
halotolerantes. Os DNAs recombinantes foram extraídos e retransformados em cepa 
de Escherichia coli DH10B e curvas de sobrevivência foram obtidas para 
confirmação e quantificação da resistência ao estresse abiótico. As sequências dos 
clones foram obtidas e submetidas a ferramenta BLASTX e assim foi comprovado 
que alguns clones codificavam proteínas hipotéticas. Um dos clones apresentou 
uma ORF completa com elevada similaridade de glucose-6-fosfato-isomerase que 
participa na síntese do precursor de glicerol, sendo um soluto compatível para 
equilibrar a pressão osmótica no interior e no exterior das células. Posteriormente, 
para identificação de genes que codificam osmólitos relacionados com 
halotolerância e identificação da diversidade microbiológica, amostras de DNA 
ambiental do substrato do rio e da coluna d´água do estuário e oceano foram 
coletadas e pirosequenciadas. As sequências de osmólitos de diferentes 
microrganismos foram obtidas a partir do UniProt e utilizadas como RefSeqs para a 
identificação por homologia (TBLASTN) nos bancos de dados metagenômicos. As 
sequências identificadas nos bancos de dados ambientais foram submetidas ao 
programa HMMER com o fim de identificar domínios funcionais. Foram identificadas 
as enzimas: alfa-trealose-fosfato sintase, L-ectoina sintase (ectC), transaminase do 
ácido L-2,4-diaminobutírico (EctB), ácido L-2 ,4-diaminobutírico acetiltransferase 
(EctA), L-treonina 3-desidrogenase (via de síntese do sorbitol), Glicerol-3-fosfato 
desidrogenase, inositol-3-fosfato desidrogenase, chaperonas, L-prolina glicina 
betaína ligação transportador ABC, mio-inositol-1-fosfato sintase, a proteína 
simportadora de prolina/sódio -PutP e trealose-6-fosfato fosfatase. Estas são 
enzimas que participam da síntese de osmólitos comumente relacionados a 
ambientes salinos, no entanto a identificação desses solutos em ambiente de rio é 
justificada pela elevada concentração salina no solo durante prolongadas estações 
de seca neste rio. Quanto à riqueza da microbiota foi identificado que o substrato do 
rio possui uma abundância de halobactérias semelhante a do mar e superior a do 
estuário. Esses dados confirmam a existência de uma resposta especializada contra 
o estresse salino por microrganismos no ambiente do rio Jundiaí. 

Palavras-chave: Estresse salino, osmólito, halobactéria e metagenoma. 
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ABSTRACT 

SILVA, U.B. Metagenomic analysis of microbiota from aquatic 
environments in the state of Rio Grande do Norte – Brazil. 2013. 
111f. Thesis (PhD in biotechnology) – Centro de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. 

The screening for genes in metagenomic libraries from soil creates opportunities to 
explore the enormous genetic and metabolic diversity of microorganisms. Rivers are 
ecosystems with high biological diversity, but few were examined using the 
metagenomic approach. With this objective, a metagenomic library was constructed 
from DNA soil samples collected at three different points along the Jundiaí-river (Rio 
Grande do Norte-Brazil). The points sampled are from open area, rough terrain and 
with the direct incidence of sunlight. This library was analyzed functionally and based 
in sequence. For functional analysis Luria-Bertani solid medium (LB) with NaCl 
concentration varied from 0.17M to 0.85M was used for functional analysis. Positives 
clones resistant to hypersaline medium were obtained. The recombinant DNAs were 
extracted and transformed into Escherichia coli strain DH10B and survival curves 
were obtained for quantification of abiotic stress resistance. The sequences of clones 
were obtained and submitted to the BLASTX tool. Some clones were found to 
hypothetical proteins of microorganisms from both Archaea and Bacteria division. 
One of the clones showed a complete ORF with high similarity to glucose-6-
phosphate isomerase which participates in the synthesis of glycerol pathway and 
serves as a compatible solute to balance the osmotic pressure inside and outside of 
cells. Subsequently, in order to identify genes encoding osmolytes or enzymes 
related halotolerance, environmental DNA samples from the river soil, from the water 
column of the estuary and ocean were collected and pyrosequenced. Sequences of 
osmolytes and enzymes of different microorganisms were obtained from the UniProt 
and used as RefSeqs for homology identification (TBLASTN) in metagenomic 
databases. The sequences were submitted to HMMER for the functional domains 
identification. Some enzymes were identified: alpha-trehalose-phosphate synthase, 
L-ectoina synthase (EctC), transaminase L-2 ,4-diaminobutyric acid (EctB), L-2 ,4-
diaminobutyric acetyltransferase (EctA), L-threonine 3 dehydrogenase (sorbitol 
pathway), glycerol-3-phosphate dehydrogenase, inositol 3-phosphate 
dehydrogenase, chaperones, L-proline, glycine betaine binding ABC transporter, 
myo-inositol-1-phosphate synthase protein of proline simportadora / PutP sodium-
and trehalose-6-phosphate phosphatase These proteins are commonly related to 
saline environments, however the identification of them in river environment is 
justified by the high salt concentration in the soil during prolonged dry seasons this 
river. Regarding the richness of the microbiota the river substrate has an abundance 
of halobacteria similar to the sea and more than the estuary. These data confirm the 
existence of a specialized response against salt stress by microorganisms in the 
environment of the Jundiaí river. 

Keywords: Salt stress, osmolytes, halobacteria and metagenome. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Metagenoma  

Os microrganismos surgiram há mais de 3,8 bilhões de anos e representam 

dois dos três domínios da vida. As primeiras espécies foram isoladas e identificadas 

há 300 anos e, mesmo assim, a diversidade microbiana conhecida está resumida a 

5.000 espécies, o que representa apenas uma irrisória fração da real biodiversidade 

(SHIVAJI, 2001). A dificuldade de estabelecer culturas puras tem sido uma das 

principais limitações na determinação da extensão da biodiversidade. O número total 

de células procariontes na terra foi estimado em aproximadamente 1030 

(UCHIYAMA; MIYAZAKI, 2010), dentre as quais estão inclusas 106 e 108 

genoespécies (grupos taxonômicos distintos classificados a partir de análises de 

sequências gênicas) (SLEATOR; SHORTALL; HILL, 2008). Esta diversidade 

apresenta um enorme potencial ainda inexplorado que pode ser usado para 

descoberta de novos genes, novas vias metabólicas e seus produtos (SIMON; 

DANIEL, 2011). 

Na maior parte dos ambientes, aproximadamente 99% dos microrganismos 

não pode ser cultivada por técnicas tradicionais. Por isso, métodos independentes 

de cultura são essenciais para entender a diversidade genética, a estrutura 

populacional e leis ecológicas da maioria das populações microbianas 

(RIESENFELD et al., 2004). O reconhecimento de que a maioria dos 

microrganismos não pode ser cultivada por métodos tradicionais estimulou o 

desenvolvimento da “metagenômica”, que é a análise de genomas de 

microrganismos não cultiváveis obtidos a partir de amostras ambientais. Dois tipos 

de análise têm sido usados para obter informações de bibliotecas metagenômicas: 

1) Busca direcionada a partir da função, visando identificar expressão de proteínas 

de interesse na biblioteca metagenômica; 2) Abordagem orientada que é a busca 

por sequências de DNA em uma biblioteca metagenômica baseada em homologia 

com genes conhecidos. Novos antibióticos e enzimas estão entre as primeiras 

descobertas por meio da metagenômica (SCHLOSS; HANDELSMAN, 2003). 

Inúmeras sequências metagenômicas foram obtidas a partir de comunidades 

microbianas presentes em diversos ambientes. Embora tenha sido realizado um 
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pequeno número de estudos com abordagem metaproteômica, que é a identificação 

em larga escala de proteínas totais de uma microbiota ambiental num determinado 

ponto no tempo (WILMES et al., 2008), estes revelaram interessantes aspectos 

funcionais da expressão genética dentro de habitats que contêm limitada diversidade 

devido a condições ambientais extremas (WILMES; BOND, 2006).  

 

1.1.2 Potencial biotecnológico da microbiota do solo 

O solo é um complexo hábitat que compreende partículas de minerais de 

diferentes tamanhos, formas e características químicas que se associam a biota do 

solo e compostos orgânicos em vários estágios de decomposição (RANJARD; 

RICHAUME, 2001). O solo apresenta uma matriz rica em agregados de argila, silte e 

partículas de areia, e o tamanho desses agregados varia de 2 mm (macro 

agregados) a frações de um micrômetro onde são encontradas bactérias e partículas 

coloidais (HASSINK et al., 1993). Os procariotos são os organismos mais 

abundantes no solo e formam o maior componente da biomassa do mesmo 

(HASSINK et al., 1993).  

Os microrganismos do solo apresentam-se em estreita associação com 

partículas do solo, tais como complexos de argila ou matéria orgânica. O 

metabolismo e as interações destes microrganismos com outros organismos e com 

as partículas do solo dependem das condições do microhabitat (RANJARD; 

RICHAUME, 2001). O microhabitat para microrganismos do solo inclui as superfícies 

dos agregados e os espaços dos poros dentro e entre os agregados. Alguns 

espaços porosos são inacessíveis para os microrganismos devido a restrições de 

tamanho (FOSTER, 1988). O metabolismo e a sobrevivência dos microrganismos de 

solo sofrem grande influência da flutuação de disponibilidade de água e nutrientes 

uma vez que há muita variação de água disponível indo da aridez à saturação do 

solo. Como consequência, a composição da comunidade microbiana encontra-se em 

constante alteração (KIEFT; SOROKER; FIRESTONE, 1987). 

Deste modo, o solo apresenta-se heterogêneo quanto às condições de 

crescimento microbiano e distribuição dos microrganismos nas substâncias da 
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matriz. Essa heterogeneidade resulta numa alta variedade de nichos microbianos e, 

consequentemente de microrganismos do solo. Por isso, o estudo destes têm sido 

uma das mais valiosas fontes de produtos naturais e industriais, como antibióticos 

(SIMON; DANIEL, 2011). Após o surgimento de técnicas de pesquisa independentes 

do cultivo de microrganismos com o advento da metagenômica, a frequência com 

que novas biomoléculas têm sido descobertas aumentou. Foram descobertas 

moléculas bioativas e biocatalisadoras como por exemplo: Agarase (VOGET et al., 

2003), álcool oxiredutase (KNIETSCH et al., 2003a), amidase (VOGET et al., 2003), 

amylase (VOGET et al., 2003), DNase (RONDON, et al., 2000), glicerol desidratase 

(KNIETSCH et al., 2003b), indirubina (OSBURNE et al., 2000) , lipase (RONDON, et 

al., 2000), protease (SANTOSA, 2001), terragine (WANG et al., 2000), turbomicina 

(GILLESPIE et al., 2002) e violaceína (BRADY et al., 2001).  

Em particular, a busca de genes baseada na construção e análise de 

bibliotecas derivadas de metagenoma de solo tem gerado oportunidades para 

estudar e explorar, de forma abrangente, a enorme diversidade genética e 

metabólica de microrganismos do solo (DANIEL, 2004). 

 

1.1.3 Potencial biotecnológico de ecossistemas de rios e oceanos  

A genômica trouxe uma revolução em todos os campos da biologia. Antes do 

desenvolvimento da ecologia microbiana na década de 1970, os microrganismos 

não foram sequer considerados em estudos ecológicos marinhos. Hoje se sabe que 

a metade do total da produção primária do planeta deve ser creditada aos 1030 

microrganismos presentes nos oceanos (FIELD et al., 1998; WHITMAN; COLEMAN; 

WIEBE, 1998). Esta e outras descobertas mudaram a perspectiva e o foco da 

ecologia microbiana marinha. A aplicação da genômica proporcionou novos desafios 

e tem permitido a descoberta de novas funções, acarretando em maior valorização 

da grande diversidade de microrganismos e a introdução de novas ideias sobre 

espécies, nicho e genoma. No entanto, a possibilidade de exploração de 

microrganismos ainda desconhecidos proporcionada pela metagenômica vêm 

permitido ampliar o conhecimento referente à microbiologia marinha (PEDRÓS-

ALIÓ, 2006). 
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Dentre os ecossistemas mais complexos e dinâmicos destacam-se os 

estuários, pois possuem aspectos fluviais e marítimos, o que confere a esse 

ambiente uma hidrologia específica e processos geoquímicos e de sedimentação 

característicos (WAKELIN et al., 2008). Estuários de águas rasas se revelam 

importantes como criadouros naturais e abrigos para várias espécies de animais de 

valor ecológico e econômico (PAIVA et al., 2008) que o utilizam para reprodução, 

alimentação, crescimento e proteção, apresentando também uma elevada riqueza e 

diversidade de microrganismos (KRISTENSEN, 2008).  

As águas dos rios são apenas uma pequena percentagem (0,006%) do total 

de água doce na terra, e representam apenas 0,0002% do total de água na 

hidrosfera (SHIKLOMANOV; RODDA, 2003). Habitats de água doce como rios, 

córregos e lagos possuem um elevado valor para a humanidade, pois são fontes de 

água potável além de serem utilizados para recreação e pesca (COLE et al., 2007). 

As bactérias em rios e outros ecossistemas de água doce ainda são pouco 

explorados por estratégias metagenômicas. Bactérias em rios desempenham um 

papel fundamental no consumo de matéria orgânica transportada do ambiente 

terrestre para o oceano (AMON; BENNER, 1996; OPSAHL et al. , 1999; HERNES; 

BENNER, 2002), e os componentes dessas comunidades bacterianas 

provavelmente tem um forte impacto sobre o consumo da matéria orgânica 

(COVERT; MORAN, 2001). A diversidade de bactérias nos rios pode ser 

especialmente elevada, pois eles podem conter misturas de bactérias aquáticas e 

terrestres, incluindo diversos táxons típicos de solo (LILES et al., 2003). 

Microrganismos do solo podem ser introduzidos em vias navegáveis pela chuva 

(ZAITLIN et al., 2003) e misturar-se com as bactérias de água doce (ZWART et al., 

2002). Sabe-se menos sobre bactérias típicas de rios do que de outros ambientes 

aquáticos (COTTRELL et al., 2005). Assim, pode-se afirmar que a busca por novos 

genes em ambiente de rio é algo ainda pouco explorado com grande potencial como 

fonte de moléculas com aplicação biotecnológica o que é respaldado pela grande 

variedade microbiana presente no mesmo. 
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1.2 Salinidade do solo 

A população mundial está crescendo num ritmo alarmante e é esperado 

atingir cerca de seis bilhões até ao final do ano 2050 (MAHAJAN; TUTEJA, 2005), a 

produtividade de gêneros alimentícios tem reduzido devido ao efeito de diferentes 

fatores abióticos estressantes. Portanto, minimizar essas perdas é uma preocupação 

para todos os países. Frio, salinidade e seca estão entre os principais fatores que 

afetam negativamente o crescimento e a produtividade das plantas. Entre os fatores 

abióticos que causam estresse, a alta salinidade é um dos mais graves, pois 

prejudica a produção vegetal, em pelo menos 20% das terras irrigadas no mundo 

inteiro (MAHAJAN; TUTEJA, 2005).  

A salinização é um dos fenômenos crescentes em todo o mundo, 

principalmente em regiões áridas e semi-áridas devido às altas taxas de 

evapotranspiração, à baixa pluviosidade e da agricultura irrigada. As três principais 

fontes naturais de sais no solo são o intemperismo mineral, a precipitação 

atmosférica e os sais fósseis. Os sais também podem ser adicionados aos solos 

através de atividades humanas, incluindo o uso de águas de irrigação, salmouras 

altamente salinas ou resíduos industriais (JÚNIOR; SILVA, 2010) 

As plantas se comportam diferentemente em relação à salinidade. Algumas 

culturas podem tolerar concentrações relativamente elevadas de sais, outras são 

extremamente sensíveis. A tolerância varia não só com a concentração salina, mas 

também, com práticas de manejo, clima, proporções relativas dos diversos íons na 

solução do solo, estágio de desenvolvimento ou a interação entre esses fatores 

(DIAS et al., 2007). 

Envolvidos na resposta das células vegetais ao elevado estresse salino, estão 

vários genes que são regulados positivamente e cujos produtos estão envolvidos, 

direta ou indiretamente, na proteção do vegetal. Alguns dos genes codificam os 

canais iônicos, receptores, componentes de sinalização de cálcio, e alguns outros 

codificam os fatores de sinalização ou enzimas capazes de conferir fenótipos 

tolerantes à salinidade quando transferidos para plantas sensíveis. A sensibilidade 

ou tolerância à alta salinidade nas plantas é uma ação coordenada pela resposta de 

múltiplos genes ao estresse (TUTEJA, 2007).  
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Em solos salinos, elevados níveis do íon sódio podem levar à inibição de 

crescimento vegetal, e mesmo a morte. Portanto, mecanismos de tolerância à 

salinidade vêm sendo identificados e compreendidos por meio de estudos nas áreas 

da proteômica, transcriptômica e genética molecular que classificaram os genes 

relacionados ao estresse em dois grandes grupos: 1) grupo onde estão os genes 

envolvidos em cascata de sinalização, no controle da transcrição e na degradação 

dos transcritos, e 2) grupo de genes que apresentam função de proteção da 

membrana, osmoproteção ou atuam como antioxidantes (PARDO, 2010).  Entender 

estes mecanismos de tolerância ao estresse juntamente com a regulação dos genes 

envolvidos na sinalização do estresse salino, é importante para desenvolver culturas 

tolerantes a salinidade (TUTEJA, 2007).  

 

1.2.1 Estratégias para o balanço osmótico bacteriano  

 Como parte do ecossistema onde estão inseridos, os microrganismos estão 

expostos a agentes químicos, físicos e biológicos que definem seu habitat e, por 

uma questão de sobrevivência, eles têm que detectar alterações nos parâmetros 

ambientais e reagir a eles usando vários mecanismos de adaptação. Além da 

disponibilidade de nutrientes, a variação de temperatura e de pH são parâmetros 

importantes a serem detectados pelos microrganismos. Outro importante fator que 

sofre alterações frequentes é a concentração salina que é um fator importante para 

os microrganismos do solo devido às mudanças drásticas na disponibilidade de 

água (ROESSER; MULLER, 2001). 

 Assim, há um grupo de bactérias especializadas em sobreviver em ambientes 

de elevadas concentrações de sal ou que sofrem grandes mudanças de 

disponibilidade de sal. Alguns pesquisadores denominam como halofílicos, qualquer 

organismo que requer uma concentração salina para sobreviver por volta de 35 g/L 

(OREN, 2008). Mas a definição de halofilia aceita há mais de 30 anos considera uma 

classificação em categorias: halófilos extremos (melhor crescimento em meios 

contendo 2,5-5,2 M sal), halófilos moderados (melhor crescimento em meios 

contendo 0,5-2,5 M de sal), e microrganismos halotolerantes que não mostram uma 

exigência absoluta de sal para o crescimento, mas crescem bem em concentrações 

salinas elevadas (KUSHNER, 1978).  Atualmente, as bactérias halófilas são 
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consideradas aquelas que crescem de forma otimizada em concentrações de sal de 

50 g/L (equivalente a 0,85 M de NaCl) ou superior, e toleram uma concentração de 

100 g/L (equivalente a 1,7 M NaCl) pelo menos (OREN, 2008).  

São encontradas espécies de bactérias halofílicas pertencentes a vários filos 

distintos, como: Cyanobacteria, Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, 

Spirochaetes e Bacteroidetes. Há duas estratégias principais adotadas por esses 

microrganismos que possibilitam a vida nessa condição extrema: A primeira é 

conhecida como “Salt-in” onde há o acúmulo de cloreto de potássio (KCl) no interior 

da célula com o fim de atingir o equilíbrio entre o meio interno e externo da bactéria. 

Para tanto, esses organismos possuem um proteoma totalmente adaptado a resistir 

a alta salinidade. Uma dessas adaptações é a síntese elevada e diversificada de 

proteínas chaperonas. As bactérias da família Halobacteriaceae do filo 

Euryarchaeota, as da ordem Halanaerobiales (Firmicutes) e as Salinibacter 

(Bacteroidetes) adotam a estratégia “Salt-in”. Todavia, a maioria das bactérias 

halofílicas e as arqueobactérias metanogênicas adotam a estratégia conhecida 

como “Salt-out” a qual compreende a eliminação do excesso de sal do meio 

intracelular e assim o proteoma requer o mínimo de adaptações (OREN, 2008). Mas 

para atingir o equilíbrio osmótico são sintetizados vários osmólitos que podem ser 

divididos em dois grandes grupos: açúcares e alcoóis polihídricos e α-aminoácidos e 

seus derivados. Como a síntese de biocompostos demanda energia, essa se torna 

um fator limitante para a segunda estratégia (LE RUDULIER et al., 1984). 

Pode-se argumentar que o custo real de energia envolvida no acúmulo de 

solutos osmóticos orgânicos pode ser inferior ao esperado, uma vez que o soluto 

osmótico pode também representar um átomo de carbono e de reserva energética 

pronta para ser utilizada quando necessário. Essa afirmação é verdadeira, com 

exceção dos ambientes de constante salinidade, onde as células têm de manter uma 

constante e elevada osmolaridade do citoplasma, e, portanto, elas não têm a 

possibilidade de recrutar parte de seus solutos osmóticos intracelulares para outros 

fins, tais como a geração de energia (OREN, 1999). Contudo, quando a célula se 

encontra em ambientes onde há flutuações na concentração salina, parte dos 

osmólitos pode ficar disponível para outros fins. Tais eventos devem ser 

relativamente raros na maioria dos habitats em que microrganismos halofílicos 

prosperam (OREN, 1999).  
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Certos solutos, tais como a glicina betaína e ectoína, são excretados pelas 

células mediante queda na concentração de sal (TRUPER et al., 1990). No entanto, 

parte da perda pode ser recuperada pelo sistema de transporte presente na 

membrana a um custo relativamente baixo. Um exemplo seria a espécie 

fotossintetizante alcalinofílica e halofílica Halorhodospira halochloris que usa a 

glicina betaína como principal soluto osmótico, e a trealose pode ter sua 

concentração alterada de acordo com a condição de estresse (HERZOG et al., 

1990). Tem sido argumentado que, em muitos microrganismos a trealose pode servir 

principalmente como uma reserva de energia e não como um estabilizador osmótico 

(VAN LAERE, 1989). Na maioria dos casos, os microrganismos regulam o teor de 

soluto osmótico em separando sua biossíntese do gerenciamento energético. Assim, 

Rhizobium (bactéria com uma baixa tolerância ao sal) pode sintetizar glicina betaína 

a partir da colina ou capturar betaína glicina do meio. Enquanto glicina betaína pode 

servir tanto como um nutriente e um osmoprotector, a sua degradação é reprimida 

em concentrações salinas elevadas, quando serve como o único osmólito 

(FOUGÈRE; LE RUDULIER, 1990). Células de Halorhodospira usam glicina betaína 

apenas como soluto osmótico. O composto não pode servir como uma fonte de 

nitrogênio, mesmo sob escassez de nitrogênio. No entanto, a redução do nitrogênio 

induz a quebra de ectoína, que atua como soluto osmótico junto com a betaína, 

mobilizando dois átomos de nitrogênio por molécula; a trealose em seguida, substitui 

a ectoína (GALINSKI et al., 1990).  

Muitos ambientes hipersalinos vêm sendo descritos, como por exemplo: o 

grande “salt lake”, o mar morto (BODAKER et al., 2010), lagos salinos no interior da 

Mongólia (PAGALING et al., 2009), os “soda lakes” na África, as salmouras em 

águas profundas (VAN-THUOC et al., 2010) e muitos outros. No entanto, poucos 

ambientes de rio tem sido caracterizados como ambientes salinos, como por 

exemplo o “Yellow river” onde foi descoberta uma linhagem bacteriana halotolerante 

com capacidade de degradar óleo cru (WU et al., 2012) e identificados os 

metabólitos secundários do fungo Penicillium chrysogenum (QU et al., 2012). Tais 

descobertas sugerem que ecossistema de rio também é importante para a 

compreensão de novas estratégias adaptativas ao estresse salino. 
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1.3 O ecossistema rio Jundiaí  

 O rio Jundiaí nasce na serra Chata, município de Sítio Novo-RN, sendo o 

principal afluente do rio Potengi à margem direita. Ao longo de seu percurso, entre o 

alto e médio curso, o rio se caracteriza como drenagem intermitente, onde a 

salinidade pode superar em quatro vezes a salinidade do mar, considerando-se a 

condutividade elétrica da água do mar com valor aproximado a 30 dS.m-1 

(RODRIGUES DE CEIA et al., 2004). Em seu baixo curso, nas proximidades da 

cidade de Macaíba-RN, apresenta-se perene, pois recebe aporte das marés, 

passando a ser conhecido como estuário Potengi-Jundiaí. Esse rio é importante para 

recreação, irrigação de culturas e preservação da vida aquática que serve para 

sustento familiar, ou mesmo para comercialização como é o caso da atividade de 

carcinicultura existente a jusante da cidade de Macaíba (GUEDES, 2003; GUEDES 

et al., 2005). Adicionalmente, mais a jusante do rio, onde a profundidade e a largura 

são maiores, a influência do ambiente salino é claramente sugerida pelos altos 

valores registrados dos parâmetros condutividade elétrica, salinidade, cálcio, 

potássio, magnésio, sódio, sulfato, cloreto, sólidos totais e sólidos dissolvidos 

(GUEDES, 2003). 

Recentemente, o ambiente de rio tem sido alvo de vários estudos para avaliar 

a biodiversidade de biofilmes e estudos sobre antibióticos (HIROSE, et al., 2012; 

CHEN et al., 2012). Sobre estudos metagenômicos envolvendo rios, há pesquisas 

sobre resistência de biofilmes a fármacos utilizando uma abordagem 

metatranscriptômica que permite a quantificação da expressão gênica a partir de 

amostras ambientais (YERGEAU et al., 2010); há pesquisas que visam a 

identificação de novos genes que conferem resistência a acidez (GUAZZARONI et 

al., 2012); assim como existem análises que visam identificar a biodiversidade da 

microbiota interna de peixes o que permite distinguir as variações intraespecíficas 

dos mesmos na coluna de água (GHAI et al., 2011) e estudos  sobre a diversidade 

microbiana nas águas do rio Amazonas foram realizados por Ardura et al. (2011). 

Portanto, dentro da perspectiva metagenômica, podemos propor a implementação 

de metodologias de seleção para que novos genes que confiram resistência à 

salinidade sejam identificados, tendo em vista a importância que os mesmos têm 

frente a essa problemática da agricultura mundial, que é o estresse salino. 
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Como o rio Jundiaí apresenta elevada salinidade durante o período de 

estiagem (GUEDES et al., 2005), isso o torna um ambiente favorável para a 

ocorrência de microrganismos com sistemas especializados para proteção contra o 

estresse salino. A identificação e caracterização de genes relacionados à resposta 

da microbiota frente ao estresse salino poderá contribuir para o desenvolvimento de 

ferramentas com aplicações biotecnológicas, pois diferentemente de outros 

microrganismos extremófilos, como as bactérias termófilas, as halófilas são pouco 

exploradas no que diz respeito a processos biotecnológicos, com exceção do β-

caroteno obtido a partir da Dunaliella, da bacteriorodopsina derivada da 

Halobacterium e da ectoine obtida da Halomonas (OREN, 2010). Mas ainda há 

muito a se explorar o que ressalta a importância do presente estudo.  

 

1.4. Objetivos 

Objetivo geral deste trabalho foi descrever a biodiversidade dos metagenomas 

estudados e identificar novos genes com função relacionada à tolerância a 

salinidade a partir de estratégias de sequenciamento de metagenoma e seleção 

funcional. Assim, foram definidas as seguintes metas:  

 Extrair DNA de amostras ambientais, como: do substrato do rio Jundiaí, de 

águas superficiais do estuário Potengi-Jundiaí e água do mar;  

 Sequenciamento por pirosequenciamento do DNA das amostras ambientais; 

 Realizar um estudo populacional microbiano por meio de ferramentas de 

bioinformática a partir das sequências obtidas por pirosequenciamento. 

 Identificar sequências com homologia a genes de resistência à salinidade. 

 Construir uma biblioteca metagenômica de DNA de amostras do solo do Rio 

Jundiaí; 

 Selecionar clones de uma biblioteca metagenômica (obtida a partir de DNA de 

amostra ambiental) expressando genes relacionados à resistência salina, 

através de ensaios de seleção in vitro; 

 Sequenciar clones selecionados para a identificação de genes e predição de 

funções; 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 A estratégia metodológica adotada ao longo da pesquisa pode ser visualizada 

na Figura 1. 

Figura 1- Estratégia para análise metagenômica de comunidades microbianas 
ambientais baseadas em amostras de DNA. Adaptado de SIMON; DANIEL (2011). 

 

 

2.1 Construção da Biblioteca Metagenômica de Solo 

2.1.1 Cepas bacterianas e plasmídeo 

 As cepas bacterianas e o plasmídeo utilizado neste estudo são mostrados na 

Tabela 1. A cepa selvagem AB1157 foi utilizada como controle positivo (DEWITT; 

ADELBERG, 1962). As cepas foram crescidas por 16 h sob agitação 

(200rpm/minuto) em meio de cultura líquido Luria-Bertani (LB) e as cepas de 
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Escherichia coli foram cultivadas a 37 oC. O plasmídeo utilizado foi o pBC-SK que 

apresenta 3,4 kb e é derivado do vetor pUC19.  

Tabela 1- Informações de genótipos e resistência a antibiótico.  

Cepas 
Referência / 
Descrição Genótipos das Cepas 

Antibiótico de 
Resistência 

DH10B (recA-) 
Invitrogen / 
Escherichia coli 

F- endA1 recA1 galE15 galK16 
nupG rpsL ΔlacX74 
Φ80lacZΔM15 araD139 
Δ(ara,leu)7697 mcrA Δ(mrr-
hsdRMS-mcrBC) λ- 

Estreptomicina 

AB1157 

Dewitt e 
Adelberg, 1962 / 

Escherichia coli 

(Selvagem) 

thr-1, araC14, leuB6(Am), 
Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-33, 
qsr'-0, glnV44(AS), galK2(Oc), 
LAM-, Rac-0, hisG4(Oc), rfbC1, 
mgl-51, rpoS396(Am), 
rpsL31(strR), kdgK51, xylA5, 
mtl-1, argE3(Oc), thi-1 

Estreptomicina 

Plasmídeo   ∞ 

pBC-SK Stratagene  Cloranfenicol 

 

2.1.2 Coleta das Amostras de Solo 

 Como o objeto de estudo foi o rio Jundiaí, em outubro de 2007 durante um 

longo período de estiagem no município de Eloi de Souza no estado do Rio Grande 

do Norte (NEVES et al., 2010), foram obtidas amostras de solo ao longo da margem 

do rio onde os pontos de coleta encontraram-se em campo aberto, de terreno 

irregular e com incidência direta de luz solar, o solo é úmido, compacto, de 

coloração escura e coberto por finas películas de sal (Figura 2). A descrição de cada 

ponto de coleta está na Tabela 2, sendo que a análise completa encontra-se no 

apêndice B. 

A realização da coleta obedeceu as seguintes orientações: 12 cm de 

profundidade, um metro de distância das águas do rio utilizando espátulas e tubos 

estéreis, sendo que de cada ponto foram coletadas 400 gramas para realização de 

análise físico-química do solo pela EMPARN (CHITOLINA et al., 2009). 
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Figura 2 – Locais de coleta das amostras de solo do rio Jundiaí. A – Ponto de coleta 
Macaíba. B – Pontos de coleta de Eloi de Souza e Bom Jesus.
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Tabela 2 - Características do solo e referências geográficas dos pontos de coleta. 

Ponto Localização Condutividade 

(dS.m-1) 

pH Granulometria 

(g.kg-1) 

Sódio 
(mg.L-1) 

    Areia Argila Silte  

Eloi de Souza S 06º 1.769‟ 

W 35º 40.385‟ 

142* 7.3 841 60 99 2097 

Bom Jesus S 05º 58.764‟ 

W 35º 34.649‟ 

37,8* 7.6 957 20 23 993 

Macaíba S 05º 51.926‟ 

W 35º 21.310‟ 

4,3 6.5 955 20 25 90 

        

* Condutividade de solo salino > 4dS.m
-1

 (RICHARD, 1954).  
 
 

2.1.3 Extração de DNA Metagenômico de Solo 

 A extração de DNA de solo foi realizada segundo Henne et al. (2000) e Petit 

et al. (1999) através do FastDNA SPIN Kit for Soil (Qbiogene) e a metodologia 

aplicada foi a orientada pelo fabricante. Para a comprovação da extração, o material 

foi aplicado em gel de agarose a 0,7% e submetido a eletroforese. A quantificação 

das amostras foi feita por espectrofotometria com o uso do NanoVue (GE 

Healthcare).  

 

2.1.4 Fragmentação do DNA por Sonicação  

 A fragmentação do DNA foi obtida pelo método de sonicação (SAMBROOK; 

RUSSELL, 2001) e para tal foi utilizado “pulso” contínuo de 4 segundos. A sonda foi 

introduzida em 200 µl de solução de DNA (5 ng/µL) em água ultra pura. O objetivo 

foi obter fragmentos entre 1,5 - 2 kb. Após sonicação, as amostras foram 

centrifugadas a 17.000 g durante 1 min a temperatura ambiente e aplicadas em gel 
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de agarose 0,8 %, realizando assim a corrida por eletroforese para posterior 

purificação do DNA com kit GFX (GE Healthcare) seguindo as instruções do 

fabricante. Após purificação o DNA fragmentado foi polimerizado com enzima T4 

DNA Polimerase (New England Biolabs - NEB) para obtenção de pontas cegas 

facilitando a ligação com o DNA plasmidial (pBC-SK) digerido com endonuclease de 

restrição também ponta cega (EcoRV) que apresenta sítio de restrição na região de 

Múltiplos Sítios de Clonagem. 

2.1.5 Construção dos Cassetes de Expressão 

O vetor de expressão pBC-SK (Stratagene) foi utilizado para construção da 

biblioteca metagenômica. Neste vetor, o Múltiplo Sítio de Clonagem está no gene 

lacZ permitindo a seleção dos clones positivos através de coloração branca em meio 

contendo X-gal. O vetor pBC-SK também apresenta gene de resistência ao 

antibiótico cloranfenicol que permite a seleção do vetor em bactérias por resistência 

a esse antibiótico, assim só proliferam colônias que forem transformadas, ou seja, 

que recebem o vetor (Figura 3). 

Figura 3- Mapa e sítios de clonagem do plasmídeo pBC-SK. Descrição dos Sítios de 
Clonagem destacando as sequencias alvo substrato a EcoRV e a SmaI. 
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O plasmídeo foi obtido por minipreparação segundo Sambrook e Russell 

(2001) com modificações. O procedimento se inicia a partir da transferência de 2 mL 

de cultura saturada para microtubos com posterior centrifugação a 17.000 g durante 

2 min a temperatura ambiente e descarte do sobrenadante. Adicionou-se ao 

precipitado a solução I de lise (50 mM tris-HCl pH 8; 10 mM EDTA pH 8; 100 μg/mL 

RNase) com posterior agitação em equipamento tipo vortex. Em seguida foi 

adicionada a solução II (200 mM NaOH; 1 % SDS) e aplicou-se agitação por 

inversão suave e incubação a temperatura ambiente por 5 min. Adicionou-se a 

solução III (5 M KOAc pH 5,5), centrifugou-se a 19.500 g durante 15 min a 4 ºC. 

Posteriormente, foi coletado o sobrenadante e adicionado o isopropanol. Uma nova 

centrifugação a 19.500 g durante 10 min a temperatura ambiente foi necessária. 

Descartou-se o sobrenadante, lavou-se o precipitado em etanol 70 % e centrifugou-

se a 19.500 g durante 5 min. Esta lavagem em etanol 70 % foi repetida. Secou-se o 

precipitado o qual foi ressuspendido em água ultra pura. 

 Após minipreparação, o vetor plasmidial foi digerido com as endonucleases 

de restrição EcoRV e Sma I (NEB), gerando o vetor linearizado com pontas cegas e 

permitindo a ligação com os insertos de DNA também pontas cegas. 

 Objetivando impedir a recircularização do vetor, e assim, aumentar a 

eficiência de clonagem, foi utilizado o método de desfosforilação. Este permite a 

remoção dos grupos 5‟ fosfato das extremidades do DNA por fosfatase alcalina. 

Uma alíquota do vetor digerido foi desfosforilada com a enzima fosfatase alcalina 

intestinal de bezerro, CIAP (Calf Intestinal Alkaline Phosphatase) (NEB), e tratada 

com RNase. Uma segunda alíquota utilizada como controle não recebeu esse tipo 

de tratamento objetivando uma análise comparativa das amostras com ou sem 

tratamento com estas enzimas. 

 A ligação entre as amostras de DNA metagenômico (sonicado) e o DNA 

plasmidial (alíquotas tratadas e a não tratada com CIAP) foi realizada na presença 

da enzima T4 DNA Ligase (NEB) (SAMBROOK ; RUSSELL, 2001).  A reação 

aconteceu na presença de 850 ng de DNA genômico, 200 ng de DNA plasmidial 

(vetor pBC-SK), 1 unidade da enzima T4 DNA Ligase, 2 µl de tampão da enzima [10 

X] (concentração inicial) e água ultra pura para um volume final de 20 µl. A 

temperatura utilizada foi de 16 ºC, durante 24 h. Em seguida foi feita a purificação da 
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ligação (construção = vetor + inserto) para retirada dos sais e melhoria do índice de 

transformantes, para tanto, foi acrescentado à solução de ligação 2 µl (1/10 V) de 

glicogênio (20 mg/mL), 2 µl de acetato de sódio (NaOAc 4 M) e 44 µl (2 V) de etanol 

100 %. Esta reação permaneceu à - 20 ºC por 16 h e posteriormente foi centrifugada 

por 15 min a 19.500 g a temperatura ambiente, sendo o sobrenadante descartado, o 

sedimentado lavado em 50 µl de etanol 70 % e centrifugado por 5 min. Então, o 

sobrenadante foi novamente descartado e o sedimento secado a temperatura 

ambiente para uma posterior ressuspensão em 20 µl de água ultra pura e estocado 

a -20 ºC.  

 Células bacterianas de E. coli (cepa DH10B) eletrocompetentes obtidas 

segundo Sambrook e Russell (2001) foram utilizadas para a transformação do 

material da ligação (construção) e obtenção da biblioteca de clones. Para a 

transformação por eletroporação foram adicionados 10 ng da construção em 55 µl 

de células bacterianas eletrocompetentes. Uma alíquota de 5 µl da solução é 

retirada antes da eletroporação e adicionada em tubo cônico de 50 mL contendo 1 

mL de meio de cultura LB como controle. Os 50 µl da solução foi eletroporado a e 

posteriormente  adicionado em 1 mL de meio de cultura LB e imediatamente 

transferido para um tubo cônico de 50 mL, onde permaneceu sob agitação de 250 

rpm por 1 h a 37 ºC.  

 

2.1.6 Seleção de clones por coloração azul-branco  

 O vetor plasmidial pBC-SK permite seleção por coloração azul-branco em 

função da complementação do lacZΔM15 em cepas que apresentam esse genótipo, 

como a DH10B. A seleção das colônias brancas pode ser obtida em placas de LB 

contendo 25 μg/mL de cloranfenicol, 80 μg/mL de X-gal fresco e de 20 mM de IPTG. 

O X-gal foi preparado em dimetill formamida e o IPTG em água destilada estéril e as 

soluções foram armazenadas a - 20 °C. As colônias foram obtidas após incubação 

em LB ágar por 16 h a 37 °C. Os clones (colônias brancas) foram repicados das 

placas e inoculados em meio LB líquido contendo cloranfenicol 25 μg/mL, sob 

agitação por 16 h a 37 °C. Foram novamente plaqueados para confirmar genótipo 
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através da análise fenotípica de cor (coloração azul e branco) e teste de resistência 

a antibiótico (cloranfenicol). 

 Após confirmação, os clones foram estocados em placas de 96 poços, 100 µL 

da cultura foram adicionados em 80 µL de glicerol 100 % por poço, em seguida 

foram lacradas com adesivo e acondicionadas a - 80 °C, e cada poço representa um 

clone da biblioteca metagenômica. A partir do ponto 2 (Eloi de Souza) foram obtidos 

707 clones, com o DNA ambiental do ponto 3 (Bom Jesus) foram obtidos 531 clones 

e com os dois clones derivados do ponto 6 (Macaíba) a biblioteca metagenômica 

teve um total de 1240 clones. A partir desta biblioteca foram realizados ensaios para 

identificação e caracterização dos clones. 

 

2.2 Busca Funcional  

 A biblioteca foi submetida a condições extremas de salinidade numa tentativa 

de identificar algum clone cuja sobrevivência fosse superior ao controle negativo. 

  

2.2.1 Busca por Clones Resistentes a Estresse Salino por NaCl 

Para realizar a busca funcional foram utilizadas diferentes concentrações 

salina (NaCl) desde a concentração padrão para meios LB, 0,17 M,  até 

concentrações mais extremas para que assim fosse possível determinar a 

concentração limiar suportada pelo controle negativo. Dessa maneira foi verificado 

que essa concentração limiar de LB sólido para E.coli era 0,68 M NaCl o que 

corroborou os dados segundo Kapardar et al (2010). Então, foi realizada uma busca 

por clones que apresentassem resistência ao estresse salino induzido. A varredura 

efetuada utilizou microplacas de 96 poços, o que possibilitou análise de 96 clones 

por vez, e a resistência dos clones candidatos foi confirmada pelo menos três vezes. 

Para a varredura inicial os clones foram submetidos a duas concentrações de LB 

sólido, 0,68 M e 0,85 M NaCl, para tanto utilizou-se um carimbo com 96 dentes o 

qual era posto em contato com a placa da biblioteca e em seguida colocado em 

contato com a placa de LB sólido com a devida concentração de NaCl. Após 16 h de 
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crescimento, efetuou-se a contagem manual das colônias sobreviventes. Assim, 

Verificou-se a presença dos insertos em cada clone selecionado na busca funcional 

por meio de uma extração plasmidial em pequena escala segundo Sambrook e 

Russell (2001) e depois se submeteu as construções a uma digestão enzimática 

com o uso das enzimas de restrição PstI e HindIII segundo condições sugeridas pelo 

fabricante (Biolabs) para liberação do inserto e comprovação da presença do DNA 

ambiental. A posição dos respectivos sítios de restrição pode ser observada na 

Figura 3. As construções nas quais a presença do inserto foi comprovada foram 

reintroduzidas na DH10B e os clones submetidos ao mesmo ensaio funcional para 

se verificar a reprodutibilidade do teste.  

 

2.2.2 Curvas de sobrevivência 

As curvas de sobrevivência para a seleção dos clones  foram realizadas em 

triplicata. O crescimento bacteriano foi mantido  por 16 h a 37 ºC sob agitação até 

atingir a densidade ótica de 0.8 a 600 nm, nesse momento devem ser plaqueados 

100 µL da cultura, numa diluição de 10-3, em LB nas devidas concentrações de sal e 

após 16 h as colônias foram contadas.  

 

2.2.3 Sequenciamento dos insertos dos clones selecionados  

 O preparo das amostras e as reações de sequenciamento foram realizadas 

segundo protocolo padrão para uso do sequenciador MegaBACE 1000 capillary 

sequencer (Amersham Pharmacia Biotech). Após a obtenção das sequências, as 

mesmas foram trimadas para remoção de contaminantes com o uso do programa 

CLC viewer (www.clcbio.com). A identificação das ORFs completas foi realizada 

através do uso do ORF finder (National Center for Biotechnology Information - NCBI) 

e o CLC viewer. Já a busca por sequências semelhantes nos bancos de dados foi 

feita por meio da ferramenta BlastX e tBlastX (NCBI). 
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2.3 Avaliação da Riqueza de Espécies 

2.3.1 Extração, purificação e sequenciamento de DNA 

Foram extraídas amostras de DNA ambiental tanto do solo do rio Jundiaí 

como da água do estuário Jundiaí-Potengi, assim como, do oceano Atlântico. 

 

2.3.1.1 – Extração do DNA ambiental da amostra de solo do Jundiaí 

O DNA obtido do solo do rio foi extraído a partir de três amostras distintas (ver 

Tabela 2) e purificado mediatamente o uso do Power MaxTM  Soil DNA Isolation  Kit 

(MoBio  Laboratories, Inc.), seguindo as instruções do fabricante. Dessa maneira, as 

amostras purificadas foram unidas em um único microtubo de 1,5 mL.  

 

2.3.1.2 – Coleta das amostras de água 

Foram realizadas coletas de água do estuário Jundiaí/Potengí – Natal/RN (S 

05º 46.921‟, W 035º 14.844‟) e do oceano Atlântico - Pirangi do Norte – 

Parnamirim/RN (S 05º 58.856‟, W 035º 07, 225‟). O estuário Jundiaí/Potengí é 

localizado entre a praia de Santa Rita (ao norte) e o Parque das Dunas (ao sul) na 

bacia Potengi (Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos/RN – SEMARH, 

2009). Já a praia de Pirangi se encontra no litoral sul do estado do RN à 20 km da 

cidade de Natal (Figura 4). 

As coletas foram feitas com o auxílio de uma rede de fitoplâncton com malha 

de 22 µm de porosidade, em maré alta, sendo coletados 4 L de água superficial 

filtrada de um volume total de aproximadamente 200 L nos dois pontos de coleta. As 

amostras foram mantidas no gelo em frascos âmbar, previamente esterilizados com 

uma solução contendo ácido sulfúrico 100% e ácido nítrico 50% (6:1) e depois 

autoclavados. A água foi acondicionada a 40c e a extração do DNA ambiental 

ocorreu num período de até 24 h após coleta (MELO, 2012). 
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Figura 4 - Locais de coleta das amostras de água do estuário Potengi/Jundiaí 

e do Oceano. 

 

 

2.3.1.3 – Extração do DNA ambiental de amostras de Água 

Para extração do DNA ambiental foi utilizado o kit Power Water® DNA 

Isolation (MoBio Laboratories), com adaptações. Antes da extração, um gradiente de 

0,1 – 1 L das amostras de água foram filtradas em membranas com poro de 0,2 µm 

(Millipore) com auxílio de uma bomba a vácuo (Millipore, WP6111560) para 

padronização do volume mínimo necessário para extração do DNA. Após a retenção 

de toda a microbiota em membrana de filtração foi realizada a extração do material 

genético segundo orientações do fabricante do kit. A extração foi confirmada por 

meio de eletroforese em gel de agarose 0,7%, 80 Volts, 80 mA e as concentrações 

dosadas em espectrofotômetro nanovue 18V DC (GE Healthcare Bio-Sciences AB). 

Por fim, as amostras foram precipitadas com 1/10 Volumes de glicogênio (20 

mg/mL), 1/10 Volumes de NaOAc 3 M (pH 5,2) e 2 Volumes de etanol absoluto, e 

mantidas por 1 h em freezer - 80 ºC, seguida por centrifugação a 18.400 g por 20 

min, lavagem dos precipitados com etanol 70%, nova centrifugação a 18.400 g por 

20 min, secadas em speed vacuum (Eppendorf AG)  por 10 min a temperatura 
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ambiente, eluídas em TE (Tris-HCL pH 8; EDTA pH 8) e estocadas a - 20 ºC (MELO, 

2012). 

 

2.3.2 – Análise Físico Química da Água 

Os dados de condutividade/salinidade, pH, temperatura e oxigênio dissolvido 

foram obtidos in situ  usando um condutivímetro e um pH-metro. As concentrações 

de nitrito, nitrato, chumbo, cromo, cobre, ferro, níquel e zinco nas amostras de água 

foram obtidas por espectrofotometria (Espectrofotômetro Micronal B572) utilizando o 

kit Vacu-vials® (CHEMetrics) (Apêndice C) (MELO, 2012). 

 

2.3.3 Análise de Bioinformática 

As amostras sequenciadas foram analisadas com o uso do MG-RAST - 

Metagenomics RAST server (version 3.2.4.2,  http://metagenomics.anl.gov/)  

(MEYER et al., 2008). Para se obter as curvas de rarefação, que representam a 

riqueza das espécies, foi utilizado o mesmo software onde o banco de dados 

selecionado foi o SEED e evalue de corte foi 1e-05. Os perfis taxonômicos também 

foram criados pelo MG-RAST ao comparar as sequências contra o SEED e 

subsistemas de anotação. Utilizando o mesmo servidor foram obtidos os dados 

relativos aos perfis metabólicos da microbiota de cada amostra ambiental. 

 

2.3.4 Análise Estatística 

Com a ajuda do programa STAMP (Statistical Analysis of Metagenomic  

Profiles) (PARKS; BEIKO, 2010), as análises estatísticas foram realizadas a partir 

dos dados do MG-RAST. O teste do qui quadrado foi realizado nas análises 

taxonômicas e o método de ajuste de confiança do intervalo de valores (0.95) foi o 

de Haldane onde os valores de P foram calculados com base no teste de Bonferroni. 

Foi considerado P <0,05 como estatisticamente significativo. A análise das 

coordenadas dos metagenomas baseada nas semelhanças taxonômicas (PCA) foi 
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determinada com o uso do MG-RAST pelo método de distância Bray-curtis (MEYER 

et al., 2008). A lista dos metagenomas utilizados para o PCA encontra-se no 

apêndice D.  

 

2.3.5 Identificação de Osmólitos 

 Com o intuito de identificar enzimas participantes das vias de síntese de 

osmólitos relacionados com a resistência a salinidade, sequências conservadas 

oriundas de diferentes microrganismos foram obtidas a partir do UniProt 

(www.uniprot.org/) e usadas como RefSeqs para a identificação por homologia por 

meio de tblastn nos bancos de dados dos metagenomas do rio, oceano e estuário. 

As sequências foram submetidas ao HMMER (FINN et al., 2011) para a identificação 

de domínios funcionais. As sequências não redundantes para um mesmo 

microrganismo foram quantificadas e agrupadas por metagenoma. Sendo assim 

identificadas sequências relacionadas às proteínas: alfa, alfa-trealose-fosfato 

sintase, L-ectoina sintase (ectC), transaminase do ácido L-2,4-diaminobutírico 

(EctB), ácido L-2 ,4-diaminobutírico acetiltransferase (EctA), L-treonina 3-

desidrogenase (via de síntese do sorbitol), Glicerol-3-fosfato desidrogenase, inositol-

3-fosfato desidrogenase, chaperonas, L-prolina glicina betaína ligação transportador 

ABC, mio-inositol-1-fosfato sintase, a proteína simportadora de prolina/sódio -PutP e 

trealose-6-fosfato fosfatase. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Busca funcional por clones resistentes a estresse salino 

3.1.1 Resultado da busca funcional 

 Após realizar a busca funcional pela biblioteca metagenômica do solo do rio 

Jundiaí que possui 1240 clones cujos insertos apresentam tamanho aproximado de 

1000pb conforme descrito no item 2.2.1, foram identificados 15 possíveis clones que 

apresentaram aparente resistência a concentração salina acima de 0,68M NaCl em 

LB sólido. Todos foram oriundos do material genético obtido a partir do ponto 2 (Eloi 
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de Souza) e se encontravam em três placas distintas. Assim, após extração de DNA 

plasmidial, a presença dos insertos foi confirmada por digestão enzimática em 

apenas dois clones: o 5D10 e 6D10. A presença do DNA ambiental pode ser 

observada na Figura 5. Os mesmos clones foram retransformados e submetidos 

novamente a condição de estresse salino inicial, somente para confirmação do 

fenótipo apresentado anteriormente. 

Figura 5– Confirmação da presença do DNA ambiental em construções extraídas de 
clones que sobreviveram à busca funcional por meio de estresse salino através de 
ensaio com enzimas de restrição. O clone C4 provavelmente tem um sítio interno 
para uma das enzimas devido ao fato do inserto ter apresentado dois fragmentos. 
C4 é referente ao clone 5D10 e D2 é o código para o clone 6D10. Os fragmentos 
encontrados têm entre 1000 e 1500 pares de base. 

 

 

 

3.1.2 Identificação de possíveis ORFs (Quadros abertos de leitura) 

3.1.2.1 Análise da Sequência do clone 6D10 

 A partir do sequenciamento do clone 6D10 foi identificado um fragmento de 

505 bp. Nesse fragmento, através da ferramenta ORF finder (www.ncbi.nlm.nih.gov/) 

foi encontrada uma possível ORF na Frame -2 composta por 69 aminoácidos. Ao se 

buscar sequências semelhantes nos bancos de dados através das ferramentas 
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BlastX e tBlastX (NCBI), encontrou-se duas proteínas cujos e-values obtidos foram 

acima de 0,001 e a diferença entre o comprimento das sequências que tiveram 

alguma região alinhada com a sequência da ORF foi muito elevada, o que sugere 

que os alinhamentos podem ter ocorrido ao acaso justificado pela limitação do 

tamanho do banco de dados e também gera a possibilidade de se estar trabalhando 

com uma proteína ainda não conhecida, pois aparentemente é funcional. As duas 

proteínas que melhor alinharam com essa proteína recombinante foram: uma da 

família SSS prolina: simportador sódio com 482aa (EGQ79432.1) e uma segunda 

proteína hipotética composta por 560aa (EFR51427.1). O alinhamento pode ser 

visualizado no apêndice E, figura C. 

 

3.1.2.2 Análise da Sequência do clone 5D10 

 Ao se observar a Figura 5, é possível perceber que após a digestão com 

enzimas de restrição onde se esperaria a liberação de um fragmento único, verifica-

se a liberação de dois fragmentos, um com 2000bp e outro com 800bp 

aproximadamente. Dessa forma se esperaria sequenciar um inserto com 

aproximadamente 3000bp. Após várias tentativas de sequenciamento, o “contig” não 

foi fechado, mas foi possível sequenciar as extremidades: a partir da extremidade 5´ 

foi obtida uma sequência com a extensão de 879pb e a partir da 3´ foram 

sequenciados 970bp. Ainda restando por volta de 1000bp da sequência do inserto 

desconhecidos. Mesmo assim, na sequência de 879pb, através das mesmas 

ferramentas utilizadas nas análises anteriores, identificou-se na frame -2, uma ORF 

completa codificando um produto com 288aa. Ao se buscar nos bancos de dados, tal 

ORF foi alinhada com a proteína mio-inositol 2 dehidrogenase (EFC97993.1) com 

um valor de evalue de 9e-37 e 33% de identidade (Apêndice E). Na sequência de 

970bp, também foi identificada uma ORF completa na frame +3 com produto de 

266aa. Essa ORF foi alinhada com a proteína glicose-6-fosfato isomerase 

(EEX20587.1) com evalue 1e-65 e 47% de identidade (Apêndice E). Então, pode-se 

sugerir que o clone 5D10 esteja expressando essas proteínas recombinantes e 

outras ainda não identificadas durante a condição de estresse. 
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3.1.3 Curvas de Sobrevivência 

Como pode ser observado na Figura 6, os clones 5D10 e 6D10 sobreviveram 

ao estresse causado por uma concentração de 850 mM de NaCl com taxas de 

mortalidade bem menores do que a cepa controle que apresentou uma mortalidade 

de quase 100%. Isso demonstra que o DNA ambiental presente nas três 

construções, mesmo sendo fragmentos distintos, apresenta um ou mais genes cujos 

produtos complementaram a deficiência da cepa controle, a DH10B.  
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Figura 6 – Curva de sobrevivência dos clones que apresentaram resultados positivos durante a busca funcional realizada na 
biblioteca metagenômica do rio Jundiaí e que foi comprovado a presença dos insertos. A. Curva de sobrevivência do clone 5D10 
junto com a cepa DH10B que foi utilizada para a construção da biblioteca. Nessa curva observa-se que a partir de 700 mM de 
NaCl, a mortalidade da cepa controle tem um grande aumento atingindo quase 100% na concentração de 800 mM. B. A 
sobrevivência do clone 6D10 não sofre grandes alterações quando submetido ao estresse.  
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3.2 Identificação de osmólitos 

 Através de ferramentas de bioinformática foi possível identificar sequências 

nos bancos metagenômicos com similaridade com algumas proteínas envolvidas em 

vias de síntese ou transporte de osmólitos. As sequencias identificadas foram 

agrupadas por metagenoma e sua distribuição encontra-se apresentada na Figura 7. 

Ao se avaliar a riqueza das vias de síntese dos osmólitos pode-se verificar que a 

trealose-6-fosfato fosfatase, a L-treonina 3-desidrogenase (enzima envolvida na 

síntese do sorbitol), a proteína de transporte prolina/sódio, a mio-inositol-1-fosfato 

sintase e a EctB estiveram mais presentes no substrato do rio, já a inositol-3-fosfato 

desidrogenase, a proteína de transporte glicina betaina, a glicerol-3-fosfato 

desidrogenase e as chaperonas (DnaK, DnaJ e ClpK) estão mais presentes no 

metagenoma do estuário. (Figura 7).  

 

Figura 7 - Número de sequências por metagenoma similares a genes codificantes 
de enzimas participantes de vias de síntese de osmólitos previamente selecionados. 
Todos os osmólitos selecionados estão relacionados a um tipo de estratégia 
bacteriana para resposta ao estresse salino. 
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3.3 Perfil Taxonômico 

3.3.1 Curva de Rarefação 

 Como se pode verificar nas curvas de rarefação representadas na Figura 8, a 

biodiversidade do rio Jundiaí está muito bem representada pela amostra ambiental 

uma vez que a curva atingiu seu platô, no entanto, as curvas relativas às amostras 

do estuário e do oceano não atingiram o platô, o que confirma que a diversidade de 

tais ambientes é mais ampla do que o que pôde ser identificado pelo 

pirosequenciamento. Os dados relativos ao pirosequenciamento podem ser 

observados na tabela 3. 

 

Figura 8 – Curva de rarefação obtida a partir de três ecossistemas distintos: 
Oceano, Estuário e Rio. A riqueza da biodiversidade de cada ambiente é identificada 
pelo número de sequências distintas obtidas a partir das amostras ambientais. Os 
dados foram analisados através do MG-RAST. 
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Tabela 3. Visão geral dos metagenomas analisados. 

 

3.3.2 Distribuição de Unidades Taxonômicas (OTUs) 

 Ao se analisar a riqueza dos ecossistemas, observa-se que o domínio 

bactéria é o melhor representado nos três ambientes estudados com predominância 

no estuário, fato esse esperado uma vez que tal domínio apresenta uma grande 

riqueza de espécies (ver Figura 9). Contudo, o domínio Archaea apresenta uma 

abundância maior no rio Jundiaí, em comparação ao Oceano e ao Estuário Jundiaí-

Potengi.  

 

Figura 9 – Perfil taxonômico. A abundância dos domínios está representada de 
acordo com o número de sequências relacionadas a cada unidade taxonômica. A 
análise foi feita por meio do MG-RAST.  

 

Metagenoma Total de 
sequencias 

Número 
de bp  

Comprimento 
médio de 
sequencia 

Conteúdo 
GC (%) 

Proteínas 
preditas 

Categorias 
funcionais 

identificadas 
Rio 102.672 

 
43.420,263 422 ± 58 bp 61 ± 9 104.904 51.246 

Oceano 124.469 
 

45.237,000 363 ± 119 bp 47 ± 11 122.711 52.369 

Estuário 128.915 
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Ao se considerar somente o número de sequências relacionadas aos filos 

observa-se que dentre os filos do domínio Bacteria, o Tenericutes encontrar-se-ia 

melhor representado no estuário (Figura 10), contudo ao se verificar a análise 

comparativa utilizando o programa STAMP (PARKS; BEIKO, 2010), que permite 

realizar análises estatísticas de perfis metagenômicos (Figura 11), não se verifica 

uma diferença significativa de representantes desse filo em relação aos três 

ambientes, o que sugere que essa riqueza observada na Figura 10 não passa de 

redundância, ou seja, várias sequências semelhantes relacionadas a um táxon 

inferior como classe ou ordem. A mesma justificativa também é aplicada a falsa idéia 

de predominância dos filos Synergistetes, Acidobacteria e Chloroflexi no ambiente 

de rio, observada na Figura 10. Já as Cyanobacterias e os Bacteroidetes são 

predominantes no mar (Figuras 10 e 11). O filo Proteobacteria é mais abundante no 

estuário enquanto que os filos Firmicutes e Actinobacteria são mais comuns no rio 

(Figura 11). Quanto aos demais filos, há um equilíbrio entre a presença destes nos 

três ambientes. 

No que se diz respeito ao domínio Archaea, o ambiente de rio é 

surpreendentemente mais rico, pois foi verificada a presença de representantes do 

todos os filos, com exceção do filo Nanoarchaeota o qual só foi observado nas 

águas do estuário (Figura 10).  
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Figura 10 – Perfil Taxonômico. A. Perfil taxonômico dos filos representantes do 
domínio Bacteria. B. Riqueza dos filos presentes no domínio Archaea em cada 
ambiente analisado. No eixo X, encontra-se a proporção de reads relacionados a 
cada filo a partir de um banco de dados envolvendo os três metagenomas 
estudados. 
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Figura 11 – Análise comparativa da abundância dos Filos nos metagenomas estudados. A. Presença dos filos que apresentam 
diferença significativa de abundância entre os metagenomas do oceano e do rio Jundiaí. B. Nessa Figura observa-se em destaque 
os filos cuja diferença de abundância seja significativa de acordo com os metagenomas do rio e do estuário. C. Representa a 
mesma análise só que entre os metagenomas do oceano e estuário. As Figuras foram geradas pelo programa STAMP através do 
qual também foi realizada a análise estastística por meio do teste do qui quadrado e considerou-se o valor de p<0.05. 
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Foi identificada uma riqueza maior de sequências relacionadas ao filo 

Euryarchaeota, de acordo com a Figura 10, no metagenoma do rio Jundiaí, contudo, 

através da análise estatística, Figura 11, percebeu-se que a abundância é 

estatisticamente semelhante entre o metagenoma do oceano e do rio. Isso 

demonstra que o ecossistema do rio, durante a fase de estiagem, é tão abundante 

quanto o oceano no que diz respeito aos organismos que fazem parte do filo 

Euryarchaeota. Também na Figura 10, observa-se um maior número de sequências 

relacionadas ao filo Crenarchaeota no metagenoma do rio, o que pode ser 

corroborado pela análise estatística, pois esse filo é o mais abundante quando os 

dados do metagenoma do rio são comparados com os do oceano e estuário do 

mesmo rio, ver Figura 11. Assim, pode-se afirmar que o filo Crenarchaeota é 

característico do rio Jundiaí, quando consideramos somente os ambientes 

analisados.  

O filo Euryarchaeota é constituído por várias classes, mas nos metagenomas 

avaliados, as classes Methanomicrobia e a Halobacteria são as mais frequentes 

(Figura 12). A classe Halobacteria engloba inúmeras espécies de bactérias halófilas 

e como constatado na Figura 13, essa classe é tão abundante no rio Jundiaí quanto 

no oceano. Contudo a classe Methanomicrobia é característica do rio (Figura 13). O 

ambiente de estuário é mais rico em representantes do filo Thaumarchaeota e com 

uma diferença estatisticamente significativa, como pode ser constatado nas Figuras 

10 e 11. 

Figura 12 – Perfil taxonômico do filo Euryarchaeota. Frequência de reads 
relacionados a cada classe de organismo desse filo nos metagenomas analisados. 
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Figura 13 – Análise comparativa da abundância das classes em todos os filos encontrados nos metagenomas estudados. Nesse 
gráfico estão presentes as classes que apresentam diferença significativa de abundância entre os metagenomas.A. Comparação 
das classes encontradas nos metagenomas do oceano e do rio Jundiaí. B. Comparação dos metagenomas do rio e do estuário. C. 
Representa a mesma análise só que entre os metagenomas do oceano e estuário. As Figuras foram geradas pelo programa 
STAMP (Structural Time Series Analyser, Modeler and Predictor) através do qual também foi realizada a análise estastística por 
meio do teste do qui quadrado e considerou-se o valor de p<0.05. 
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Figura 14 – Perfil taxonômico do filo Proteobactéria. Frequência a partir do total de 
sequências relacionadas a cada classe de organismo desse filo em cada 
metagenoma isoladamente. 

 

 

 

O filo do domínio bactéria, Proteobacteria, pode ser dividido em cinco classes 

e como citado anteriormente, é mais abundante no metagenoma do estuário 

(Figuras 10 e 11). No entanto, ao se estudar a frequência dessas classes nos três 

metagenomas, percebeu-se que todas eram bem frequentes em todos os ambientes 

(Figura 14). Assim, na tentativa de se constatar a diferença significativa entre elas foi 

realizada uma comparação por meio do STAMP como pode ser visto na Figura 13, o 

que demonstrou que as classes: Alphaproteobacteria era mais abundante no 

metagenoma do oceano, enquanto que Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria e 

Deltaproteobacteria foram mais abundantes no rio. Sabe-se que a abundância 

considera o número de sequências relacionadas a um táxon, incluindo os não 

classificados, a redundância e o tamanho do metagenoma avaliado. Isso explicaria a 

possibilidade de nenhuma classe de Proteobactérias ter apresentado predominância 

no ambiente de estuário. Enfim, a identificação dos táxons até nível de classe mais 

representativos nos três ambientes está presente na Tabela 4.  

 A nível de espécie, os táxons mais abundantes em relação ao domínio 

Bacteria foram: Candidatus Solibacter usitatus (1,28%) e Myxococcus xanthus 

(0,71%) no substrato do rio Jundiaí, Roseobacter denitrificans (1,11%) e Ruegeria 
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pomeroyi (0,98%) no estuário, Gramella forsetii (1,10%) e Candidatus Pelagibacter 

ubique (1,08%) no oceano. Quanto ao domínio Archaea as espécies mais 

abundantes foram: Haloarcula marismortui (0,12%) e Methanosarcina acetivorans 

(0,11%) na amostra do rio, Nitrosopumilus maritimus (0,16%)  e Methanosarcina 

acetivorans (0,03%) no estuário, Nitrosopumilus maritimus (0,06%) e Haloarcula 

marismortui (0,04%) na amostra do oceano.  

 

Tabela 4- Distribuição das OTUs mais representativas nos três metagenomas 
estudados. 

Metagenomas Domínio Filo Classe 

Rio Jundiaí Archaea 

Actinobacteria 

Firmicutes 

Crenarchaeota 

Euryarchaeota* 

Methanomicrobia 

Halobacteria* 

Betaproteobacteria 

Gammaproteobacteria 

Deltaproteobacteria 

Estuário Bacteria 

Proteobacteria 

Nanoarchaeota 

 

Oceano Eukarya 

Euryarchaeota* 

Cyanobacteria 

Bacteroidetes 

Alphaproteobacteria 

Halobacteria* 

* Táxon tão frequente no metagenoma do oceano quanto no do rio. 

 

3.3.3 Análise de Componentes Principais (PCA)  

 Com o intuito de verificar a semelhança dos ecossistemas representados 

pelas amostras do substrato do rio Jundiaí, das águas do estuário Jundiaí-Potengi e 

do oceano Atlântico, foi realizada uma análise de componentes principais (PCA) 

considerando 17 comunidades microbianas distintas (Figura 15). No gráfico é 

possível constatar que o agrupamento das comunidades bacterianas é determinado 

inicialmente pelo tipo de amostra, se de solo ou sedimento e água. A única exceção 

é a diversidade do ecossistema do rio Jundiaí, pois permanece próxima a 
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diversidade identificada em amostras de água de ecossistemas estuarinos, de 

oceano e de um lago hipersalino.  

 

Figura 15 – Análise das coordenadas pelo método de Bray-curtis para estipular a 
distância entre a composição taxonômica de 17 comunidades bacterianas. 

 

 

3.4 Perfil Metabólico 

 A tradução das sequências nucleotídicas em todos os seis quadros abertos 

de leitura e mapeamento das sequências traduzidas para proteínas conhecidas 

presentes no banco de dados SEED, permitiu gerar um perfil metabólico para os 

metagenomas analisados. A preferência por essa abordagem se deve ao fato dela 

ter sido eficaz para analisar assinaturas metabólicas de metagenomas no trabalho 

desenvolvido por Tringe et al. (2005). A anotação foi realizada por meio do banco de 

dados de MG-RAST usando SEED onde as vias metabólicas são distribuídas de 
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acordo com alguns subsistemas. Subsistemas são referidos como grupos de genes 

que funcionam em conjunto e cujos produtos estão envolvidos numa via metabólica 

ou que formam uma estrutura celular (EDWARDS et al., 2006). As vias metabólicas 

são classificadas em uma estrutura hierárquica, no mais alto nível de organização, 

os subsistemas incluem ambas as funções catabólicas e anabólicas e nos níveis 

mais baixos, os subsistemas são representados por vias específicas 

(SANAPAREDDY et al., 2009). Um resumo das categorias de subsistemas mais 

expressivas nos metagenomas é mostrado na Figura 16, já uma tabela com todos os 

subsistemas identificados encontra-se no Apêndice A. 

 

Figura 16 – Percentuais de sequências pertencentes aos principais subsistemas nos 
metagenomas do rio Jundiaí, Estuário e do oceano. 
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4. DISCUSSÃO 

4.1 Identificação de ORFs em clones resistentes a sal 

4.1.1. ORF glicose 6 fosfato isomerase 

 Uma das ORFs identificadas no clone 5D10 foi correspondente a enzima 

glicose -6- fosfato isomerase (GFI) que é uma proteína comum tanto em organismos 

eucariotos quanto procariotos fazendo parte de processos bioenergéticos como 

glicólise e gliconeogênese. Contudo, a GFI também está envolvida em outros 

processos celulares como resposta a fatores ambientais como nitrato em vegetais 

(MUNJRAl et al., 2007) ou atuando como um fator de mobilidade autócrino, ou seja, 

ela pode promover o processo de metástase caso esteja associada ao seus 

receptores em células animais (FUNASAKA; RAZ, 2007). Em estudo realizado para 

verificar a halotelerância da alga unicelular Dunaliella salina, foi observado que há 

uma elevação de expressão do gene da GFI em 14 vezes quando a alga é 

submetida a uma concentração de 3.5 M NaCl, o que levou aos autores sugerirem 

que o aumento da expressão desse gene seria uma estratégia do organismo para 

resistir ao estresse salino (CUI et al., 2010). Mas como a expressão de tal gene 

poderia favorecer a sobrevivência mediante tal estresse? O osmólito em maior 

concentração na D. salina é o glicerol (Figura 17) e como a indução gênica só ocorre 

na ausência de luz (CUI et al., 2010), provavelmente se deve ao fato da síntese 

estar ocorrendo a partir do processo de glicólise do amido, enquanto que na 

presença de luz a síntese do glicerol é derivada do processo fotossintético (CHEN; 

JIANG, 2009). Tal descoberta corrobora com a possibilidade da expressão do gene 

da GFI no clone 5D10 estar possibilitanto a bactéria resistir ao choque osmótico, 

possivelmente, pela síntese de glicerol através da via glicolítica.  
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Figura 17 – Síntese de glicerol em resposta ao estresse salino em D.salina. Imagem 
adaptada de CHEN ; JIANG, 2009. 

 

 

4.1.2 ORF mio-inositol 2 dehidrogenase 

 Outra ORF presente no clone 5D10 é a mio-inositol-2-dehidrogenase (MID). A 

MID é comumente a primeira enzima do processo de catabolismo do mio-inositol 

(YOSHIDA et al., 1997) em organismos como Klebsiella aerogenes (ANDERSON ; 

MAGASANIK, 1971), Bacillus subtilis (RAMALEY et al., 1979), Cryptococus 

melibiosum (VIDAL-LEIRIA et al., 1973) e Rhizobium leguminosarum (POOLE et al., 

1994), pois elas são bactérias de solo e possuem a capacidade de utilizar o inositol 

como fonte de carbono (YOSHIDA et al., 1997). O inositol e derivados têm múltiplas 

funções em organismos distribuídos pelos três domínios da vida. Os derivados de 

inositol estão presentes nos eucariotos e amplamente distribuídos nas 

arqueobactérias, mas raramente encontrados em bactérias (MICHELL, 2011). As 

formas estereoisoméricas de inositol são encontradas em sistemas biológicos e o 

mio-inositol é a mais comum. O mio-inositol está presente numa variedade de 

metabólitos, como: inositol monofosfatos, inositol polifosfatos, fosfatidilinositol, 

glicosilfosfatidilinositol, CDP-inositol, di-mio-inositol-1,3′-fosfato, glicero-fosfato-

inositol e manosil-di-mio-inositol-1,3′ -fosfato (MARTINS et al., 1996;. LAMOSA et al., 

2006; RODRIGUES et al., 2009). Os compostos contendo inositol participam da 
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resposta ao estresse térmico em muitos procariotos halofílicos e halotolerantes que 

vivem em ambientes quentes, entretanto, se propõe que eles atuem apenas como 

termoprotetores celulares não estando relacionados com o estresse salino 

(BORGES et al., 2010). Entre esses compostos o di-mio-inositol-1, 3'-fosfato (DIP) 

está restrito às arqueobactérias (hiper) termofílicas e Bactérias (GONÇALVES et al., 

2012). As bactérias hipertermofílicas, Thermotoga neapolitana e Thermotoga 

marítima, acumulam derivados de mio-inositol quando crescem em temperaturas 

acima da condição ótima. Contudo, quando essas espécies também estão 

submetidas a estresse salino, o soluto orgânico mais presente é o DIP (MARTINS et 

al., 1996) e isso sugere que o DIP pode ser utilizado como um protetor osmótico, 

além de um termoprotetor.  

 Assim, considerando que a MID é uma enzima que participa da degradação 

do inositol e que o DIP é um derivado de inositol comum presente em organismos 

halofílicos ou halotolerantes, desde que sejam termofílicos. E como o DIP é 

produzido a partir da glicose-6-fosfato (Figura 18), é possível sugerir que a presença 

simultânea das ORFs glicose-6-fosfato isomerase e da mio-inositol 2 dehidrogenase 

no clone 5D10, esteja favorecendo que o mesmo sobreviva ao estresse salino por 

meio da síntese do glicerol e/ou síntese do DIP onde o papel da MID seria o de 

regular a concentração do inositol. 
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Figura 18 – Via de síntese do Di-mio-inositol-1,3´-fosfato. MIPS- mio-inositol-1-
fosfato sintase, IPCT- inositol-1-fosfato citidiltransferase , DIPPS- di-mio-inositol-1,3′-
fosfato-1′-fosfato sintase, DIPPP- di-mio-inositol-1,3′-fosfato-1′-fosfato fosfatase 
(GONÇALVES et al., 2012). 

 

 

4.2 Análise da Riqueza Taxonômica 

 Por muito tempo foi mantida a idéia que as archaeas eram organismos 

primitivos e adaptados somente a ambientes extremos, ou seja, tidas como 

extremófilas (WOESE; MAGRUM; FOX, 1978). Inclusos no filo Euryarchaeota estão 

organismos: halófilos, termófilos e metanogênicos, o filo Crenarchaeota inclui 
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bactérias hipertermófilas dependentes de enxofre. Somente após o advento de 

técnicas independentes de cultivo foi possível a identificação de arqueobactérias 

vivendo em associação com indivíduos do domínio bacteria (WOESE; KANDLER; 

WHEELIS, 1990). Dentre os organismos cultiváveis do filo Euryarchaeota já foram 

identificados em habitats de elevada temperatura, baixo pH, alta salinidade e/ou 

anóxico (DELONG, 1998). Quanto aos organismos não cultivados, esses foram 

encontrados em colunas de água anóxicas de lago (CYTRYN et al., 2000), como 

componentes do picoplâncton marinho (DELONG; WU; PREZELIN, 1994) e em 

sedimento marinho (MUNSON; NEDWELL; EMBLEY, 1997). Os novos 

representantes de solo foram identificados em ambientes anóxicos como campos de 

solo de cultivo de arroz (GROSSKOPF; STUBNER; LIESACK, 1998). Quanto aos 

representantes do filo Crenarchaeota, esses não estão limitados a ambientes com 

alta temperatura pois foram encontrados em sedimento e coluna d´água marinha 

(DELONG, 1992; VETRIANI, 1999), sedimento de lagos (MacGregor et al., 1997), 

em solos de culturas agrícolas (UEDA; SUGA; MATSUGUCHI, 1995; BINTRIM et al., 

1997) e de floresta (BORNEMANN; TRIPLETT, 1997; JURGENS; LINDSTROM; 

SAANO, 1997). Dessa forma podemos afirmar que o fato dos filos Crenarchaeota e 

Euryarchaeota serem mais abundantes na amostra de sedimento do rio (tabela 4) é 

um dado importante, pois mesmo que representantes desses táxons já tenham sido 

identificados em sedimento e amostras de água doce de lagos (MACGREGOR et al., 

1997; CYTRYN et al., 2000), a presença deles em ecossistema de rio é um dado 

inédito.  

 De acordo com as análises físico-químicas das amostras do substrato do rio 

Jundiaí, durante a estiagem, a salinidade se torna elevada uma vez que foi 

verificado uma condutividade elétrica de 142 dS.m-1 enquanto que segundo Richard 

(1954) o solo é considerado salino caso possua uma condutividade elétrica superior 

a 4 dS.m-1. Como a condutividade elétrica média das águas dos oceanos é de 30 

dS.m-1 (RODRIGUES DE CEIA et al., 2004) fica comprovado que durante a estação 

seca, no alto curso do rio Jundiaí, o substrato se torna hipersalino o que justifica que 

as halobactérias e todo o filo Euryarchaeota serem abundantes de forma 

proporcional no ambiente de rio e oceano (Figura 11). A elevação da salinidade é 

tão importante que dentre os filos que englobam as bactérias halófilas (OREN, 2008) 

a maioria foi mais abundante no rio do que da amostra de água do oceano (Tabela 
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4), o que comprova que identificamos uma microbiota de substrato de rio totalmente 

adaptada ao estresse osmótico.  

 A espécie com maior representação no substrato do Jundiaí pertencente ao 

domínio Bacteria foi a Candidatus Solibacter usitatus, um organismo que faz parte 

do filo Acidobacteria que é o mais abundante em ambientes terrestres, pois já foi 

detectado em vários ambientes como solos e sedimentos (BARNS; TAKALA; 

KUSKE, 1999), incluindo a floresta Atlântica brasileira e cerrado (BRUCE et al, 2010; 

ARAUJO et al, 2012), mas há pouca informação a respeito de sua diversidade, 

distribuição e função no ambiente onde se encontra (RAWAT et al., 2012). As 

acidobacterias são geneticamente e metabolicamente diversas uma vez que habitam 

uma grande variedade de ambientes naturais ao longo de um intervalo de 

temperatura, salinidade, matéria orgânica e pH (GANZERT et al., 2011). Algumas 

espécies são predominantes em solos com pH baixo, mas a Candidatos solibacter 

apresenta uma melhor taxa de crescimento ao longo de um intervalo de pH de 4,0 a 

6,0 (RYAN et al., 2009; EICHORST et al., 2011) o que justifica a riqueza dessa 

espécie no rio mesmo considerando que o pH das amostras sejam neutro ou 

levemente ácido (Tabela 2).  

 A segunda espécie do domínio Bacteria também abundante na amostra do rio 

é a Myxococcus xanthus uma bactéria do filo Proteobacteria que, assim como o filo 

Acidobacteria, também é abundante em ambientes de solo (JANSSEN , 2006). O 

habitat típico de mixobactérias é solo de dunas e areias do deserto, vivendo nas 

camadas mais superficiais do solo (HANS, 1999). Algumas espécies quando em 

ambientes terrestres desenvolvem corpos de frutificação o que faz alguns 

especialistas sugerirem que se trata de um táxon tipicamente terrestre (DAWID, 

2000). Poucas espécies halofílicas foram identificadas a partir de áreas costeiras 

assim como de em águas profundas no oceano (DAWID, 2000; PHAM et al., 2008). 

As espécies halofílicas são capazes de produzir seus corpos de frutificação na 

presença de águas salinas, o que limita o desenvolvimento dessas estruturas nas 

linhagens terrestres (Li et al., 2002). Quanto às espécies halotolerantes, como a 

Myxococcus xanthus, são capazes de produzir os corpos de frutificação somente na 

presença de água do mar diluída (WANG et al., 2007), mas linhagens do gênero 

Myxococcus foram identificadas em substrato marinho em profundidades distintas 

desde 204 metros a 2961 metros (JIANG et al., 2010). Dessa forma, a abundância 
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da Myxococcus xanthus em um substrato de rio salino (Tabela 2) é justificada 

mesmo sendo um ambiente aquático e não terrestre. 

 No domínio Archaea, o táxon mais representativo é a Haloarcula marismortui, 

espécie da classe Halobacteria que compreende organismos que dependem de 

elevada salinidade para se desenvolverem (OREN, 2012). O glicerol pode ser 

utilizado por alguns microrganismos como osmoprotetor, contudo a Haloarcula 

marismortui é capaz de utiliza-lo como fonte de carbono e energia e para tanto 

expressa em larga escala a enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase (NISHIHARA et 

al., 1999) cuja presença foi observada no DNA ambiental extraído a partir do rio 

(Figura 7). A presença desse microrganismo halofílico é explicada pela elevada 

salinidade verificada em dois pontos de coleta do substrato: no ponto Eloi de Souza 

e Bom Jesus (Tabela 2).  

 A outra espécie de Archaea bem representada no rio Jundiaí foi a 

Methanosarcina acetivorans. Pertencentes à classe Methanomicrobia, os 

representantes da família Methanosarcineae são metabolicamente e 

fisiologicamente muito versáteis. Apenas as espécies de Methanosarcina espécies 

possuem três vias conhecidas para metanogênese. A metanogênese compreende 

uma forma de respiração anaeróbica utilizando uma variedade de composto 

carbônico ou ácido acético como um receptor final de elétrons. Espécies de 

Methanosarcina foram encontradas nos mais diversos ambientes como: sedimentos 

de água doce e marinhos, folhas em decomposição e solos de jardim, poços de 

petróleo e esgoto (ZINDER, 1993).  As condições ótimas de crescimento da 

Methanosarcina acetivorans são: pH de 6,5-7,5; temperatura de 35 a 40 0C e 0,2 M 

NaCl (GARCIA, 1990), e ao se observar as condições ambientais durante a coleta 

observou-se pH neutro, temperatura de 35 0C e 0,05 M NaCl o que explicaria a 

abundância dessa espécie no substrato do Jundiaí.  

As espécies de bactéria mais presentes no estuário são: Roseobacter 

denitrificans e Ruegeria pomeroyi ambas do grupo Roseobacter. O grupo 

Roseobacter é um componente essencial dos ecossistemas marinhos de superfície, 

mais de 10% de células bacterianas em mar aberto e 20% em águas costeiras são 

membros deste grupo (BUCHAN et al., 2005). Microorganismos marinhos têm 

definido a química dos oceanos e da atmosfera, e representam uma grande parte da 
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diversidade biológica na Terra (THAKUR et al., 2008; YOOSEPH et al., 2007). 

Roseobacter da classe Alphaproteobacteria é um dos principais grupos de bactérias 

em ambientes marinhos (BRINKHOFF; GIEBEL; SIMON, 2008).  

O modo de obter carbono e energia estabeleceu Roseobacter como 

generalistas (NEWTON et al., 2010). Isolados mostram um metabolismo muito 

versátil, tendo um papel importante no ciclo global do carbono e enxofre (WAGNER-

DOBLER ; BIEBL, 2006; NEWTON et al, 2010). A Ruegeria pomeroyi foi o primeiro 

membro Roseobactera a ter o seu genoma completamente sequenciado e anotado 

(MORAN et al., 2004), o que revelou um conjunto de genes supostamente útil para a 

adaptação às variações no ambiente marinho (MORAN et al., 2004; NEWTON et al., 

2010). R. pomeroyi tornou-se um organismo modelo para estudos das estratégias 

ecológicas e fisiológicas das bactérias heterotróficas marinhas (BURGMANN et al., 

2007). Roseobacter denitrificans é uma bactéria de vida livre em lagos e águas 

superficiais do oceano, solos e até mesmo próximos a saídas de águas profundas 

hidrotermais (SWINGLEY et al., 2007; YURKOV; BEATTY, 1998) espécie marinha 

Roseobacter denitrificans cresce não somente na presença de oxigênio e luz, mas 

também por via anaeróbia no escuro usando nitrato ou trimetilamina-N-óxido como 

um aceptor de elétrons (YURKOV; BEATTY, 1998). Esta adaptação tem feito R. 

denitrificans um organismo modelo para este grupo. Então, como ambas as 

espécies são organismos modelo para estudos sobre adaptações fisiológicas em 

bactérias em ambientes marinhos, a riqueza desses táxons em um estuário é algo 

comum.  

Já as espécies de arqueobactérias mais representadas no estuário Potengi-

Jundiaí são a Nitrosopumilus maritimus e, como na amostra do rio, a 

Methanosarcina acetivorans. Quanto a Methanosarcina, ao se observar as 

condições ótimas para seu crescimento e como ela já foi encontrada em ambientes 

de água doce e marinhos (ZINDER, 1993; GARCIA, 1990) e como o pH das águas 

do estuário é 9,0 e com uma temperatura de 28 oC, tais condições explicam a 

presença da bactéria em larga escala no ambiente estuarino.  

No que diz respeito à Nitrosopumilus maritimus, essa archaea amônia-

oxidante está presente em ambientes marinhos, de água doce como rios e 

terrestres, contribuindo significativamente nos ciclos do carbono e do nitrogênio 

(WALKER et al., 2010 ; GHAI et al, 2011). É capaz de sobreviver em concentrações 

extremamente baixas de amônia geralmente encontradas em mar aberto, pois é 
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capaz de converter amônia em nitrito (MARTENS-HABBENA et al., 2009; 

BERNHARD; BOLLMANN, 2010). A mistura de água doce e de água salgada nos 

estuários cria acentuadas alterações nos gradientes físico-químicos que são 

acompanhados por mudanças na composição das comunidades microbianas. 

Reduções grandes de salinidade, nitrogênio, pH, oxigênio, sulfeto e matéria orgânica 

são comuns nesses ambientes e essas alterações podem impactar os organismos 

oxidantes de amônia (BERNHARD et al., 2010). Como no estuário Potengi-Jundiaí, 

no momento da coleta a concentração de nitrito era 0,240 mg/L (Apêndice C) que é 

superior ao limiar de 0,200 mg/L determinado pela resolução CONAMA 357/2005 

para que a água salina seja considerada ideal para prática de pesca e aquicultura, é 

possível propor que o excesso de nitrito tenha a colaboração da Nitrosopumilus 

maritimus e de outros organismos nitrificantes. 

Na amostra do oceano, as espécies do domínio archaea mais frequentes 

foram: Nitrosopumilus maritimus e Haloarcula marismortui. Em relação as águas 

oceânicas avaliadas, foi identificado uma grande concentração de nitrito (Apêndice 

C) o que poderia ser justificado por uma atividade intensa de bactérias nitrificantes 

como N. maritimus, a exemplo do que foi verificado no ambiente estuarino. E quanto 

a presença da H. marismortui  em águas marinhas é comum por ser o habitat 

característico da espécie.  

As espécies bacterianas mais frequentes nas amostras do oceano são 

Gramella forsetii e Candidatus Pelagibacter ubique. O C. Pelagibacter ubique, foi 

isolado inicialmente em amostras ambientais do Mar dos Sargaços em 2002 

(RAPPÉ et al., 2002) e é membro do clado SAR11 no filo Alphaproteobacteria. 

Membros SAR11 são organismos altamente dominantes encontrados tanto em água 

salgada como doce em todo o mundo. P. ubique é eficiente pois não necessita de 

um ciclo metabólico especial. É dependente da matéria orgânica dissolvida na água 

do mar, utiliza menos nitrogênio, que é, muitas vezes, um nutriente encontrado em 

baixas concentrações. P. ubique produz nutrientes que são essenciais para o 

crescimento de algas nos oceanos, por se utilizar de carbono orgânico. Por sua vez, 

as algas convertem dióxido de carbono em oxigênio pela fotossíntese (BIERS et al., 

2009). Por ser uma bactéria tipicamente marinha, a sua presença e abundância em 

águas oceânicas é esperada. 

Sobre a espécie Gramella forsetii, ela foi primeiramente encontrada e isolada 

da águas do mar do Norte da Alemanha durante uma floração de fitoplâncton. 
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Representam parte significativa de microrganismos de vida livre em microambientes 

ricos em nutrientes e mantêm um papel importante no ciclo do carbono marinho. 

Apesar da falta de dados moleculares sobre este organismo, pode-se considerar que 

codificam uma série de genes que produzem enzimas envolvidas no processo de 

degradação da matéria orgânica (BAUER et al., 2013). Como pode ser observado no 

apêndice C, a elevada concentração de compostos nitrogenados é uma forma 

indireta de comprovar a degradação de matéria orgânica o que justificaria a 

frequência elevada de G. forsetii. 

 Na análise de componentes principais (PCA) (Figura 15), de acordo com a 

distribuição dos 17 metagenomas analisados, é percebido que dois fatores são 

determinantes para a diversidade das comunidades bacterianas nos ecossistemas 

avaliados: o primeiro é o tipo de amostra se de solo ou aquática e o segundo é a 

salinidade. Os ecossistemas representados por amostras de solo formam um grupo 

isolado do grupo dos ecossistemas aquáticos, mesmo considerando a diferença que 

há entre um substrato marinho, um substrato lacustre e solo de floresta, ainda assim 

os microrganismos terrestres apresentam adaptações peculiares a esse habitat tão 

rico em nutrientes e com disponilidade de água variável (SIMON; DANIEL, 2011).  

 A presença da diversidade do substrato do rio Jundiaí próxima a 

ecossistemas estuarinos, oceanos e um lago hipersalino (Salton sea) e distante das 

microbiotas de solo, é justificada pela salinidade elevada encontrada nesses 

ecossistemas que seleciona uma microbiota especializada em sobreviver sob 

estresse osmótico (Oren, 2010; BODAKER et al., 2010). Os dois ambientes de lago 

com baixa salinidade que foram inclusos nas análise apresentaram uma diversidade 

microbioana mais semelhantes, assim como a diversidade presentes na salmoura e 

tanques de evaporação de salinas analisados, o que sugere a salinidade como um 

fator físico-químico essencial a ser considerado nos estudos de ecologia microbiana 

tanto de ambientes marinhos como de ambientes lacustres. 

 

4.3 Identificação de enzimas das vias de síntese de osmólitos 

Um número elevado de diferentes solutos osmóticos têm sido detectado em 

diferentes microrganismos halofílicos e halotolerantes (GALINSKI, 1995). Um grupo 
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compreende aqueles solutos derivados de açúcares e poliálcoois e o outro engloba 

os alfa e beta aminoácidos e derivados (PFLUGER; MULLER, 2004). Fazendo parte 

do primeiro grupo temos o glicerol, que permite o crescimento da alga verde 

unicelular Dunaliella em concentrações de sal (NaCl) até saturação (BEN-AMOTZ et 

al., 1973; BEN-AMOTZ et al., 1981) e é também encontrado em alguns fungos 

(ADLER et al., 1985; VAN LAERE et al., 1987); a trealose, que é encontrada em 

muitas bactérias não halofílicas ou ligeiramente halofílicas quando cultivadas em 

concentrações salinas elevadas, também encontrada nas espécies menos halofílicas 

de cianobactérias (MACKAY et al., 1984, REED et al., 1984b) e em algumas 

archaea termofílicas como na Pyrobaculum aerophilum (MARTINS et al., 1997). O 

inositol está amplamente distribuído pelos três domínios da vida, sendo mais raro 

em bactérias (MICHELL, 2011). Contudo um derivado do inositol, di-mio-inositol-

fosfato (DIP) é restrito às bactérias (hiper) termofílicas, não sendo encontrado em 

organismos mesofílicos (GONÇALVES et al., 2012). O sorbitol é um álcool 

acumulado ou adquirido do meio externo por vários fungos e leveduras numa 

resposta ao estresse osmótico. Tal álcool encontra-se presente em procariotos, mas 

sem apresentar propriedade de osmoproteção (BURG; FERRARIS, 2008). 

Fazendo parte dos osmólitos derivados de alfa e beta aminoácidos temos a 

glicina betaína que é produzida por muitas bactérias anaeróbicas halofílicas e 

fotossintetizantes (GALINSKI, 1995; GALINSKI; TRUPER, 1994; TRUPER et al., 

1990) e pela maioria das halotolerantes dentre as cianobactérias (REED et al., 

1984a, REED et al., 1984b). Muitas bactérias heterotróficas halofílicas e 

halotolerantes absorvem a glicina betaína a partir do meio externo quando esse 

composto encontra-se numa concentração suficiente para proporcionar o equilíbrio 

osmótico (IMHOFF; RODRIGUEZ-VALERA, 1984; VENTOSA et al., 1998), apenas 

alguns organismos heterótrofos podem sintetizar glicina betaína e a Actinopolyspora 

halophila é um exemplo (GALINSKI, 1993; GALINSKI, 1995). A glicina betaína 

também é produzida, em conjunto com outros compostos por espécies de 

arqueobactérias metanogênicas e halofílicas (LAI et al., 1991; ROBERTSON et al., 

1990). Assim, a glicina betaína é o soluto orgânico mais difundido entre os três 

domínios (MARTINS et al., 1997). A  ectoína (1,4,5,6-tetra-hidro-2-metil-4-pirimidina 

carboxílico ácido), que é o principal soluto osmótico produzido por bactérias 

halofílicas heterotróficas e é também encontrada nas bactérias fotossintetizantes do 
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gênero Halorhodospira como osmólito menos concentrado (GALINSKI, 1993; 

GALINSKI, 1995). Os genes estruturais responsáveis pela síntese da ectoína 

compõem um operon (ectABC) que é induzido mediante estresse salino ou mediante 

choque térmico causado tanto por aumento como pela redução da temperatura 

ótima (KUHLMANN et al., 2008). Isso sugere que a ectoína também apresenta um 

papel termoprotetor (OREN, 1999). A prolina é um dos solutos orgânicos mais 

comuns dentre as bactérias, mas não foi relacionado ao estresse salino em archaea 

pois ela gera uma termoproteção, mas não amplia a osmoproteção como 

comprovado na arqueobactéria termofílica Archaeoglobus fulgidus (KLENK et al., 

1997; TSCHAPEK, 2011).  

Genes de estresse codificam proteínas que ajudam na dobradura, 

translocação e encontro de proteínas, o que pode justificar muitas proteínas de 

estresse serem denominadas chaperonas (ELLIS; VAN DER VIES, 1991). Os genes 

hsp70(dnaK), hsp40(dnaJ) e grpE (toda a maquinaria de chaperonas) já foram 

sequenciados a partir de várias espécies  presentes em todos os domínios, mas a 

expressão destes só foi examinada na arqueobacteria mesofílica e metanogênica, 

Methanosarcina mazei (MACARIO et al., 1999). Algumas chaperonas podem auxiliar 

na resposta ao estresse salino como: Wang et al (2012) sugere  que a chapeona 

Hsp90 é expressa em resposta a estresse salino. Brígido et al (2012) isolaram 

bactérias do gênero Rhizobium de grãos de bico e ao serem submetidas ao estresse 

salino, apresentaram ampliação na expressão dos genes de algumas chaperonas, 

como: dnaK, groEL e clpB, e Aggarwal et al (2012) caracterizaram uma nova 

chaperona (Hsp22) isolada do Chaetomium globosum e constataram que a indução 

dessa chaperona confere resistência a salinidade. 

Muitas halofílicas e microrganismos halotolerantes mantêm "coquetéis" de 

solutos osmóticos e a regulação da síntese de cada um dos solutos é otimizada de 

acordo com as necessidades das células (VENTOSA et al., 1998). Assim, a 

presença desse coquetel de osmólitos deve se fazer presente nos ambientes 

avaliados, principalmente no estuário e no rio devido as constantes flutuações nas 

concentrações salinas, mesmo que isso seja mais comum no estuário, por ocorrer 

diariamente, do que no rio, onde ocorre de forma sazonal, ou seja, nos períodos de 

chuva ou estiagem prolongada. Segundo Oren (1990), tal flutuação permitiria o uso 

dos solutos osmóticos como fonte de carbono e/ou energia o que reduziria o impacto 
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da elevada demanda energética para síntese de osmólitos ou captura dos mesmos 

do meio mediante elevação salina. Isso justificaria a presença de clones para 

enzimas das vias de síntese da glicina betaína na biblioteca metagenômica de 

estuário (Figura 7) e seria corroborado pelo fato do filo Proteobacteria ser o mais 

abundante nesse ambiente (Figura 11), pois representantes como a espécie 

Halorhodospira halochloris usa a glicina betaíne tanto como osmoprotetor, como 

fonte de carbono e/ou energia (HERZOG et al., 1990). 

Verificou-se que o filo Bacteriodetes foi mais abundante no metagenoma do 

mar (Figura 11) assim como o filo Halobacteria está mais representativo nesse 

metagenoma quanto no do rio (Tabela 4), como representantes dos filos 

Halobacteria e Bacteroidetes adotam a estratégia “Salt in” que dentre outras 

adaptações há a síntese em quantidade e ampla variedade de chaperonas (OREN, 

2008), esperava-se que houvesse mais sequências relacionadas às chaperonas. 

Uma explicação seria que a diferença de sequências entre o mar e o estuário não é 

grande o que pode ser decorrente do número limitado de chaperonas selecionadas 

para busca. 

A inositol-3-fosfato desidrogenase, enzima presente na via de síntese do 

inositol, foi mais presente no estuário provavelmente porque o inositol é uma 

molécula que pode ter diversas funções dentro da célula e está presente nos três 

grandes domínios da vida (MICHELL, 2011) e como a Glicerol-3-fosfato 

desidrogenase é uma enzima importante para o processo de degradação do inositol, 

pois bactérias de solo podem usá-lo como fonte de carbono (YOSHIDA et al., 1997), 

é justificável a riqueza dessa enzima no ambiente de estuário também. Já derivados 

do inositol, como o mio-inositol avaliado nesse trabalho, é característico de 

arqueobactérias halofílicas ou halotolerantes e termoresistentes (BORGES et al., 

2010) e como o rio é mais abundante em representantes dos filos Euryarchaeota e 

Crenarchaeota onde encontram-se inúmeras espécies de bactérias termófilas e 

hipertermófilas (PHIPPS et al., 1991) o que explicaria a riqueza em mio-inositol 

nesse ambiente. 

A ectoína por ser o osmólito mais produzido por bactérias halofílicas 

(GALINSKI, 1993) era esperado que se encontrasse mais presente no ambiente de 

rio (Figura 7) devido à riqueza de taxa relacionados a halofilia como os filos 
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Firmicutes e Actinobacteria e ainda várias classes de Proteobactérias (OREN, 2008). 

Essa mesma riqueza de organismos halotolerantes e termofílicos (Tabela 4) também 

favorecem a riqueza da prolina que é um osmólito comum dentre bactérias e 

algumas archaeas. 

Já a trealose-6-fosfato fosfatase que ajuda à produzir a trealose é mais 

presente no rio Jundiaí o que é explicado pelo fato de até bactérias não halofílicas 

serem capazes de sintetizar o osmólito em grandes quantidades quando expostas à 

elevada salinidade, assim como algumas arqueobactérias termofílicas (MACKAY et 

al., 1984; MARTINS et al., 1997). Então, as alterações de salinidade sazonais no rio 

podem estar favorecendo a síntese de trealose. 

 

4.4 Perfil Metabólico 

 Com os dados gerados pelo pirosequenciamento dos metagenomas do rio 

Jundiaí, do oceano e do estuário foi possível identificar os subsistemas mais 

representativos em cada um deles, como: aminoácidos e derivados (8%, 9%, 8%), 

carboidratos (10%, 10%, 8%), parede celular (4%, 3%, 4%), metabolismo de DNA 

(4%, 4%, 5%), cofatores, vitaminas e grupo prostético (7%,7%, 7%), respiração (5%, 

4%, 4%) e metabolismo de proteínas (10%, 9%, 9%) (Figura 15). Além disso, devido 

ao fato do estuário e do oceano serem ambientes salinos característicos e da 

amostra de substrato do rio Jundiaí do ponto Eloi de Souza ter apresentado uma 

elevada salinidade (Tabela 2), era esperado a identificação de sequências 

relacionadas ao subsistema de resposta ao estresse e isso foi confirmado: rio – 3%, 

oceano – 3% e estuário – 2%. Ao se considerar o número total de sequências 

relacionadas às vias metabólicas pertencentes ao subsistema de resposta ao 

estresse, há uma predominância dos dados derivados do metagenoma de rio 

(Apêndice A).  

E ao se comparar as proporções das vias metabólicas no nível I de acordo 

com o MG RAST através do programa STAMP, foi verificado que os genes 

relacionados a resposta ao estresse se encontram na mesma proporção nos 

metagenomas do rio e oceano, enquanto que essa via foi mais abundante nos 

mesmos quando esses foram comparados com o estuário (Apêndice F, figura A). Já 
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em relação ao nível II, o único subsistema que apresentou diferenças significativas 

entre os ambientes estudados foi o do estresse osmótico que se mostrou mais 

abundante no oceano e no estuário em relação ao metagenoma do rio (Apêndice F, 

figura B). Em relação aos subsistemas relacionados ao estresse osmótico no nível 

III, pôde ser observado uma predominância das vias de síntese e/ou transporte de 

betaína no metagenoma do oceano, mas tal via também foi muito abundante no 

metagenoma do estuário o que corrobora os dados da Figura 7 onde foi verificado 

apenas a frequência de proteína de transporte da betaína (Apêndice F, figura C). No 

que diz respeito ao metagenoma do rio Jundiaí os subsistemas do nível III mais 

abundantes foram dois: o de síntese de glucanas osmoreguladas e o de síntese de 

betaína a partir do aminoácido glicina (Apêndice F, figura C).  

 

 A predominância do subsistema de resposta ao estresse nos metagenomas 

do oceano e do rio Jundiaí foi corroborada pela riqueza de halobactérias nesses 

ambientes (Tabela 4), pois a resposta ao estresse osmótico faz parte desse 

subsistema, assim como pela identificação de sequências de genes que fazem parte 

das vias de síntese dos principais osmólitos relacionados a resposta dos procariotos 

ao estresse salino (Figura 7).  

  



69 

5. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que os fatores físico-químicos como salinidade, pH e concentração 

de nitrito são importantes no que diz respeito à riqueza de espécies dos 

metagenomas do estuário, do rio Jundiaí e do oceano. Através da análise de 

componentes principais foi verificado que a salinidade é um fator crítico para a 

seleção e distinção das comunidades bacterianas dos ambientes estudados, assim 

como o tipo de amostra, se de solo ou de água. A importância da salinidade foi 

comprovada com a identificação da abundância de sequências relacionadas a 

espécies halofílicas ou halotolerantes, como: Myxococcus xanthus, Haloarcula 

marismortui, Methanosarcina acetivorans, Roseobacter denitrificans, Ruegeria 

pomeroyi, Nitrosopumilus maritimus, Candidatus Pelagibacter ubique e Gramella 

forsetii. Além disso, a maioria dos táxons identificados em nível de filo e/ou classe 

que apresentam características halofílicas foi mais abundante no substrato do rio 

Jundiaí em detrimento dos outros dois ambientes estudados. E finalmente, enzimas 

participantes de vias de síntese de vários solutos orgânicos produzidos em resposta 

ao estresse osmótico também foram identificadas em todos os ambientes 

analisados, sendo mais presentes no substrato do rio.  

 Na realização da busca funcional foram encontrados três clones positivos 

onde em um deles foram identificadas duas ORFs relacionadas ao estresse salino 

corroborando a eficácia do método de seleção funcional estabelecido nesse 

trabalho, assim como foi identificado um clone apresentando uma ORF hipotética e 

desconhecida e ainda não relacionada a esse tipo de estresse abiótico. 

Dessa maneira comprovamos que o substrato do rio Jundiaí se mostrou muito 

interessante para o desenvolvimento de novas pesquisas com a finalidade de 

compreender adaptações microbianas peculiares a esse ecossistema. 
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Functional screening of salt stress genes from 

metagenomic library of soil river 

Uaska Bezerra e Silva, Rita de Cássia Barreto da Silva , Lucymara F. Agnez-Lima. 

 

Abstract  

Search for genes based on the construction and analysis of 

metagenomic libraries from soil generates opportunities to explore a 

wide metabolic and genetic diversity of microorganisms. Rivers are 

ecosystems with high biodiversity, but little explored through 

metagenomes. With this aim, a metagenomic library was constructed 

from DNA extracted from substrate River at three points along the 

Jundiaí river (RN-Brazil). Sampling points are derived from open area 

with rugged terrain and the incidence of direct sunlight. Thus, for 

functional analysis was employed solid culture of Luria-Bertani (LB) 

with varying NaCl concentration of 0.17 M to 0.85 M. Two positive 

clones were obtained with characteristics halotolerant and survival 

curves were obtained for confirmation and quantification of resistance 

to abiotic stress. Sequences of the clones were obtained and subjected 

to BLASTX tool and it was proven that some clones encoded 

hypothetical proteins. One of the clones showed a complete ORF with 

high similarity glucose-6-phosphate isomerase which participates in the 

synthesis of the precursor of glycerol, as a compatible solute to 

balance the osmotic pressure within and outside the cells. These data 

confirm the existence of a specialized response against salt stress by 

microorganisms in the environment of the river Jundiaí. 
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Keywords Salt stress, metagenome, glucose-6-phosphate 

isomerase, functional screening, halotolerance.  

 

Introduction 

The Microorganisms have emerged over 3.8 billion years and 

represent two of the three domains of life, the first was identified 300 

years ago and since have occupied a prominent place in the biosphere. 

Despite this fact, microbial diversity known today is summed up to 

5,000 species, representing only a negligible fraction of the real 

biodiversity (1) which is justified by the impossibility of cultivating 99% 

of microorganisms from of most environments. Therefore, culture-

independent methods are essential to understanding the real genetic 

diversity, population structure and ecological laws of most microbial 

populations (2). 

The recognition that most microorganisms in the environment cannot 

be cultivated by traditional methods stimulated the development of 

"metagenomics" which is the analysis of the genomes of uncultured 

microorganisms obtained from environmental samples. Two strategies 

have been used to obtain information from libraries metagenômicas: 1) 

functional screening -  where it looks for traces of protein expression of 

interest in, 2) oriented approach which is a search for target DNA 

sequences (3). 

Recently, the environment of the river has been the subject of several 

studies to assess the biodiversity of biofilms and new antibiotics (4, 5), 

already by metagenomics analyzes has been studied on drug 
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resistance of biofilms using metatranscriptome (6),  new genes that 

confer resistance to acidity were discovered (7) and was identified fish 

biodiversity in the water column (8, 9). Therefore, from the 

metagenomics perspective it was proposed the implementation of the 

fuctional screening for new genes that confer resistance to salinity 

because of the importance that they have against the big problem of 

world agriculture which is the salt stress (10).  

As the river Jundiaí has high salinity during the dry season (11) this 

makes it a favorable environment for the occurrence of novel 

microorganisms with specialized systems for protection against saline 

stress. The identification and characterization of such genes may 

contribute to the development of tools with biotechnological 

applications, as unlike other extremophile microorganisms such as 

thermophilic bacteria, the halophilic are unexplored with respect to 

biotechnological processes, with the exception of β-carotene obtained 

from Dunaliella, the bacteriorhodopsin derived from Halobacterium and 

ectoine obtained from Halomonas (12) but there is still much to explore 

and what enhance the importance of this study. 

 

Materials and Methods 

VECTORS AND STRAINS 

The bacterial strains used were Escherichia coli: The wild type strain 

AB1157 was used as a positive control (13) while DH10B (Invitrogen) 

was used as negative control (Table 1). The strains were grown for 16 

h with agitation (200 per minute) in liquid culture medium Luria-Bertani 
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(LB) at 37oC. The plasmid used was the pBC-SK (Stratagene) having 

3.4 kb and is derived from the vector pUC19. 

SAMPLES 

Soil samples were collected along the Jundiaí river bank (RN/Brazil) 

and the collecting points were found in an open field with irregular 

terrain and incidence of direct sunlight, the soil is humid, compact, 

color dark and covered by thin films of salt. The description of each 

collecting point is in Table 2. The Collecting obeyed the following 

guidelines: 12 cm deep, one meter distance from the river using 

spatulas and sterile tubes and of each point was collected 400 grams 

to perform physical-chemical analysis of soil by Chitolina et al. (14). 

ISOLATION OF TOTAL DNA 

The soil DNA extraction was performed according Henne et al.(15) and 

Petit et al. (16) using the FastDNA SPIN Kit for Soil (Qbiogene). The 

quantification of samples was performed by spectroscopy with the use 

of NanoVue (GE Healthcare). 

CONSTRUCTION OF METAGENOMIC LIBRARY  

The DNA fragmentation was performed by sonication (17) using 

"pulse" continued for 4 seconds. The probe was placed in 200uL of 

DNA solution (5 ng / uL) in ultrapure water. The objective was to obtain 

fragments between 1.5 - 2 Kb. After sonication the samples were 

centrifuged at 17,000 g for 1 min at room temperature and applied to 

0.8% agarose gel, thus performing the race for further purification by 

electrophoresis of DNA with GFX kit (GE Healthcare) following the 
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manufacturer's instructions. After purification the DNA was polymerized 

with the enzyme T4 DNA Polymerase (New England Biolabs - NEB) to 

obtain blunt ends facilitating the binding with DNA plasmid (pBC-SK) 

digested with restriction endonuclease also blunt (EcoRV) having site 

restriction in the region of Multiple Cloning Sites. 

The plasmid vector was digested with the restriction endonucleases 

Eco RV and Sma I (NEB) generating the linearized vector with blunt 

ends. The digested vector was dephosphorylated by the enzyme calf 

intestinal alkaline phosphatase, CIAP (Calf Intestinal Alkaline 

Phosphatase) (NEB), and treated with RNase. The binding reaction 

between the environment DNA and the vector was performed 

according to Sambrook and Russell (17) in the presence of one unit of 

the enzyme T4 DNA Ligase (NEB), 850 ng of genomic DNA, 200 ng of 

plasmid DNA (vector pBC-SK ) 2µl  enzyme buffer [10 X] and ultra pure 

water to a final volume of 20 µl. The temperature used was 16°C for 24 

h. The ligation reaction was precipitated with glycogen by adding 2µl 

(1/10 V) glycogen (20 mg / ml), 2µl sodium acetate (NaOAc 4 M) and 

44µl (2 V) of ethanol 100% and remaining 16h at -20ºC. After this, the 

material was centrifuged for 15 min at 19,500g to room temperature, 

the supernatant discarded and the pelleted washed in 50ul of 70% 

ethanol and centrifuged for 5 min. The supernatant was discarded and 

binding resuspended in 20ul of ultrapure water and stored at -20°C. 

Cells of E. coli (strain DH10B) were transformed by electroporation 

second Sambrook and Russell (17) and later 1 ml of culture medium 
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LB containing transformants was transferred to a conical tube of 50 ml 

where it remained under agitation of 250 rpm for 1 h at 37°C. As the 

plasmid vector pBC-SK allows selection for blue-white coloration 

depending on the complementation of lacZΔM15, after incubation on 

LB agar containing 25/mL chloramphenicol and 80/mL X-gal for 16h at 

37°C, white colonies were selected on LB plates. The clones were 

stored in 96-well plates where each well contained 100ul of the culture 

+ 80ul of 100% glycerol at - 80°C. From the Eloi de Souza point 707 

clones were obtained and from Bom Jesus point were obtained 531, 

totaling 1240 clones.  

FUNCTIONAL SCREENING 

Was performed a search for clones who had a resistance to salt stress. 

The screening performed used in 96-well microplates where clones 

were subjected to three different concentrations of NaCl: 170, 680 and 

850mm which is the threshold for the E.coli (18). Thus the stamp with 

96 teeth was put in contact with the library plate and after contact the 

solid LB plate with the appropriate concentration of NaCl. After 16h of 

growth, was performed a manual count of surviving colonies. 

SEQUENCING 

The sample preparation and sequencing reactions were performed 

according to standard protocol to use the sequencer MegaBACE 1000 

capillary sequencer (Amersham Pharmacia Biotech). After obtaining 

the sequences, they were trimmed to remove contaminants using the 

programmed CLC viewer (www.clcbio.com). The identification of 

complete ORFs was done by using the ORF finder (National Center for 
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Biotechnology Information (NCBI) and CLC viewer. Already searched 

for similar sequences in databases was performed using blastx, and 

tblastx tool (NCBI). 

 

Results and Discussion 

After performing a functional screening for the metagenomic library of 

Jundiaí River soil, were identified 15 possible clones that showed an 

apparent resistance to salt concentration above 40 g/L of LB solid and 

all were derived from genetic material obtained from point 2 (Eloi de 

Souza). These clones were again subjected to salt stress condition and 

only two of them confirmed the phenotype presented earlier: clone 

5D10 and 6D10. So these two clones were sequenced which allowed 

the search for possible ORFs and were submitted to same salt 

concentrations in a triplicate assay with the aim of obtain survival 

curves of the same. 

 

SURVIVAL CURVES 

As observed in Fig. 1, the clones 5D10, and 6D10 survived the stress 

concentration caused by 850mM NaCl with mortality rates much lower 

than the control strain which showed a mortality of 100%. A 680mm 

NaCl 6D10 clone showed a mortality of 34% and 37% 5D10. At a 

concentration of the 850mM 6D10 clone had a mortality of 0% and 

72% 5D10, however DH10B strain showed a mortality of 71% to 100% 

of 680mm and 850mm NaCl concentration. This shows that the 

environmental DNA present in constructions presents one or more 
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genes whose products complemented the deficiency of the control 

strain, the DH10B. 

 

IDENTIFICATION OF POTENTIAL ORFS 

In the 505 bp long sequence of clone 6D10, was identified a full contig. 

which was trimmed by the CLC program viewer. In this fragment by 

ORF finder tool (www.ncbi.nlm.nih.gov/), a possible ORF with small 

extension was identified in frame -2 that could encode a peptide 

composed of 69 amino acids. To search for similar sequences in the 

databases were used tBLASTx and BLASTX tools (NCBI) and was 

found two proteins whose e-values obtained were above 0.001 and the 

difference between the length of the sequences that have some region 

aligned with the sequence of the ORF was very high, suggesting that 

the alignments may have occurred randomly what could be justified by 

the limited size of the database or because it is a protein with yet 

unknown, but functional. The two proteins which best aligned with the 

recombinant protein were: a family proline SSS: sodium symporter with 

482aa (EGQ79432.1) and a second hypothetical protein composed of 

560aa (EFR51427.1). 

As for to clone 5D10, even after several attempts at sequencing, the 

contig was not closed, however was possible to sequence ends: from 

the 5' end sequence was obtained with the extension of 879pb and 

from 3' were sequenced 970bp, still leaving around 1000bp sequence 

of the insert unknown. In 879pb sequence was identified in frame -2 a 
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complete ORF encoding a product with 288aa. By search in the 

databases, this ORF was aligned with the protein myo-inositol 2-

dehydrogenase (EFC97993.1) with a evalue of 9e-37 and 33% identity. 

In the sequence of 970bp, was also identified a complete ORF in frame 

+3 with 266aa product. This ORF was aligned with the protein glucose-

6-phosphate isomerase (EEX20587.1) with evalue 1e-65 and 47% 

identity. Thus it is possible to propose a co-expression of these 

recombinant proteins as well as other as yet unidentified during the 

stress condition. 

The Glucose-6-phosphate isomerase (GPI), one of the ORFs identified 

in clone 5D10, is a protein present in both prokaryotic and eukaryotic 

organisms for as part of bioenergy processes common as glycolysis 

and gluconeogenesis. However, the GPI is also involved in other 

cellular processes in response to environmental factors such as nitrate 

in vegetables (19) and acts as an autocrine factor mobility, ie, it can 

promote the process of metastasis is associated with the case their 

receptors in animal cells (20). In a study performed to verify 

halotolerance of the alga Dunaliella salina, it was observed that there is 

an increase in gene expression of GPI at 14 times when the seaweed 

is subjected to a concentration of 3.5M NaCl, leading the authors to 

suggest that the increased the expression of this gene would be a 

strategy of the organism to resist stress (21). As the expression of this 

gene could favor the survival through this stress? The osmolyte in 

higher concentration in D. saline is glycerol and as the induction gene 

only occurs in the absence of light (21) it is likely that the synthesis is 
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occurring from the process of glycolysis starch, whereas in the 

presence of light the synthesis of glycerol is derived the photosynthetic 

process (22). This finding confirms the possibility of gene expression 

GPI in 5D10 clone to be enabling the bacterium resist osmotic shock, 

possibly by glycerol synthesis through the glycolytic pathway which 

would be favored by supplementing glucose present in the culture 

medium. 

Another ORF present in clone 5D10 is the myo-inositol 2-

dehydrogenase (MID). The MID is commonly the first enzyme in the 

process of myo-inositol catabolism (23) in organisms such as Klebsiella 

aerogenes (24), Bacillus subtilis (25), Cryptococus melibiosum (26) 

and Rhizobium leguminosarum (27) because they are soil bacteria and 

possess the ability to utilize inositol as a carbon source (23). Inositol 

have multiple functions in organisms distributed across three domains 

of life, since derivatives of inositol are present in eukaryotes and 

archaea in widely distributed but rarely found in bacteria (24). The 

stereoisomeric forms of inositol are found in biological systems and 

myo-inositol is the most common. The myo-inositol is present in a 

variety of metabolites such as inositol monophosphates, inositol 

polyphosphates, phosphatidylinositol, glycosyl, CDP-inositol, di-myo-

inositol-1, 3'-phosphate, glycero-phosphate, and inositol-mannosyl-di-

myo-inositol-1, 3'-phosphate (25-27). Compounds containing inositol 

participate in the response to heat stress in many halophilic and 

halotolerant prokaryotes that live in hot environments, however, it is 

proposed that they act only as thermoprotector not being related to salt 
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stress (28). Among these compounds, di-myo-inositol-1, 3'-phosphate 

(DIP) is restricted to archaebacteria (hyper) and thermophilic bacteria 

(29). The hyperthermophilic bacterias, Thermotoga neapolitana and 

Thermotoga maritime accumulate myo-inositol derivatives when grown 

at temperatures above the optimum condition. However, when these 

species are also subjected to salt stress, the most organic solute 

present is the DIP (25) and this suggests that the DIP can be used as 

an osmotic protector as well as a thermoprotector. 

Thus, whereas the MID is an enzyme which participates in degradation 

of inositol and that DIP is the derivative of inositol more common in 

halotolerant or halophilic organisms, provided that they are 

thermophilic. And as the DIP is produced from glucose-6-phosphate 

(29), it is possible to suggest that the simultaneous presence of ORFs 

glucose-6-phosphate isomerase and myo-inositol 2-dehydrogenase in 

clone 5D10, is enabling survival during salinity stress by synthesis of 

glycerol and DIP, since the importance of MID would be to regulate the 

concentration of inositol. 

Thus, it can be concluded that the Jundiaí river soil is an extreme 

environment and the organisms present therein present some 

adaptation to respond to an extreme salt stress. Therefore the 

realization of functional screening was a success due to the 

identification of two positive clones where one of them were already 

identified two ORFs related to salt stress corroborating the 

effectiveness of selection method established in this study, and most 
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important was the identification of a clone presenting a hypothetical 

and unknown ORF, which proves the existence of new genes that 

ensure survival to salt stress in the analyzed environment. So it was 

proven that the Jundiaí rive substrate is very interesting for the 

development of new research in order to understand microbial 

adaptations peculiar to that ecosystem and to salt stress. 
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Fig.1 – Survival curves clones that showed positive results during the 

functional screening on metagenomic library of Jundiaí river. A. It is the 

survival curve of clone 5D10 and strain DH10B which was used for 

library construction. It was observed that from 700mM, to 850 mM NaCl 

the mortality of control strain has greatly increased to almost 100%. B. 

Survival curve of the clone 6D10 suffers no major changes when 

submitted to saline stress. 
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Table 1 - Information genotypes and antibiotic resistance of the 

bacterial strains and plasmid used in the construction of metagenomic 

library. 

Strains Description Genotypes of Strains 
Antibiotic 

Resistance 

DH10B (recA-) 
Invitrogen / 
Escherichia coli 

F- endA1 recA1 galE15 galK16 
nupG rpsL ΔlacX74 
Φ80lacZΔM15 araD139 
Δ(ara,leu)7697 mcrA Δ(mrr-
hsdRMS-mcrBC) λ- 

streptomycin 

AB1157 

Dewitt e 
Adelberg, 1962 / 

Escherichia coli 

(Selvagem) 

thr-1, araC14, leuB6(Am), 
Δ(gpt-proA)62, lacY1, tsx-33, 
qsr'-0, glnV44(AS), galK2(Oc), 
LAM-, Rac-0, hisG4(Oc), 
rfbC1, mgl-51, rpoS396(Am), 
rpsL31(strR), kdgK51, xylA5, 
mtl-1, argE3(Oc), thi-1 

streptomycin 

Plasmid     
(pBC-SK) 

Stratagene 
 

chloramphenicol 
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Table 2 - Soil characteristics and geographical references of the areas 

of sample collection. 

Sampling 
collection 

Geographic 
reference 

Conductivity 
(dS.m-1) 

pH 
Granulometry 

(g.Kg-1) 

Sodium 
(mg.dm-3) 

    Areia Argila Silte  

Eloi de Souza S 06º 00‟‟ 769‟‟ 

W 35º 40‟ 385‟‟ 

142 7.3 841 60 99 2097 

Bom Jesus S 05º 58‟ 764‟‟ 

W 35º 34‟ 649‟‟ 

37,8 7.6 957 20 23 993 

Macaíba S 05º 51‟ 926‟‟ 

W 35º 21‟ 310‟‟ 

4,3 6.5 955 20 25 90 

 

 


