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Resumo 

A biorremediação através da biodegradação de hidrocarbonetos ou mobilização por 

surfactantes é um assunto com impacto ambiental e de elevado interesse econômico. A 

pesquisa em biorremediação teve um grande impulso com o desenvolvimento da 

metagenômica, técnica que permite obter a informação genética de inúmeros 

microorganismos não cultiváveis em laboratório, mas abundantes e relevantes para o meio 

ambiente e para os processos de biorremediação. Presentemente, inúmeros estudos de 

pesquisa estão disponibilizando dados genômicos de organismos até então desconhecidos, 

obtidos a partir da análise metagenômica de amostras ambientais contaminadas com petróleo. 

Esses novos dados exigem o desenvolvimento de ferramentas computacionais vocacionadas 

para a análise do elevado volume de novos dados gerados, assim como a criação de bancos de 

dados adaptados à análise biológica.  

O objetivo central do trabalho desenvolvido nesta tese prendeu-se com a identificação 

‘in silico’ de genes que estejam envolvidos em processos de biodegradação e produção de 

surfactantes. Com o conhecimento das enzimas codificadas por estes genes foram 

desenvolvidas ferramentas computacionais que permitiram a criação de estratégias de 

biorremediação focadas no tratamento de resíduos, como lama de perfuração, e que 

permitiram a otimização dos processos de exploração de poços petrolíferos. 

Por forma a atingir o objetivo proposto o trabalho foi dividido em duas grandes fases: 

a criação de ferramentas computacionais que permitissem a agregação, modelação e análise 

de grandes volumes de dados oriundos da utilização das tecnologias de metagenómica; a 

validação das abordagens computacionais utilizando dados de consórcios microbianos 

oriundos de petróleo da camada pré-sal brasileira. 

Face à inovação crescente observada na utilização de microorganismos e seus 

produtos metabólicos para o desenvolvimento de novas metodologias biotecnológicas para a 

extração e recuperação de poços petrolíferos, sentiu-se a necessidade de construir uma nova 

plataforma virtual de pesquisa colaborativa por forma a que todos pesquisadores pudessem 

partilhar dados, protocolos laboratoriais e protocolos computacionais. Este novo sistema 

computacional designado de “Oil and Gas Virtual Research Environment” representa 

atualmente um espaço virtual de partilha mundial de conhecimento. 

 



	14	
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Abstract 

Bioremediation through the biodegradation of hydrocarbons or mobilization by surfactants is an 

issue with environmental impact and of high economic interest. The research in bioremediation had a 

great impulse with the development of metagenomics, a technique that allows obtaining the genetic 

information of numerous microorganisms, non-cultivable in the laboratory, but abundant and 

relevant for the environment and for the bioremediation processes. At present, numerous research 

studies are providing genomic data of hitherto unknown organisms obtained from the metagenomic 

analysis of environmental samples contaminated with petroleum. These new data require the 

development of computational tools aimed at analyzing the high volume of new data generated, as 

well as the creation of databases adapted to biological analysis. 

The main objective of the thesis was the ‘in silico’ identification of genes that are involved in 

biodegradation and the production of surfactants. With the knowledge of the enzymes encoded by 

these genes, computational tools were developed that allowed the creation of bioremediation 

strategies focused on the treatment of residues, such as drilling mud, that allowed the optimization of 

oil well exploration processes. 

In order to reach the proposed objective, the work was divided into two main phases: the creation of 

computational tools that allowed the aggregation, modeling and analysis of large volumes of data 

from the use of the technologies of metagenomics; the validation of computational approaches using 

data from microbial consortia from the Brazilian pre-salt layer. 

In view of the growing innovation in the use of microorganisms and their metabolic products for the 

development of new biotechnological methodologies for the extraction and recovery of oil wells, 

there was a need to build a new virtual collaborative research platform so that all researchers could 

share data, laboratory protocols and computational protocols. This new computational system called 

"Oil and Gas Virtual Research Environment" represents today a virtual space of world knowledge 

sharing. 

 

Keywords: Bioinformatics, Metagenomics, Biosurfactants, Biodegradation, Bioremediation, 

Petroleum, Hydrocarbons; 
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Introdução 

Nas últimas décadas, o Homem tornou-se extremamente dependente de energia e 

produtos derivados do petróleo. Com o aumento brutal de escala nas operações de 

exploração, refino, transporte e armazenamento, o aumento de riscos, e por sua vez, o 

aumento do número de derrames de petróleo tornou-se inevitável, com a consequente 

contaminação de diversos ecossistemas. Segundo o relatório anual de estatística da Federação 

Internacional de Poluição por Navios-Petroleiros (ITOPF), de 1970 a 2016, aproximadamente 

5,73 milhões de toneladas de petróleo foram derramadas no mar, somente por petroleiros, 

causando a contaminação de ambientes marinhos e terrestres (http://www.itopf.com/). 

No entanto, os derrames causados por petroleiros não são o único problema causado 

pelo petróleo e seus derivados. Há cerca de uma década, o preço do petróleo era 

significativamente mais baixo do que atualmente, e, portanto, a exploração de pequenos 

poços ou de poços com pouco petróleo remanescente implicava um investimento tal, que a 

extração não era viável. Para ser mais preciso, em 2004, o preço do barril de petróleo estava 

valorizado em cerca de 30 dólares. Apenas quatro anos mais tarde (2008), o mesmo barril 

valia 130 dólares, fazendo com que a extração de petróleo fosse rentável mesmo a pressões 

elevadas (http://www.indexmundi.com/). A partir dessa altura o paradigma mudou, e hoje em 

dia, a extração é feita em condições extremas, com a adição de vários produtos químicos 

sintéticos e recorrendo a técnicas avançadas de extração. Agentes químicos que, por sua vez, 

nunca são completamente removidos do solo, aumentando a sua contaminação (Marchant e 

Banat, 2012). Todos estes fatores trazem novos problemas e desafios aos países envolvidos 

na extração petrolífera.  

O Brasil tem estado em grande destaque, no que toca à extração petrolífera. Segundo 

dados de 2014 da Administração de Informação Energética dos Estados Unidos, ocupa o 
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décimo-primeiro lugar, com 2,600 mil barris extraídos por dia 

(http://www.eia.doe.gov/countries/). Os Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte são 

os líderes brasileiros em exploração on-shore, e consequentemente, os estados com maiores 

problemas de poluição causados por petróleo. 

As reservas de petróleo da camada denominada pré-sal, descobertas em 2007, 

representaram um crescimento de 41 mil barris por dia, em 2010, para 1 milhão de barris por 

dia em 2016, ou seja, esta camada representou para o Brasil um crescimento de quase 24 

vezes (http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/exploracao-e-

producao-de-petroleo-e-gas/pre-sal/). 

As estruturas geológicas são formadas há cerca de 160 milhões de anos atrás, quando 

o supercontinente Gondwana começou a se separar, dando origem aos continentes sul-

americano e africano. A fenda formada criou as condições para deposição de sedimentos na 

vala entre os dois continentes. À medida que a separação continuou, a água do mar começou 

a preencher o espaço, criando um ambiente de baixa energia e alta salinidade, propício para o 

crescimento de colônias de bactérias especiais. Os produtos excretados por estes 

microrganismos, assim como a precipitação de sais de carbonato, criaram um núcleo para 

formação de rochas carbonáticas, conhecidas como microbialites. Tempos depois, devido à 

mudança climática na Terra, o sal dissolveu na água do mar e precipitou nesse ambiente de 

baixa energia, formando uma fina camada de sal que se tornou uma vedação para os 

hidrocarbonetos que migram para os reservatórios microbialites (Formigli et al., 2009).  

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, com uma composição 

variável, dependendo do local de extração, mas que de forma geral é constituído por alcanos 

de cadeia simples (até 50%), cicloalcanos, compostos aromáticos e asfaltenos (Rojo, 2009). 

Estes hidrocarbonetos estão presentes no planeta de forma generalizada, sendo compostos de 

grande importância económica pois constituem a maioria dos combustíveis minerais (e.g. 
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carvão, petróleo, gás natural, etc.) e também biocombustíveis, plásticos, ceras, solventes e 

óleos. 

Os compostos comumente designados BTEX (Benzeno, Tolueno, Etil-benzeno e 

Xileno), presentes na gasolina, representam um grande perigo para a saúde pública, pois são 

simultaneamente, tóxicos e solúveis em água, podendo-se infiltrar nos solos e atingir recursos 

aquosos (Souza et al., 2014). Simultaneamente, os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos 

(PAH), liberados na queima de combustíveis sólidos, como madeiras, carvão, tabaco, etc., 

são por sua vez pouco solúveis, sendo uma ameaça presente na poluição do ar em grandes 

cidades, e considerados responsáveis por vários tipos de câncer. Tanto os BTEX como os 

PAH são compostos cuja biodegradação depende em grande parte de microrganismos. 

A habilidade de microrganismos como Pseudomonas putida de, não só sobreviver 

nesses ambientes, mas contribuir para a sua biodegradação, tem sido estudado desde os anos 

60 (Romero e Brenner, 1966). Juntamente com essa biodegradação, os microrganismos 

geralmente produzem moléculas adjuvantes denominadas biosurfactantes. Os surfactantes são 

moléculas anfipáticas, que podem reduzir significativamente a tensão superficial em sistemas 

aquosos, ao acumular-se na interface e facilitar a emulsão dos líquidos de diferentes 

polaridades (Marchant e Banat, 2012). Estas características permitem a quantificação de 

produção de biosurfactante de duas formas gerais distintas: através da medição da tensão 

super- ou interfacial, ou através da medição da atividade de emulsificação.  

Estas propriedades de redução da tensão superficial (TS) e emulsificação tem 

aplicação vasta na indústria, desde detergentes para roupa, produtos de limpeza de 

superfícies, aditivos para cimento, cosméticos, fármacos, agricultura, indústria alimentar, e 

inclusive na indústria petrolífera, para mobilização do petróleo da rocha e consequente 

facilitação da extração (Marchant e Banat, 2012). 



	20	

Como referido acima, os biosurfactantes são também adjuvantes na biodegradação, 

através de dois mecanismos principais: (i) redução da TS entre as células bacterianas e os 

hidrocarbonetos, aumentando desta forma a biodisponibilidade dos hidrocarbonetos e (ii) 

promovendo modificações na membrana bacteriana, facilitando a aderência dos 

hidrocarbonetos (Aparna et al., 2011). 

Os biosurfactantes podem ser encontrados sob várias classes de macromoléculas. No 

entanto, neste momento, a maior parte dos biosurfactantes identificados são glicolipídeos 

(ramnolipídeos, soforolipídios, lípido-trealoses), lipopéptidios e lipoproteínas (péptidos, 

viscosina, serrawetina, subtilisina, gramicidina, polimixina), ácidos graxos, lípidos neutros e 

fosfolipídios, e surfactantes poliméricos (Geys et al., 2014). Uma compilação dos vários tipos 

de surfactante produzido, assim como o microrganismo responsável pela sua produção, é 

apresentada na Tabela 1.  

Adicionalmente, os surfactantes podem ser usados não apenas como adjuvantes à 

degradação de petróleo, mas numa aplicação de alto interesse econômico - a Recuperação 

Avançada de Petróleo através de Microrganismos, ou MEOR, do inglês (Microbially 

Enhanced Oil Recovery). Nesta técnica é utilizada uma preparação de surfactante isolado, ou 

simplesmente uma cultura de células mortas, que são injetados nos poços, permitindo a 

libertação de petróleo do seu substrato sólido (Marchant e Banat, 2012).  
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Tabela 1 Microrganismos produtores de surfactante, tipo de surfactante e referência bibliográfica. Adaptado de 
Banat (1995). 

Microrganismo Biosurfactant Referência 
Arthrobacter RAG- 1 heteropolysaccharides Rosenberg et al. (1979) 

Arthrobacter MIS38 lipopeptide Morikawa et al. (1993) 
Arthrobacter sp. trehalose, sucrose and fructose lipids Suzuki et al. (1974) 
Bacillus licheniformis JF-2 lipopeptides Mclnerney et al. (1990) 

Bacillus licheniformis 86 lipopeptides Horowitz et al. (1990) 
Bacillus subtilis surfactin Arima et al. (1968) 
Bacillus pumilus A1 surfactin Morikawa et al. (1992) 
Bacillus sp. AB-2 rhamnolipids Banat (1993) 

Bacillus sp. C- 14 hydrocarbon-lipid-protein Eliseev et al. (1991) 
Candida antarctica mannosylerthritollipid Kitamoto et al. (1992) 
Candida bombicola sophorose lipids Gobbert et al. (1984) 

Candida tropicalis marman-fatty acid 
Kappell and Fiechter 
(1976) 

Candida lipolytica Y-917 sophorolipid Lesik et al. (1989) 
Clostridium pasteurianum neutral lipids Cooper et al. (1980) 
Corynebacterium 
hydrocarbolastus protein-lipid-carbohy Zajic et al. (1977) 

Corynebacterium insidiosum phospholipids Akit et al. (1981) 

Corynebacterium lepus MM1 
fatty acids glucose, lipid and 
hydroxydecanoicacids Cooper et al. (1979) 

Nocardia erythropolis neutral lipids MacDonald et al. (1981) 
Ochrobactrum anthropii protein Wasko and Bratt (1990) 

Penicillium spiculisporum spiculosporicacid Ban and Sato (1993) 
Pseudomonas aeruginosa rhamnolipid Robert et al. (1989) 

Pseudomonas fluorescens lipopeptide Neu et al. (1990) 
Phaffta rhodozyma carbohydrates-lipid Lesik et al. (1991) 

Rhodococcus erythropolis trehalosedicorynomycolate Shulgaetal. (1990) 

Rhodococcus sp. ST-5 glycolipid 
Abu-Ruwaida et al. 
(1991a) 

Rhodococcus sp. H13-A glycolipid 
Singer and Finnerty 
(1990) 

Rhodococcus sp. 33 polysaccharide Neu et al. (1992) 
Torulopsis bombicola sophorose lipids Inoue and Ito (1982) 
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Em geral, os poços petrolíferos têm três fases de desenvolvimento: (a) Recuperação 

primária, onde ocorre a produção sob condições de pressão e fluxo naturais do petróleo e que 

permitem a obtenção de cerca de 15% do petróleo existente no poço; (b) recuperação 

secundária, onde o poço é preenchido com água e outros produtos químicos, incluindo a 

injeção de dióxido de carbono, polímeros surfactantes alcalinos (ASPs), solventes ou vapor 

de água, permitindo a extração de mais 15 a 20% de petróleo, através do seu deslocamento 

para os poços de extração; e (c) recuperação terciária ou recuperação avançada (EOR), que 

ocorre quando os dois primeiros métodos estão esgotados, ou deixou de ser financeiramente 

viável a extração. Existem vários métodos, sendo um deles a recuperação avançada através de 

microrganismos. Estes métodos têm ganho bastante significância e podem neste momento, 

permitir a recuperação de até mais 10% de petróleo do poço. A MEOR utiliza 

microrganismos e/ou os seus produtos metabólicos para recuperar petróleo que devido a altas 

viscosidades ou baixa permeabilidade das camadas rochosas, fica com mobilidade reduzida 

(Banat et al., 1991). 

A MEOR e o uso de biosurfactantes durante a perfuração dos poços reduzem a 

necessidade de usar produtos químicos agressivos e, portanto, apresentam uma vantagem 

ambiental. Existe também a vantagem acrescida de poderem ser produzidos in situ pelos 

microrganismos, sendo o custo da injeção eliminado ou produzidos ex situ e posteriormente 

injetados, sendo nesse caso o custo de produção do surfactante reduzido (Alvarado e 

Manrique, 2010). 

Os biosurfactantes possuem várias vantagens relativamente aos seus homólogos 

sintéticos, como maior biodegradabilidade, toxicidade mais baixa, biocompatibilidade, 

digestibilidade, maior tolerância para condições de temperatura, pH e salinidade extremas, 

permitindo: (a) o seu uso em inúmeras aplicações, desde cosméticos, produtos farmacêuticos 

e alimentares; (b) que sejam produzidos através de matéria-prima de baixo custo, como por 
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exemplo lixo industrial; e (c) que sejam usados em biorremediação de efluentes industriais, 

locais contaminados com petróleo, etc. (Souza et al., 2014).  

Ainda assim, e mesmo com todas as vantagens mencionadas acima, os biosurfactantes 

ainda não representam uma fração significativa do mercado dos surfactantes, sendo um 

processo de produção em massa ainda pouco otimizado, com baixas concentrações de 

produto, altos custos de produção e baixas possibilidade de variação estrutural (Geys et al., 

2014). No entanto, a tendência é para que esse processo se torne, não só economicamente 

viável, como favorável, tendo em conta a crescente preocupação com as questões ambientais 

por parte dos governos e empresas e o número crescente nos últimos anos de patentes e 

artigos descrevendo processos de produção de biosurfactante. 

Existem várias abordagens possíveis para induzir ou potencializar a biorremediação. 

Entre as mais comuns atualmente estão: (a) Bioestimulação, que consiste na introdução de 

oxigénio, nutrientes potenciadores da degradação e correção do pH, de forma a criar um 

ambiente onde a comunidade de microrganismos degradadores tenha todas as condições para 

crescer e ter altas taxas e eficiências na biorremediação; (b) Bioaumentação, já mencionada 

acima, que consiste na adição de microrganismos, preferencialmente indígenas, no ambiente 

contaminado, de forma a acelerar e completar o processo de degradação, ou para promover a 

degradação de poluentes específicos (Banat et al., 2010).  

A microbiologia clássica e a bioquímica do processo de biodegradação do óleo têm 

sido exaustivamente estudadas (Atlas, 1981; Leahy e Colwell, 1990; Rojo, 2009). O 

desenvolvimento da biorremediação como uma ferramenta útil na recuperação de solos 

contaminados tem sido, em grande parte, baseado no aumento do conhecimento da fisiologia, 

ecologia e bioquímica das populações hidrocarbonoclásticas presentes no solo e na forma 

como os contaminantes são metabolizados pelos microrganismos. A biorremediação explora 

a diversidade genética e a versatilidade metabólica dos microrganismos para a transformação 
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de contaminantes em produtos finais menos tóxicos, os quais são integrados nos ciclos 

biogeoquímicos naturais. O conhecimento da diversidade bacteriana e os estudos da 

diversidade metabólica são essenciais para o entendimento do papel das comunidades 

microbianas nos diferentes processos que ocorrem nos ecossistemas. 

Desta forma, o estudo da diversidade genética relacionada com a degradação de 

hidrocarbonetos é muito relevante para o desenvolvimento de estratégias de biorremediação 

de áreas impactadas, de intervenção visando a redução de biodegradação de hidrocarbonetos 

de cadeia leve (de maior valor económico) no reservatórios, assim como de degradação 

direcionada aos hidrocarbonetos de cadeia pesada, o que pode ser aplicável a recuperação de 

campos maduros (Crapez et al., 2002).  

Para uma aplicação eficaz destas abordagens é essencial o conhecimento da 

diversidade bacteriana e metabólica, percebendo o papel das comunidades microbianas nos 

processos de biodegradação e produção de biosurfactantes, que ocorrem naturalmente num 

ecossistema. Durante muito tempo, as únicas ferramentas para estudo sobre microrganismos 

eram de caráter morfológico ou relacionados com o seu crescimento em cultura. Com o 

aparecimento do sequenciamento de Sanger (Sanger et al., 1977), e juntamente com outras 

técnicas como clonagem, foi possível abrir o espectro de conhecimento. No entanto, este 

conhecimento continuava a ser enviesado, pois dizia respeito tipicamente a um único 

organismo de cada vez, e apenas abrangia organismos cultiváveis em laboratório. Sendo que 

as estimativas apontam para que cerca de 99% das bactérias não são cultiváveis (Rappé e 

Giovannoni, 2003), existia uma grande lacuna de conhecimento nesta área.  
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Revisão da literatura 

Metagenômica	
 

O termo metagenômica surgiu pela primeira vez aproximadamente uma década após o 

sequenciamento de Sanger, tendo sido o termo utilizado para definir o conjunto de genomas 

que podia ser encontrado num determinado ambiente (Handelsman et al., 1998). Hoje em dia, 

o termo está associado à análise direta de todos os genomas contidos num ambiente, sem a 

necessidade prévia de cultivo, quer seja através de sequenciamento, ou outras técnicas como 

PCR de genes específicos (Oulas et al., 2015). 

A partir de 2005, o número de artigos publicados sobre metagenômica cresceu de 

forma quadrática, tendo sido 9277 o valor acumulado de publicações entre 2005 e 2015 

(Garrido-Cardenas e Manzano-Agugliaro, 2017). 

Essa explosão de trabalhos em metagenômica foi possível devido aos avanços nas 

tecnologias de sequenciação de DNA, que por sua vez foram bastante impulsionadas por 

iniciativas como o Human Genome Project (Sawicki et al., 1993), um projeto que 

inicialmente estava previsto custar 200 milhões de dólares por ano e demorar 15 anos, mas 

que acabou por ser concluído em 10 anos, com um custo bem menor. A partir de 2004, com o 

aparecimento das tecnologias de sequenciamento de nova-geração (NGS), tornou-se possível 

e financeiramente viável uma abordagem de sequenciamento em larga escala de amostras 

ambientais (Davenport e Tümmler, 2013; Xu, 2006), permitindo identificar espécies com 

elevada capacidade de biodegradação mesmo quando estas espécies representam uma 

pequena fracção de todo o ecossistema. 

Nessa altura surgiram projetos de elevada importância como o Human Microbiome 

Project (https://hmpdacc.org/hmp/), com o objetivo de caracterizar o conjunto de organismos 

que vivem em associação com o corpo humano, quer em casos de patologia, quer em 

indivíduos saudáveis, que gerou dados com um potencial enorme, e que já deram origem a 
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algumas descobertas com impacto na saúde humana, como o fato de que os microrganismos 

contribuem com mais genes para a nossa sobrevivência do que nós próprios, do microbioma 

intestinal influenciar diretamente nível de obesidade, a existência de uma correlação entre a 

microbiota oral e a aterosclerose, entre outras. O projeto Tara Oceans (Zhang e Ning, 2015), 

tinha como objetivo expandir o conhecimento sobre a microbiota do plâncton, meio 

extremamente rico e ainda muito desconhecido, e dessa forma servir de base para estudos em 

ecologia oceânica e comunidades microbianas. Este estudo foi liderado pelo Laboratório 

Europeu de Biologia Molecular (EMBL), teve início com uma expedição científica midiática, 

que teve 10 milhões de dólares de investimento público e privado e resultou na coleta, de 

2009 a 2013, de cerca de 35 mil amostras, contendo milhares de organismos, de 210 estações 

oceânicas diferentes. Este projeto tinha também uma política de publicação rápida dos dados, 

possibilitando a sua utilização em trabalhos de terceiros, inclusive nesta tese.  

Foram lançados outros projetos globais como o Terra Genome 

(http://www.terragenome.org/), um consórcio de sequenciamento de metagenoma de solo; O 

Earth Microbiome Project (http://www.earthmicrobiome.org/), com o objetivo de estudar 

comunidade microbianas de todo o planeta, e tendo mais 500 pesquisadores envolvidos, 

tendo o projeto gerado já mais de 70 publicações científicas; À semelhança destes projetos, 

existe também o Brazilian Microbiome Project (http://www.brmicrobiome.org/), com o 

objetivo de conectar os vários projetos de metagenômica já existentes num consórcio e banco 

de dados comum. 

As tecnologias de sequenciamento têm evoluído bastante, desde 2004, com o 

lançamento da plataforma de pirosequenciamento 454 (Roche), até 2016, com os desafios 

atuais de desenvolvimento de ferramentas para as plataformas mais recentes, e de integração 

das várias vertentes de sequenciamento, nomeadamente técnicas de locus específico, 
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baseadas em sequenciamento (Mardis, 2017). A Tabela 2 faz um comparativo entre as várias 

plataformas de sequenciamento disponíveis atualmente. 

 

Tabela 2 Comparativo das várias plataformas de sequenciamento existentes.  Adaptado de Mardis (2017). 

Empresa Tamanho Reads Ano Princípio 

Sanger 600-800 bp 1977 Eletroforese capilar 

454/Roche 400 bp (single-end) 2004 SBS 

Illumina  150-300 bp (paired-end) 2006 SBS 

SOLiD 75 bp (single-end) ou 50 bp (paired-end) 2007 SBL 

Pacific Biosciences Até 40 kb (single-end ou consenso circular) 2010 SMS 

Ion Torrent 200-400 bp (single-end) 2010 SBS 

Oxford Nanopore Variável, depende da biblioteca (centenas de 
kb) 

2014 SMS 

Qiagen 
GeneReader 

107 bp (single-end) 2015 SBS 

SBS, sequenciamento por síntese; SBL, sequenciamento por ligação; SMS, 
sequenciamento de uma única molécula; 
 

Como observado na tabela, houve uma grande mudança de paradigma entre a 

primeira tecnologia (Sanger) e as tecnologias de segunda geração (454, SOLiD, Illumina e 

Ion Torrent) no que toca ao tamanho das reads. As tecnologias de segunda geração focam-se 

em gerar uma grande quantidade de dados, a um custo baixo, mas de menor tamanho e 

qualidade. Nos últimos anos a tendência reverteu-se um pouco, e começaram a surgir as 

chamadas tecnologias de terceira geração, neste momento materializadas no PacBio e no 

Nanopore, onde o objetivo é a obtenção da sequência nucleotídica de uma molécula inteira de 

uma só vez (Garrido-Cardenas e Manzano-Agugliaro, 2017). No entanto, e apesar das 

vantagens de obter reads bastante mais longas, as tecnologias de terceira geração ainda 

apresentam taxas de erro muito altas, obrigando a coberturas maiores e portanto, subindo o 

custo de obter sequências com qualidade equivalente às obtidas por Illumina. Em todo o caso, 
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é esperado que nos próximos anos, com o refinamento das plataformas e protocolos, estas 

tecnologias se tornem mais vantajosas (Mardis, 2017) 

Com a mudança de paradigma trazida pelas tecnologias de segunda geração, o 

problema de alinhar reads a um genoma de referência tornou-se significativamente mais 

complexo. A quantidade de informação gerada por uma abordagem metagenômica impõe 

novos desafios ao processamento computacional dos dados (Pop, 2009; Wooley e Ye, 2010). 

A escala petabyte desta geração “big data” requer a introdução de computação paralela 

avançada e outras linhas de computação de alto desempenho (HPC), tais como as 

infraestruturas de nuvem, estratégias estas que permitam efetivamente investigar a riqueza de 

informações geradas (Angiuoli et al., 2011). 

 

Abordagens	computacionais	
 
 

As duas abordagens mais comuns quando se trata de metagenômica são “Shotgun” e o 

“Marker Gene” ou marcador genético, também denominado sequenciamento de amplicon-

alvo. O shotgun permite-nos obter os genomas inteiros, enquanto o marcador genético se foca 

em genes específicos, como o gene do rRNA 16S, estandardizado como gene marcador para 

taxonomia bacteriana (Woese, 1987). A metagenômica trouxe várias possibilidades que, 

dependendo da situação, possui vantagens e desvantagens em utilizar sequenciamento 

shotgun ou de marcador genético (Forbes et al., 2017).  

Para a amplificação de alvos de interesse, o sequenciamento de marcador tem a 

desvantagem de requerer o conhecimento prévio de pelo menos uma porção das sequências a 

amplificar, enquanto que usando shotgun a principal desvantagem é que para viromas 

(metagenomas de vírus) é necessária a aplicação de protocolos complexos.  

Para obter perfis de abundância, a vantagem do sequenciamento de marcador é 

permitir obter informação de taxonomias raras, se a cobertura de sequenciamento for 
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suficiente, no entanto tem a desvantagem principal de os marcadores utilizados (por exemplo 

16S) terem um número de cópias diferente em cada organismo, criando um viés nas 

abundâncias. Já o sequenciamento shotgun utiliza um primer universal e por isso tem apenas 

como desvantagem a sensibilidade reduzida, não conseguindo captar organismos em 

quantidades muito baixas na amostra. 

Para classificação taxonômica, o método de marcador genético tem a vantagem de já 

estar relativamente bem estabelecido, em relação a ferramentas, pipelines e bancos de dados, 

no entanto, os bancos de dados podem sempre excluir organismos novos. O método de 

shotgun, tem também softwares que conseguem utilizar a informação filogenética necessária 

para a classificação, no entanto, usando este método apenas para classificação taxonômica 

descarta a maioria das sequências geradas, pois não têm poder diferenciador em termos 

taxonômicos. 

Quanto ao custo, a abordagem de marcador ganha, tanto no investimento no 

equipamento, que pode ser uma plataforma de sequenciamento de menor capacidade, já que 

para a mesma quantidade de reads gerada, a cobertura é muito maior, como nos reagentes e 

protocolos mais simplificados. 

Em relação à demanda computacional, mais uma vez a abordagem de marcador 

genético tem um custo menor, sendo que a maioria das análises bioinformáticas podem ser 

realizadas num computador pessoal. Já os projetos shotgun, envolvem sempre a necessidade, 

no mínimo de um servidor dedicado, ou idealmente um cluster de alta performance. 

Felizmente, hoje em dia existem vários servidores onde é possível processar os dados de 

ambas as abordagens de forma gratuita, sendo que nestes clusters geralmente o utilizador é 

forçado a utilizar as pipelines pré-definidas, e muitas vezes a partilhar os seus dados 

publicamente, que pode ser proibitivo para muitos grupos. 
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Finalmente, no que toca ao conhecimento técnico necessário para realizar a análise, e 

indiretamente relacionado com os pontos já referidos, a abordagem direcionada também 

ganha por não requerer um nível de conhecimento técnico tão elevado. 

Em resumo, é recomendado utilizar a abordagem shotgun sempre que existir 

capacidade monetária, de processamento, e conhecimento técnico, inclusive para 

classificação taxonômica, onde o shotgun possibilita um nível de resolução acima do gênero. 

O sequenciamento de marcador genético continua a ser recomendado para alguns casos 

específicos, como metagenomas muitos complexos, amostras com DNA de má qualidade ou 

amostras com uma quantidade de DNA de hospedeiro muito alta, que implicaria a obtenção 

de uma cobertura razoável proibitivo em termos financeiros (Forbes et al., 2017).  

Nos últimos anos foram várias as ferramentas computacionais que foram 

desenvolvidas com o objetivo de apoiar a análise dos dados de metagenomas. Dependendo da 

abordagem que se pretenda seguir, a pipeline computacional segue rumos bastante diferentes, 

embora existam algumas ferramentas que podem ser empregues nas duas opções (Oulas et 

al., 2015).  

Em qualquer das abordagens, é necessário como primeiro passo um controle de 

qualidade. O FastQC (https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/) é um software bastante 

útil, que fornece não só uma estatística básica, contendo o total de sequências, o seu 

comprimento e conteúdo de Guanina-Citosina (GC), como realiza testes, e elabora um 

relatório onde são apresentados vários parâmetros onde existem frequentemente problemas 

de sequenciamento, nomeadamente o decaimento do Phred-Score (índice de qualidade dado 

pelas máquinas de sequenciamento) ao longo da sequência, variações anormais no conteúdo 

GC no início e fim das reads, reads duplicadas e k-mers sobre representados, que podem 

indicar contaminação. Com base neste relatório são normalmente aplicadas ferramentas como 

o FASTX Toolkit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/) fornece, entre elas ferramentas 
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para trimming (corte) das pontas de má qualidade, remoção de artefatos da plataforma de 

sequenciamento e filtragem das reads com Phred-Score baixo (tipicamente o limiar é 20 ou 

25). Após esta fase, e especificamente para a abordagem shotgun, podem ser realizadas 

filtragens adicionais, como remoção de reads duplicadas, onde a ferramenta mais aceite na 

comunidade é o DUST (Morgulis et al., 2006), e o screening, essencial quando se está a 

trabalhar por exemplo num estudo da microbiota humana, sendo necessário remover todas as 

reads que mapeiam com grande similaridade com o genoma humano, ou em estudos onde 

exista um contaminante comum, o genoma desse contaminante precisa ser removido. Esta 

remoção pode ser feita com ferramentas típicas de mapeamento genético, como por exemplo 

o BWA (Li e Durbin, 2009) ou Bowtie (Langmead et al., 2009). 

Na primeira abordagem, o shotgun, é normalmente pretendido obter sequências 

gênicas ou operons completos. Por esse motivo, é comum as pipelines de metagenômica 

incluírem um passo de assembly. Ou seja, junção das reads contíguas (contigs) e até 

orientação dos vários contigs em scaffolds, de forma a obter uma aproximação ao genoma. 

Existem duas possibilidades no que toca ao assembly, baseado num genoma de referência, ou 

de novo. Muitas vezes, mesmo existindo genoma de referência, a abordagem de novo é 

preferida, a não ser que não exista poder computacional suficiente para a realizar (Oulas et 

al., 2015).  

Inicialmente, tentou-se usar para assembly ferramentas desenvolvidas para genômica, 

como o Velvet (Zerbino e Birney, 2008), Newbler (Roche) ou AMOS (Treangen et al., 

2011), que na maioria dos casos falham, por três motivos principais: (1) ao encontrar reads de 

organismos similares, assumem essas reads como sendo o mesmo organismo, criando 

quimeras; (2) ao encontrar variações entre cepas de uma espécie, ou em subespécies, e 

considerar como sendo dois organismos distintos; E (3) quando existem grandes diferenças 

na abundância de diferentes organismos. Entretanto, começaram a ser desenvolvidas 
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ferramentas de assembly específicas para metagenômica, como o MetaVelvet (Namiki et al., 

2012), MetaAMOS (Treangen et al., 2013), que já lidam mais eficazmente com este tipo de 

problemas. Tem havido alguma controvérsia na comunidade da metagenômica sobre a 

necessidade real da inclusão deste passo de assembly. É argumentado que com metagenomas 

muito complexos, ou seja, com muitos organismos, ou em casos onde a qualidade dos dados 

de sequenciamento não é boa, continua a ser difícil obter um assembly fiel ao que realmente 

existe na amostra. Por outro lado, é argumentado que não realizando assembly é difícil 

identificar elementos regulatórios complexos, como CRISPR (Oulas et al., 2015). 

Após o assembly, é tipicamente empregue um passo de binning. Binning (Encaixotar 

em Inglês), é o processo de agrupar reads ou contigs em genomas individuais, e por sua vez, 

em espécies, subespécies ou géneros. Existem também duas abordagens mais comuns para 

binning: (1) baseado em similaridade, ou homologia, onde basicamente é utilizado um 

algoritmo de alinhamento como BLAST (Altschul et al., 1990), ou de modelos de Markov, 

como o HMMER (Eddy, 1995) para obter informação de similaridade sobre sequências ou 

genes específicos disponíveis em bancos de dados como o NCBI ou PFAM (Finn et al., 

2014); Ou (2) baseado em composição, ou seja, baseado na observação de que os genomas 

possuem uma assinatura genômica, medida através da sua distribuição de k-mers, sequências 

de um dado tamanho (k) que se repetem. Com base nessa assinatura as reads ou contigs são 

colocadas em bins contendo a mesma assinatura, que idealmente correspondem ao mesmo 

genoma. Exemplos de ferramentas que utilizam a abordagem de similaridade são o 

MetaPhyler (Liu et al., 2010) e o SOrt-ITEMS (Monzoorul Haque et al., 2009). 

Adicionalmente, as pipelines de análise metagenômica mais populares, MG-RAST (Glass e 

Meyer, 2011), MEGAN (Huson et al., 2007) e IMG/MER (Chen et al., 2017) utilizam 

também algoritmos baseados em similaridade. Quanto às ferramentas que optam pelo método 
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da composição, alguns exemplos são o TETRA (Teeling et al., 2004) e Phylopythia 

(McHardy et al., 2007). 

Ambas as abordagens têm as suas limitações. As abordagens baseadas em 

similaridade falham quando os metagenomas incluem espécies muito próximas, podendo 

incluí-las no mesmo bin. As abordagens de composição falham por uma questão numérica, 

dado que muitas das tecnologias empregues atualmente produzem reads de aproximadamente 

150 bases, e dado que apenas existem 4 nucleotídeos, as possibilidades de k-mers distintos 

não são normalmente suficientes para a complexidade de organismos existentes num 

metagenoma. Por esse motivo, é recomendado que usando métodos de composição, se faça 

após assembly. No entanto, face a estas dificuldades, têm sido desenvolvidas abordagens que 

combinam os dois métodos, como por exemplo o PhymmBL (Brady e Salzberg, 2009) e o 

MetaCluster (Yang et al., 2010). 

Seguidamente nas pipelines de metagenômica shotgun, é empregue o passo de 

anotação. Neste passo, as sequências obtidas nos passos anteriores são cruzadas com bancos 

de dados, de forma a obter a informação relativa à sua taxonomia, cruzando com bancos de 

dados globais como NCBI ou RefSeq (Pruitt et al., 2007), ou bancos de dados de rRNA, 

como o SILVA (Pruesse et al., 2007), Greengenes (DeSantis et al., 2006) ou Ribosomal 

Database Project (BL et al., 2003), ou de forma a obter a informação funcional, cruzando 

com bancos de dados como KEGG (Kanehisa e Goto, 2000), SEED (Overbeek et al., 2005), 

COG (Tatusov, 2000), eggNOG (Jensen et al., 2008). Esta etapa é das mais críticas, no 

sentido em que é a abordagem geralmente mais exigente computacionalmente, e onde é 

muitas vezes necessário abdicar de alguma sensibilidade, de forma a conseguir resultados em 

tempo útil. As pipelines automatizadas IMG e MG-RAST possuem abordagens ligeiramente 

diferentes. O MG-RAST identifica o best-hit (melhor alinhamento) para cada sequência 

utilizando o BLAT (Kent, 2002), que perde similaridades abaixo dos 70%, e posteriormente 
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utiliza apenas este best-hit para as demais comparações funcionais. Esta abordagem é 

bastante mais rápida, mas não só não identifica muitas similaridades (abaixo de 70%), como 

o facto de não usar os genes verdadeiros, mas apenas o best-hit de cada gene retira-lhe 

bastante sensibilidade e descarta a informação de sintenia, que é do interesse de muitos 

pesquisadores. Outra desvantagem do MG-RAST é apenas utilizar o banco de dados COG, 

estando limitado a estas famílias de proteína e não oferecendo a possibilidade de comparar 

com resultados de outros experimentos com bancos de dados mais comuns. A pipeline do 

IMG/MER, comparando com o MG-RAST, não utiliza o best-hit, fazendo todas as anotações 

usando diretamente sobre as predições genéticas contra o banco PFAM, fornecendo desta 

forma mais informação, mas tendo como desvantagem o tempo de processamento necessário, 

que nesta abordagem cresce de forma exponencial relativamente ao número de genes a 

anotar. 

Outros exemplos de pipelines completas interessantes são: o EBI Metagenomics 

Service (Hunter et al., 2014), que integra o próprio arquivo da EMBL, o European 

Nucleotide Archive (Leinonen et al., 2011) e oferece as duas possibilidades de análise, 

shotgun e marcador genético; E o MEGAN, que é mais flexível, pois aceita alinhamentos 

realizados pelo utilizador, e com base nesses alinhamentos faz automaticamente o binning, 

anotação taxonômica e funcional, utilizando mapas de associação que ligam os 

identificadores do NCBI ao KEGG, COG, eggNOG e SEED. Tem também inúmeras 

ferramentas de comparação, como clustering hierárquico, Principal Coordinates Analysis 

(PCoA), wordclouds, pie charts, etc. No entanto, esta flexibilidade tem como custo uma 

pequena curva de aprendizagem por parte do pesquisador, e algum conhecimento de 

bioinformática. 

No segundo tipo de análise, a metagenômica com marcadores genéticos, é tipicamente 

utilizado dados de 16S para procariotos (bactéria e Archaea), espaçador interno transcrito 
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(ITS) para fungos, e 18S para eucariotos. Uma das vantagens deste tipo de sequenciamento é 

que como apenas uma pequena região, 1500 pares de base aproximadamente, é amplificada, é 

possível obter coberturas relativamente elevadas, utilizando plataformas de sequenciamento 

mais acessíveis. Para este tipo de análise, as pipelines completas mais aceites na comunidade 

são o QIIME (Caporaso et al., 2010) e o mothur (Schloss et al., 2009). Estas abordagens 

seguem pipelines em essência iguais, começando com uma etapa de remoção de ruído, 

essencial para remover artefatos criados pelas plataformas de sequenciamento, onde a 

ferramenta “stand-alone” mais utilizada é o AmpliconNoise (Quince et al., 2011), existindo 

também um passo de remoção de ruído nas pipelines automatizadas já referidas. A segunda 

etapa é o clustering, onde as sequências são agrupadas em unidades taxonômicas 

operacionais (OTU), onde se admite que existindo uma similaridade entre sequências 

superior a 97%, as sequências são da mesma espécie. Uma ferramenta dedicada a este efeito é 

o UCLUST (Edgar, 2010). Em seguida é feita a atribuição taxonômica, onde os OTU são 

alinhados contra bancos de dados específicos para a região utilizada como marcador genético 

(16S, por exemplo), utilizando algoritmos como BLAST, ou similar, e bancos de dados como 

SILVA, Greengenes, RDP, ou mesmo bancos de dados “comerciais”, criados pelas empresas 

que vendem os kits de sequenciamento 16S, como por exemplo Ion Torrent.  

Após a anotação taxonômica, tipicamente os softwares, como é o caso do QIIME, 

permitem a exportação dos dados em formato de matriz, que tipicamente são utilizados em 

outros programas como MEGAN, STAMP (Parks et al., 2014) ou R (https://www.r-

project.org/). Este último apresenta uma curva de aprendizagem relativamente grande, mas 

cujas possibilidades são muito maiores. Tipicamente são calculados também índices de 

diversidade alfa e beta e realizadas análises filogenéticas. 

Finalmente, o último passo, muitas vezes ignorado, mas de extrema importância é o 

armazenamento e partilha. Este passo é partilhado entre as duas abordagens (shotgun e 
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marcador genético). Muitas das ferramentas mencionadas acima, como IMG/MER, MG-

RAST e EBI fornecem soluções para gestão, armazenamento e partilha de projetos de 

metagenômica. Existe também integrado no NCBI um banco de dados para dados de 

sequenciamento, o Sequence Read Archive (SRA) (Kodama et al., 2012), onde existe uma 

grande quantidade de dados de metagenômica. No entanto, ainda não existe um consenso em 

relação ao esquema de anotação. O Genomic Standards Consortium (http://gensc.org/) tem 

feito um esforço de criar uma ontologia globalmente aceite para que a partilha destes dados 

siga um padrão uniforme. Desse esforço foram criados o MIMS (Minimum Information 

about a Metagenome Sequence) e o MIMARKS (Minimum Information about a MARKer 

Sequence) (Yilmaz et al., 2011), onde foi estabelecido um conjunto de metadados para 

partilha deste tipo de dados. Outro esforço interessante para organizar este tipo de dados é o 

banco de dados GOLD (Genomes OnLine Database) (Mukherjee et al., 2017). Este banco faz 

uma curadoria manual de dados de metagenômica de outras fontes, como SRA e IMG e 

organiza a informação num sistema hierárquico, tendo já informação de mais de 26 mil 

estudos, 239 mil organismos, 15 mil amostras, 97 mil projetos de sequenciamento e 78 mil 

projetos de análise. Este tipo de solução é interessante pois ao fazer uma curadoria manual 

garante-se uma qualidade dos dados superior, e uma organização eficiente, melhorando toda 

a pesquisa a jusante com estes dados. 

Estas abordagens têm permitindo a identificação das sequências dos genes que levam 

à produção de enzimas responsáveis pelas mais variadas funções, incluindo aquelas 

relacionadas com a degradação de hidrocarbonetos (Allen et al., 2009). É notável que estudos 

recentes mostram que estes genes podem ser encontrados em quase todos os ambientes (Jones 

et al., 2008; Schneiker et al., 2006). 

Além disso, atingimos um estado em que o tamanho maciço dos dados disponíveis 

não permite o uso de abordagens de bioinformática clássica de força bruta. Portanto, é claro 
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que o uso de estudos e bancos de dados específicos do domínio é essencial para se concentrar 

em um escopo de pesquisa específico e reduzir o esforço computacional. Em bancos de dados 

funcionais como o KEGG, existem exemplos como a ontologia de genes de degradação 

agrupados com a beta-oxidação na via do metabolismo lipídico ou a síntese de 

biosurfactantes com antibióticos na via de síntese de peptídeos não-ribossomais, que 

dificultam pesquisas sobre a degradação, ou surfactantes individualmente. Para superar essa 

limitação, bancos de dados específicos de domínio reorganizam as ontologias funcionais, 

permitindo assim um maior foco.  

Esses sistemas também devem fornecer ferramentas computacionais para a análise de 

novos conjuntos de dados genômicos e metagenômicos de forma rápida e precisa. Bancos de 

dados como o CArbohydrate Active Enzymes (Cantarel et al., 2009), Biocatalysis / 

Biodegradation Database (Gao et al., 2010) da Universidade de Minnesota ou OxDBase 

(Arora et al., 2009) estão focados na apresentação de dados sem fornecer ferramentas para a 

comparação do conteúdo do banco de dados com os dados do próprio usuário. Eles não 

fornecem interfaces ou ferramentas para uma análise de dados interativa. Bancos de dados 

como NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) ou UniProt  (http://www.uniprot.org/) são 

genéricos, fazendo referências a dados de surfactantes, biodegradação e biorremediação de 

fontes muito distintas e campos de pesquisa distintos. O grande espectro de dados disponíveis 

torna a integração de dados e a criação de novos conjuntos de dados de sequenciamento com 

reads curtas mais difíceis e demorados, forçando a necessidade de filtragem e pós-

processamento desses mesmos dados. 

Paralelamente, com toda esta pesquisa sendo feita in silico, aumentou também o 

interesse em sistemas que suportem toda essa pesquisa. Virtual Research Environment 

(VRE), Virtual Research Community (VRC), Virtual Learning Environment (VLE) ou 

Science Gateway (SG) são apenas alguns dos nomes usados para geralmente definir algum 
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tipo de sistema, com base na inter- ou intranet para apoiar a colaboração de pesquisadores. 

Essas plataformas têm crescido em número e complexidade na última década, abrangendo 

várias áreas de pesquisa. 

Em 2010, o Joint Information Systems Committee (https://www.jisc.ac.uk/) do Reino 

Unido apoiou um estudo do panorama dos VREs (Reimer e Carusi, 2010). 

Surpreendentemente, a área de pesquisa com mais VREs é Artes e Humanidades, seguida de 

Engenharia e Ciências Físicas e Ciências da Computação. Biotecnologia e Ciências 

Biológicas ocupa apenas o 4º lugar. Este fato provavelmente deve-se à sensibilidade dos 

dados nas áreas científicas, em especial a medicina, onde geralmente há preocupações éticas 

sobre o compartilhamento de dados. 

Entre os VREs mais populares em Biotecnologia e Ciências Biológicas encontram-se: 

a) myExperiment (www.myexperiment.org) (Roure, De et al., 2009) - um VRE que tem 

como propósito compartilhar e discutir fluxos de trabalho, fornecendo recursos de rede para 

os pesquisadores; b) BioVel (www.biovel.eu) - um laboratório virtual que fornece um 

ambiente gráfico onde os pesquisadores podem projetar e construir novos pipelines de 

análise, ou personalizar os existentes, antes de serem implantados e compartilhados através 

do Portal BioVeL e myExperiment; c) DECIDE (http://applications.eu-decide.eu) - um VRE 

que auxilia a comunidade médica em seus deveres diários de exame e diagnóstico de 

pacientes; E d) Genomics Virtual Lab (http://nectar.org.au/) que promete descomplicar a 

bioinformática fornecendo um conjunto de ferramentas de análise de genômica baseadas na 

nuvem que normalmente exigiria assistência especializada. 

Em ciência, os VRE focam-se muito na partilha de protocolos, especialmente de 

bioinformática. O ciclo de vida de um protocolo de bioinformática inclui genericamente: 

desenho, protótipo, produção, gestão, manutenção, publicação e descoberta (Roure, De et al., 
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2009). A participação da comunidade nestas etapas contribui fortemente para a adoção do 

protocolo pela mesma comunidade. Não só na fase de produção, onde a opinião dos futuros 

utilizadores é essencial para assegurar a facilidade de utilização da ferramenta por 

pesquisadores com menos experiência em bioinformática, como na fase de descoberta, onde 

os VRE podem ajudar os protocolos a ganharem popularidade. Segundo estes mesmos 

autores, o maior potencial dos protocolos, muitas vezes denominados pela palavra inglesa - 

workflows, é a possibilidade de serem reutilizados total ou parcialmente por outros 

bioinformátas. Muitos sistemas incluem apenas a possibilidade de partilhar um workflow no 

formato XML (eXtensible Markup Language), no entanto é essencial um VRE estar organizado 

de modo a permitir uma descrição não apenas imperativa, ou seja, dos passos do protocolo, 

mas incluir uma documentação completa, com o historial de desenvolvimento, função, 

explicação e exemplos de utilização, para cada passo.  

Outras ferramentas, que não sendo um VRE, estão relacionadas, são o Galaxy 

(Goecks et al., 2010) e o Taverna (Wolstencroft et al., 2013). O Galaxy surgiu como uma 

ferramenta para tornar a bioinformática mais organizada, reprodutível e transparente. O 

Taverna é uma ferramenta para desenhar, reutilizar e correr workflows. Ambas permitem a 

instalação tanto em computadores pessoais, como servidores partilhados e é possível 

incorporar em websites. No entanto, ambas as ferramentas pressupõem um conhecimento 

mínimo em informática para a sua instalação e utilização, sendo por isso, a sua adoção pela 

comunidade um pouco limitada. 

Infelizmente, e tal como afirmado no relatório VRE JISC 2010, um dos maiores 

problemas que os VREs precisam de enfrentar é a sua sustentabilidade. A maioria dos 

recursos disponíveis requer alta manutenção, o que não é assegurado assim que os projetos de 

financiamento que apoiaram seu desenvolvimento acabam. O resultado é que a maioria dos 
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VRE perdem sua atividade com o tempo e se tornam recursos mortos sem apoiar nenhuma 

colaboração de pesquisa. 

Para superar este desafio de manter os VREs vivos e ativos, este é necessário adotar 

uma estratégia de confiar nas tecnologias e recursos existentes tanto quanto possível, 

adaptando-os para usar as APIs e formatos padrão da e-infrastructure. Por exemplo, 

compartilhamento social e recursos de discussão como o Facebook, partilha de pipelines 

através do myExperiment e reporte de erros com o BitBucket, autenticação do usuário através 

da plataforma Google Sign In e a ferramenta Google Analytics para estatísticas em tempo 

real e de longo prazo sobre o uso das VRE. 
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Justificativa 

Com todas as motivações e desafios apresentados, torna-se clara a complexidade de 

trabalhar nesta área, pela forma rápida como se tem desenvolvido, pelo facto das técnicas 

basilares da sua execução, os sequenciadores de DNA, ainda estarem em desenvolvimento, 

pela escala dos dados envolvidos, mas essencialmente pela juventude desta área, que torna 

difícil definir os procedimentos globalmente aceitos na comunidade, e de resultados de 

pesquisa fiavéis.  

Esta tese é constituída por vários segmentos que podem, à primeira vista, parecer 

independentes, mas que fazem parte de uma visão macro que tem como intuito melhorar a 

pesquisa nesta área, trazendo alguma organização e reprodutibilidade aos procedimentos de 

análise.
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Objetivos 

O objetivo principal desta tese é a obtenção in silico de informação relativa a 

processos de biodegradação e produção de surfactantes, juntamente com o desenvolvimento 

de ferramentas para a conseguinte análise da informação. Assim sendo, organizam-se os 

objetivos gerais e específicos da seguinte forma: 

 

1. Coletar e organizar a informação existente sobre os genes e proteínas relacionados com a 

degradação de hidrocarbonetos e produção de surfactantes. 

a. Com esta tarefa pretende-se criar um sistema de informação de suporte à 

investigação na área do petróleo. 

b. Associado a esse sistema de informação pretende-se criar ferramentas para 

análise automática utilizando a informação recolhida. 

 

2. Desenvolver um ambiente de pesquisa virtual que permita apoiar estudos, usando dados 

genômicos e metagenômicos, com aplicação no campo de petróleo e gás e com potencial 

para o desenvolvimento de novas estratégias de biorremediação. Esta nova plataforma é 

um ambiente de trabalho baseado na web, fornecendo: 

a. Compartilhamento de fluxo de trabalho; 

b. Acesso a algoritmos e ferramentas; 

c. Acesso a bancos de dados e conjuntos de dados relacionados com 

biodegradação e biosurfactantes; 

d. Acesso a recursos de processamento; 

e. Acesso a recursos de armazenamento; 

f. Acesso a ferramentas sociais. 
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3. Recolher e testar o software e workflows computacionais disponíveis para o tratamento 

de dados metagenômicos. 

a. Com esta tarefa pretende-se selecionar as melhores ferramentas e estabelecer 

um protocolo confiavel e adequado para a análise de metagenomas no âmbito 

da pesquisa na área do petróleo. 

 

4. Identificar padrões de diversidade taxonômica em comunidades microbianas de amostras 

da camada de petróleo do pré-sal.  

a. Com esta tarefa pretende-se a seleção preferencial de organismos envolvidos na 

degradação de hidrocarbonetos, e produção de surfactantes, os quais possuem 

potencial para o desenvolvimento de uma estratégia de biorremediação através de 

técnicas de bioestimulação. 
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Material e Métodos 

2.1 Ferramentas Desenvolvidas 

Nesta seção serão descritas e explicadas as várias decisões relativas às ferramentas 

computacionais desenvolvidas, etapas e detalhes técnicos do desenvolvimento das mesmas. A 

aplicação das ferramentas desenvolvidas ao caso de estudo de Oliveira et al. (2017), assim 

como a pipeline desenvolvida, será apresentada no item Resultados. 

 
2.1.1 BioSurfDB 
 

BioSurfDB é um sistema de informação relacional manualmente curado, integrando 

dados de: (i) metagenomas; (ii) organismos; (iii) genes relevantes para a biodegradação e 

produção de surfactantes; proteínas e suas vias metabólicas; (iv) resultados de experiências 

de biorremediação, com eficiências de tratamento de poluentes específicos por organismos 

produtores de surfactantes; e (v) uma lista curada por biossurfactante, agrupada por 

organismo produtor, nome de surfactante, classe e referência. 

2.1.1.1 Definição da estrutura do banco de dados 

 
O sistema de informação BioSurfDB foi modelado de forma flexível, para permitir a 

introdução de todos os tipos de informação relevantes para o domínio da biodegradação e 

produção de surfactantes. 

Na Figura 1 é apresentada uma versão detalhada do modelo entidade-relação do 

banco de dados BioSurfDB. Como pode ser verificado, é um modelo relativamente 

complexo, ou seja, com um número de entidades e relação elevado para o tipo de dados que 

abriga, mas cuja complexidade permite armazenar todos os tipos de dados que podem ser 
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relevantes para a pesquisa na área da biodegradação e produção de surfactantes, sem perder o 

rigor e organização de um banco de dados relacional.  

 

Figura 1 Modelo entidade-relação detalhado para o banco de dados BioSurfDB.  Cada quadrado representa uma 
entidade, que pode ter vários atributos, representado pelos ovóides. Os losangos representam relações entre as entidades, 
que são essenciais para criar as ligações entre organismo e gene, entre gene e proteína, etc.  

 

Como se pode verificar, existem não só as tabelas mais comuns de organismo, gene e 

proteína, como de metagenoma, permitindo perceber a origem de cada organismo; associação 

entre tabelas de organismo e tabelas de surfactantes; associação entre organismo e eventos 

documentados de biorremediação e associação entre metagenoma e surfactantes. Todas estas 

possibilidades de associação permitiram um aproveitamento maior da informação sobre 

biorremediação, biodegradação e biosurfactantes existente na bibliografia. 

Este modelo foi implementado em mySQL devido à sua popularidade como sistema 

de gerenciamento de bancos de dados relacional e encontra-se neste momento a correr numa 

instância de MariaDB, um “fork” de mySQL criado após a aquisição do mySQL pela Oracle. 



	46	

2.1.1.2 Inserção de dados 

Foram criados scripts na linguagem Perl, para suportar a filtragem e carregamento de 

dados do banco RefSeq, no formato GenBank. Primeiramente, foi criado um script genbank-

search.pl, que permite a pesquisa por palavras chave em um banco de dados local no formato 

GenBank, ou seja, não só é possível a obtenção dos dados através do website do NCBI, mas 

também de forma automática e mais rápida, baixando todo o banco e procurando localmente 

a informação contendo as palavras-chave desejadas.  

No entanto esta pesquisa não é trivial, pois o ficheiro GenBank apesar de ter 

identificadores para os vários campos, possui uma estrutura muito flexível, não sendo o 

número de campos sempre o mesmo, inclusivé este ficheiro é utilizado para vários tipos de 

informação: tanto pode albergar apenas uma proteína, como pode ter uma sequência 

codificante inteira, um operão, um plasmídeo, ou até um genoma inteiro. Por esse motivo, 

foram incluídos no script de pesquisa, alguns filtros para prevenir a inserção, por exemplo de 

um genoma inteiro, que obviamente está fora do âmbito deste banco de dados. 

Existem paralelamente dois scripts para a conversão dos ficheiros obtidos no formato 

GenBank de genes (gb2sql.pl) ou de proteínas (gp2sql.pl) para a inserção directa na 

linguagem SQL. Foi necessária a criação de dois scripts distintos, pois os ficheiros de 

gene/proteína estão organizados de forma diferente, podendo os ficheiros de gene ter várias 

proteínas, que vão ser todas identificadas pelo script e relacionadas ao gene que as transcreve. 

Isso não acontece no caso dos ficheiros GenBank proteicos, que apenas tem uma proteína por 

elemento. Estes scripts de conversão tem várias funções, em primeiro lugar são identificadas 

e guardadas todas as informações para cada elemento, sempre que presentes, nomeadamente: 

referência bibliográfica, no formato PubMed; nome dos autores; definição do gene/proteína; 

Identificador NCBI do gene; sequência de nucleotídeos; nome do organismo; cepa do 

organismo; local de obtenção da amostra, ou metagenoma; nome da proteína; enzyme 



	 47	

commission number (EC); identificador NCBI da proteína; função da proteína; sequência de 

aminoácidos. Após esta identificação, são filtrados os elementos repetidos e são convertidos 

em queries de inserção na linguagem SQL, de forma a garantir as ligações entre organismo, 

gene, proteína e via metabólica. Como o campo “via metabólica” não está, de forma 

organizada e consistente nos ficheiros GenBank, esta informação tem de ser introduzida pelo 

curador. Devido a esta limitação, geralmente os curadores do banco de dados organizam as 

novas inserções por vias, que possibilita correr os scripts gb2sql ou gp2sql.pl para vários 

ficheiros em simultâneo.  

2.1.1.3 Desenvolvimento do sistema BioSurfDB 

Desde a criação do sistema, foi incorporado o Google Analytics (GA). Esta aplicação 

da Google envia dados de utilização do website e cria estatísticas úteis para a otimização do 

sistema, nomeadamente, número de visitantes, de utilizadores distintos, tempo médio de 

exploração em cada página, demografia, geografia, etc. 

Utilizando a experiência de utilização recolhida durante os dois anos da existência do 

website, não só através do GA, mas também através do contato direto com pesquisadores que 

utilizam o sistema, o BioSurfDB foi sendo atualizado e otimizado. 

Foi adotada a filosofia API-first, ou seja, foi primeiramente criada uma REST-API - 

um serviço que dá acesso a toda a informação existente no banco de dados mySQL já 

existente, e que pode ser utilizada por terceiros, de forma fácil e programática. 

Posteriormente, o website utiliza esta API para obter a informação necessária.  

De forma a ser mais responsivo, o site foi re-feito como uma aplicação de uma única 

página (SPA), proporcionando assim uma experiência de usuário mais fluída semelhante a 

um aplicativo de desktop. Todos os códigos necessários HTML, JavaScript e CSS são obtidos 

com um único carregamento de página e os recursos específicos são carregados 

dinamicamente e adicionados à página em resposta às ações do usuário. A interação com o 



	48	

aplicativo de uma única página geralmente envolve comunicação dinâmica com o servidor 

web nos bastidores. 

À parte do banco de dados, em que foi mantido o mySQL, decidiu-se utilizar uma 

metodologia mais moderna do tipo MEAN, baseada em JavaScript, incluíndo ExpressJS, 

AngularJS e NodeJS, sendo uma alternativa ao clássico LAMP (Linux, Apache, MySQL, 

php).  

NodeJS é um runtime do JavaScript construído no motor de JavaScript do V8 do 

Chrome. O NodeJS usa um modelo de Input/Output assíncrono, orientado a eventos, ou seja, 

na prática, enquanto algum recurso ainda está a ser obtido, os demais começam a ser 

realizados, não havendo dependência e tornando o site mais leve e eficiente.  

O AngularJS é o framework de aplicativos da web do cliente e do servidor mantido 

principalmente pelo Google e é otimizado para aplicativos de uma única página. Permite a 

dissociação da manipulação do Modelo de Objeto de Documentos da lógica de aplicação e do 

lado do cliente de uma aplicação do lado do usuário, dando a segurança extra à aplicação. 

Para tornar a experiência do cliente mais amigável, o framework CSS Bootstrap foi 

usado. Este é o mesmo framework de estilização utilizado por inúmeras aplicações famosas 

como Twitter, por exemplo. 

 
O front-end do site foi dividido nas seguintes secções, apresentadas na barra de 

navegação central: 

• Home: Estatistica de utilizadores, obtido através do GA, e do banco de dados, através 

da API. 

• Get Started: Visão, missão, descrição da estrutura do website e tutorial de utilização. 

• Explore: Conjunto de tabelas com informação do banco de dados. Destas tabelas, a 

que contém mais informação integrada é a “Integrated View”, na qual as tabelas 

mySQL de organismo, gene, proteína e via metabólica são unidas. Nesta tabela 
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existem também ligações externas sempre que disponível para o NCBI, KEGG e 

PubMed. 

• Analytics: Ferramentas de análise, nomeadamente um serviço de BLAST, já existente 

na versão anterior; um serviço de conversão (novo) dos resultados BLAST do 

BioSurfDB em tabela para análise estatística no programa STAMP; e a descrição de 

utilização do serviço REST-API. 

• Social: Ligação a plataformas de discussão, nomeadamente o laboratório virtual de 

petróleo e gás natural (Oil & Gas VRE), Facebook, myExperiment e BitBucket. 

• About/Cite: Apresentação das equipas responsáveis pelo desenvolvimento e 

manutenção do sistema e informação de como citar o banco de dados. 

 
A “Home”, ou página inicial do sistema (Figura 2), é constituída por uma barra de 

navegação superior; uma barra de pesquisa, que permite ao utilizador pesquisar directamente 

um organismo, gene, proteína, via metabólica, etc; um “carrossel” de imagens, com 

informação dos serviços fornecidos pelo website e número de utilizadores e visitantes do site; 

e um painel com informação do número de dados nas principais tabelas do banco de dados.  
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Figura 2 Página Inicial do BioSurfDB. Esta página inicial tem alguma estatística de utilizadores do banco de 
dados. Acessado em abril de 2018. 

 
A página seguinte, “Get Started”, permite perceber melhor o conteúdo e objetivos do 

BioSurfDB através da Visão e Missão, o que contém cada página, através da descrição da 

estrutura e reproduzir um tutorial em vídeo, com narração explicativa das várias funções do 

website. 

As tabelas “Explore” são apresentadas de forma dinâmica, e o utilizador consegue 

determinar o número de linhas apresentadas e filtrar por palavra-chave. Sempre que possível 

são incluídas hiperligações com mais informações. Para o elemento “Gene_GI” e 

“Protein_GI” é incluído uma hiperligação com os detalhes (Figura 3) e outra com a ligação 

externa para a página respectiva do NCBI, UniProt, ou banco de referência; para o elemento 

“Pathway”, sempre que a via metabólica existe no banco KEGG, existe uma hiperligação 

para o mapa metabólico; e na referência bibliográfica, sempre que a mesma se encontra no 

banco PubMed, é também disponibilizado uma hiperligação.  
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Figura 3 Detalhes para um gene no BioSurfDB.  Ao clicar na hiperligação “Detail”, mencionada na figura 
anterior, o utilizador é direcionado para uma página onde são fornecidas mais informações sobre o gene ou 
proteína em questão, nomeadamente “alias”, ou seja, outros nomes ou designações, e sequência de nucleotídeos 
ou aminoácidos, consoante seja gene ou proteína, respectivamente. 

 

Esta funcionalidade foi conseguida através de funções no controlador da página, que 

analisam cada coluna da tabela e reconhecem padrões da mesa, fazendo um processamento 

do conteúdo e devolvendo à página o link. Por exemplo para a criação do link do PubMed, 

existe uma função que é ativada sempre que a coluna a ser gerada é a “Reference”. Essa 

função, se encontrar o padrão “PMID:”, seguido de um número, é indicativo que é uma 

referência do PubMed, e por isso, podemos fornecer um link. A função recolhe o ID do 

PubMed e o adiciona ao link geral “https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/”, criando desta 

forma um link especifico para cada entidade encontrada. Estes links dinâmicos são 

exemplificados na Figura 4. 
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Figura 4 Hiperligações dinâmicas da seção Explore. Os genes e proteínas contêm links dinâmicos para as 
páginas de detalhes, para o banco de origem (NCBI, UniProt, etc); As vias metabólicas têm links para a entrada 
do KEGG e as referências bibliográficas têm um link para o PubMed. 

 

2.1.1.4 Acesso ao sistema BioSurfDB de forma programática 

 
A RESP-API é um serviço que permite a interação direta com o banco de dados de 

forma programática, sem ser necessário um browser. Utiliza dois métodos: GET e POST.  

O método GET permite a obtenção de dados do banco inclusão em pipeline 

automatizadas, ou a utilização em websites ou aplicações de terceiros.  Existem duas 

possibilidades de retrieve para o método GET: obtenção de todos os elementos de uma tabela, 

especificando unicamente o nome da mesma; ou obtenção da informação de um elemento 

específico, através da inserção no link do identificador. 

Com o método POST é possível enviar para o servidor um pedido de alinhamento 

BLAST, sendo para tal, necessário respeitar o esquema mySQL e fornecer todos os campos 

obrigatórios para o pedido. 

2.1.1.5 Ferramentas para criar uma comunidade de utilizadores em torno do sistema 

BioSurfDB  
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A manutenção de um banco de dados especializado ao longo do tempo é difícil de 

garantir sem um grande investimento em recursos humanos. A necessidade de criação de uma 

comunidade de utilizadores que pudesse motivar e contribuir para esta manutenção do 

sistema foi a principal razão para o desenvolvimento de um menu de navegação “Social” 

encontram-se ligações para algumas ferramentas sociais ou de comunidade. São exemplo o 

“Oil & Gas Virtual Research Environment”, que permite a integração do BioSurfDB num 

ambiente de investigação mais alargado; o Facebook do BioSurfDB, que possibilita uma 

discussão mais informal sobre a pesquisa na área dos Biossurfactantes e Biodegradação; o 

grupo de biorremediação do myExperiment, uma comunidade com vários grupos de 

interesse; e o BitBucket, um repositório e plataforma de reporte e resolução de erros do 

sistema. 

 

2.1.2 Ambiente de Pesquisa Virtual para Oil & Gas  
 

De forma a organizar mais eficientemente todos os recursos criados por vários grupos 

de pesquisa em biotecnologia na área do Petróleo, foi criado um sistema de colaboração e 

agregação virtual de resultados disponível em aleph.inesc-id.pt/vre/, designado de “Oil & Gas 

Virtual Research Environment” (OGVRE). 

Este sistema tem como objetivo ser um laboratório virtual onde é possível depositar, 

discutir e guardar protocolos, tanto de bancada como bioinformáticos, dados, repositórios, 

ferramentas úteis e notícias da pesquisa no domínio da biotecnologia aplicada à área do 

petróleo. 

2.1.2.1 Descrição do OGVRE 

 
Ao incluir os principais recursos de um VRE típico, esta nova plataforma é um 

ambiente de trabalho baseado na web, fornecendo: 1) compartilhamento de protocolos; 2) 
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acesso a algoritmos e ferramentas; 3) acesso a bancos de dados e conjuntos de dados 

relacionados com biodegradação e biossurfactantes; e 4) acesso a ferramentas sociais, Figura 

5.

 

 

Figura 5 Página inicial do OGVRE. Tal como no BioSurfDB, a página inicial tem alguma estatística dos 
utilizadores. Neste caso existe também um menu de acesso rápido às ferramentas mais utilizadas. Acessado em 
Abril de 2018. 
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A página inicial do OGVRE, Figura 5, é bastante semelhante à do BioSurfDB, pois 

foi usado o mesmo frontend. É constituída por uma barra de navegação superior, onde é 

possível acessar a todo o conteúdo do website de forma intuitiva, um carrousel dinâmico de 

imagens com informação das várias funcionalidades do website e com alguma informação 

estatística sobre a utilização do mesmo, nomeadamente, número de documentos partilhados, 

número de utilizadores registrados e número de visitantes totais da página e um painel de 

acesso rápido a algumas das páginas mais utilizadas deste sistema de informação. 

 
A página “Get Started”, onde o utilizador pode ter uma noção melhor do conteúdo e 

objetivos do VRE, através da sua Visão e Missão, e onde pode perceber o que contém cada 

página reproduzindo um tutorial em vídeo, com narração explicativa das várias funções do 

website.  

 

2.1.2.2 Desenvolvimento do OGVRE 

 
De forma a facilitar o desenvolvimento, otimização e manutenção destas ferramentas, 

decidiu-se utilizar as mesmas linguagens e tecnologias do sistema BioSurfDB, com a 

excepção do banco de dados, pelas razões apontadas abaixo. Nesse sentido, este laboratório 

virtual utiliza a metodologia MEAN, utilizando um website responsivo (AngularJS), alojado 

num banco de dados NoSQL (MongoDB), através de um servidor NodeJS, que permitem 

uma flexibilidade e manuseio dos dados inseridos melhor, já que todas linguagens possuem 

nativamente métodos para lidar com o formato de dados JSON (JavaScript Object Notation). 

Todas as funcionalidades seguem a filosofia “API-first”, na qual todas as opções do website 

estão disponíveis numa REST-API e por isso, disponíveis programaticamente, ou seja, um 

utilizador pode acessar e editar (com o devido controle de acesso) toda a informação 

disponível no sistema. 
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Para além dos menus principais foram desenvolvidos um conjunto de submenus com 

os seguintes objetivos: 

• O submenu “Analytics”, com o objectivo de fornecer ferramentas de análise. Este menu 

tem duas opções: “External Tools”, dedicado ao compartilhamento de ferramentas de 

análise utilizadas na pesquisa na área, cuja interface é mais uma vez igual às anteriores; e 

a REST-API, serviço que permite um acesso programático a toda a informação neste 

laboratório virtual e de funcionamento semelhante à REST-API do BioSurfDB, já 

descrita. 

• O submenu “Social”, com o objectivo de criar uma comunidade sólida de utilizadores. 

Inclui uma coleção de notícias partilhada, semelhante às anteriormente descritas, uma 

hiperligação para a página do OGVRE na rede social Facebook, na comunidade de 

pesquisa do myExperiment e no Bitbucket, repositório de código e reporte de erros no 

sistema.  

• O sistema de Sign In, uma funcionalidade essencial do OGVRE, Figura 6. Por uma 

questão de segurança, e para assegurar uma manutenção do sistema, foi implementado o 

sistema de credenciais do Google. Fazer Sign In torna-se necessário para a utilização 

ativa, ou seja, não apenas de consulta, do OGVRE, pois é necessário confirmar a 

identidade de quem submete documentos, e para permitir a validação dos comentários, 

etc. 
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Figura 6 Página de cadastro (Sign In) do OGVRE. O utilizador tem a possibilidade de fazer Sign In através da 
sua conta do Google, e dessa forma aceder ás funcionalidades de inserção de dados. 

 
O Sign In também permite a criação de uma página pessoal, Figura 7, onde existe 

uma barra à esquerda que permite acesso rápido aos documentos criados pelo próprio 

utilizador; uma pequena área de estatística, informando quantos documentos, avaliações, 

visualizações tem; e uma área à direita de acesso ao Facebook do OGVRE. 

 

Figura 7 Página pessoal “My Profile” do OGVRE. Esta página tem alguma estatística sobre os documentos do 
utilizador em específico. Tem também acesso rápido aos seus próprios documentos e à página do Facebook do 
VRE. 
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O paradigma do OGVRE é utilizar plataformas já aceites na comunidade e explorar 

ao máximo todas as suas infraestruturas já desenvolvidas e mantidas como o Google, 

utilizado para estatística, registro e gestão de utilizadores; Facebook, para alargamento da 

partilha e discussão dos conteúdos colocados no laboratório virtual; e BitBucket para reporte 

de falhas no sistema e sugestões de otimização. Ao utilizar esta infraestrutura, ou seja, os 

servidores da Google, Facebook e BitBucket, nos serviços mencionados acima, é assegurada 

a manutenção destas funcionalidades e, dessa forma, a longevidade do OGVRE, pois a 

probabilidade de o Google ou de o Facebook serem abandonados é muito baixa, o mesmo 

não acontece com infraestruturas criadas por projectos científicos, dependentes de 

financiamento externo. 
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2.2 Obtenção de consórcios microbianos através de petróleo da 

camada pré-sal brasileira 

 
2.2.1 Selecção em Cultura 
 

O material usado como ponto inicial para a obtenção de consórcios bacterianos foi 

petróleo proveniente da camada pré-sal brasileira. 

Os consórcios bacterianos foram preparados durante sete semanas de cultivo, 

seguindo o cronograma definido na Figura 36 (Anexo). Durante a fase inicial de 

enriquecimento, erlenmeyers de 250 ml foram preparados contendo 50 ml de meio de cultura 

e petróleo a 1 e 5 %. Foram feitos cinco tipos de cultura com os seguintes meios: 

 

1. Meio Bushnell Haas (BH) 

2. Meio Luria Bertani (LB) 

3. Meio Yeast Extract Peptone Dextrose (YPD) 

4. Meio Circle Grow® (CG) 

5. Água do mar artificial (AM) 

 
A composição dos meios de cultura encontra-se descrita em anexo. Após dez dias de 

incubação a 37°C e submetidos a agitação de 180 rpm. A partir dos mesmos, foram 

transferidos 5% para novos meios de cultivo, contendo novamente 1 e 5% de petróleo, mas 

desta vez, autoclavado. De modo semelhante, foi realizado uma nova transferência após 7 

dias de cultivo sobre as mesmas condições de temperatura e agitação. Ao final da terceira 

semana de isolamento, os consórcios foram transferidos para meio mineral BH contendo 

como fonte única de carbono o petróleo. Após uma semana, 5% dessa cultura foi transferido 

para um novo meio BH contendo 1% de petróleo, mantendo as mesmas condições de 
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temperatura e agitação, sendo tal procedimento repetido três vezes a cada 7 dias de cultivo, 

como é demonstrado na Figura 8. 

 

Por motivo de confidencialidade, esta figura foi omitida. 

Figura 8 Preparação dos consórcios bacterianos de petróleo.  

 
Estes ciclos foram acompanhados de verificação visual do crescimento e registro 

fotográfico. 

 

2.2.2 Estoque e congelamento 
 

Ao final do procedimento de preparo dos consórcios microbianos, os mesmos foram 

congelados em glicerol 100% em uma proporção de 1:1 de cultura e estocados a -20ºC. 

 
 
2.2.3 Extração DNA 
 

A amostra de óleo do pré-sal foi submetida à extração de DNA assim que recebida em 

junho de 2016. Foram avaliados os métodos de extração pelo kit QIAamp® DNA Stool 

(Qiagen) e o método caseiro descrito em (Knaebel e Crawford, 1995), tendo sido escolhido o 

último. 

Para o consórcio foi aplicado o protocolo de extração do kit UltraClean® Microbial 

DNA Isolation (MO BIO Laboratories, Inc) conforme recomendações do fabricante. 

 

2.2.4 Sequenciamento 
 

Ambos os métodos de extração deram origem a uma concentração de DNA menor 

que 100 ng/µl, recomendado pelo fabricante para sequenciamento do DNA total. Por esse 
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motivo, foi realizado o sequenciamento do gene do rRNA 16S, que requer uma quantidade de 

DNA bem menor.  

Foi realizado o sequenciamento de duas amostras distintas. A primeira da extração de 

DNA total directamente do petróleo da camada pré-sal e a segunda de um consórcio 

bacteriano obtido através do crescimento em meio CG. 

As amostras de DNA purificadas foram concentradas usando um Concentrador Plus 

(Eppendorf), a 60 ° C configurações V-Aq, até aproximadamente metade do volume. 

O DNA foi quantificado usando o sistema de quantificação de DNA Qubit 2.0 (Invitrogen) 

com o teste de dsDNA HS, e a integridade do DNA foi verificada com um gel de agarose a 

0,7%. 

A região 16S foi amplificada com o Kit 16S Ion Metagenomics ™ (Thermo Fisher 

Scientific), seguindo os protocolos do fabricante. 

Para cada amostra, foram preparadas duas reações de PCR, utilizando o conjunto de 

iniciadores V2-4-8 e V3-6,7-9. 

Após a amplificação, os volumes iguais das reações de amplificação de cada amostra 

foram combinados, purificados usando grânulos Agencourt Ampure (Beckman Coulter) com 

uma razão de 1,8 X seguindo as instruções do fabricante. 

As reações de amplificação purificadas foram quantificadas usando o ensaio Qubit 

dsDNA HS e Qubit 2.0 (Invitrogen). 

Ion Plus Fragment Library Kit ™ e Ion Express Barcodes Adapters 1-16 ™ (Thermo 

Fisher Scientific) foram utilizados para obter a biblioteca de DNA com o DNA adaptado e 

reparado, de acordo com as instruções do fabricante. 

Em seguida, cada amostra foi purificada usando grânulos Agencourt Ampure 

(Beckman Coulter) com uma razão de 1.8X, seguindo o protocolo do fabricante. 
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O DNA purificado com ligação ao adaptador e com o nick-reparado foi amplificado 

com as seguintes etapas: 1 ciclo de 95°C durante 5 min; 5 ciclos de 95°C durante 15 

segundos, 58°C durante 15 segundos, 70°C durante 1 min; Permanência a 4°C. As 

quantidades de bibliotecas processadas foram avaliadas com o sistema de quantificação de 

DNA Qubit 2.0 (Invitrogen) e dsDNA HS para preparação de modelo. Cada biblioteca foi 

ajustada para 100 pM de concentração. 

Foram combinados volumes iguais das 4 bibliotecas e foram adicionados 26 pM a 

uma mistura mestre aquosa contendo Partículas Esféricas de Iõns (ISPs), componentes de Ion 

PGM ™ Hi-Q View OT2 Kit. A emulsão foi criada usando um instrumento Ion OneTouch 

TM 2 (Thermo Fisher Scientific). 

Após PCR em emulsão, os ISPs positivos em DNA foram recuperados e enriquecidos 

usando o sistema One-Touch ES e Ion PGM™ Hi-Q™ View Sequencing Kit Thermo Fisher 

Scientific), de acordo com os protocolos padrão. O sequenciamento foi realizado de acordo 

com o Ion PGM ™ Hi-Q ™ View Sequencing Kit Protocol na Ion Personal Genome 

Machine (PGM). Um iniciador de sequenciação foi recozido para ISPs de DNA positivo e a 

polimerização de sequenciação ligada, antes do carregamento de ISPs no Ion 318 Chip v2. A 

corrida foi programada para incluir 850 fluxos de nucleotídeos. 

 

2.2.5 Análise Bioinformática 
 

O controle de qualidade das reads foi feito através da análise de um relatório inicial de 

qualidade obtido com o programa FastQC. Neste relatório foi observada uma variância 

grande no conteúdo GC nos primeiros 15 e a partir dos 420 pares de base, para ambas as 

amostras. Esta variância é um artefacto de sequenciamento comum. Para corrigir este 

problema foi feito um corte dos 15 a 420 bp utilizando o script fastq_trimmer da suite de 

software FastX ToolKit. O relatório mostrou também um abaixamento do nível de qualidade 
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“Phred Score”, especialmente em sequências muito longas (>500bp). Embora o corte das 

pontas corrija parcialmente este problema, foi utilizado também o script fastx_quality_filter 

com os parâmetros de forma a assegurar que pelo menos 90% das reads têm uma qualidade 

de 20 Phred. 

 
Após esta fase de controle de qualidade, foram realizadas 3 abordagens taxonômicas 

distintas: 

 

Abordagem 1: 

a. Utilização de reads 

b. Alinhamento LAST (Kiełbasa et al., 2011) contra banco de dados 16S RefSeq 
 
c. Binning com software MEGAN  

 

Abordagem 2:  

 a. Utilização de contigs provenientes da assemblagem, utilizando o programa SPAdes 

 b. Alinhamento LAST contra banco de dados 16S RefSeq 

 c. Binning MEGAN no modo long-read 

 

Abordagem 3: 

a. Pipeline Ion Report 

b. Binning com software MEGAN  
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Resultados 

3.1 Ferramentas Desenvolvidas  

3.1.1 BioSurfDB  
 
Um dos principais sistemas computacionais desenvolvido no contexto desta tese de 

doutoramento foi o sistema de informação BioSurfDB (http://www.biosurfdb.org/) (Oliveira 

et al., 2015). O objetivo principal deste sistema computacional é coletar informações sobre a 

caracterização de compostos e mecanismos biológicos envolvidos na produção e/ou 

biodegradação de biossurfactantes e disponibilizá-los de forma manualmente curada e 

associados a um conjunto de algoritmos para apoiar estudos de dados genômicos e 

metagenômicos nas áreas dos biossurfactantes, biodegradação e biorremediação. 

O sistema BioSurfDB tem sido utilizado em todo o mundo por pesquisadores 

interessados em estudos de biodegradação e biossurfactantes. Os relatórios do Google 

Analytics mostram à data (Dezembro 2017), mais de 34 mil visitantes e mais de 1300 

usuários (distintos) em todo o mundo (Figura 9).  

3.1.1.1 Exploração dos dados e serviços 

O BioSurfDB disponibiliza várias ferramentas para apoiar a exploração de dados de 

DNA e proteínas, tal como exemplificado no tutorial do website. Em seguida são 

apresentados vários exemplos de utilização desta ferramenta computacional. 
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Figura 9 Relatório do Google Analytics para o BioSurfDB. Obtido para o período de maio de 2015 até dezembro 
de 2017, a intensidade da cor é proporcional ao número de novos utilizadores no País respectivo. 

 

Exemplo 1: Explorar os dados do BioSurfDB 

 
Dentro da aba “Explore” (Figura 10), é possível explorar a informação do banco de 

dados, nomeadamente das tabelas mais importantes - Organismo, Gene, Proteína e Via 

Metabólica e ainda de uma tabela designada de “Integrated View” que integra a informação 

dessas 4 tabelas, de forma a perceber todas as relações entre organismo, gene, e outras 

entidades biológicas representadas no banco de dados. As tabelas “Explore” são apresentadas 

de forma dinâmica, e o utilizador consegue determinar o número de linhas apresentadas e 

filtrar por palavra-chave. Sempre que possível são incluídos hiperligações com mais 

informações. Para o elemento “Gene_GI” e “Protein_GI” é incluído uma hiperligação com os 

detalhes e outra com a ligação externa para a página respectiva do NCBI, UniProt, ou banco 

de referência. Para o elemento “Pathway”, sempre que a via metabólica existe no banco de 

dados KEGG, foi adicionada uma hiperligação para o mapa metabólico. No elemento 
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“Referência bibliográfica”, sempre que a mesma se encontra no banco de dados PubMed, é 

também disponibilizada uma hiperligação. 

 

 

Figura 10 Seção Explore, na opção “Integrated View”. Nesta seção é apresentada uma tabela de junção entre as 
tabelas de organismo, gene, proteína e via metabólica, criando uma visão onde é possível ver as ligações entre os 
elementos destas tabelas. 

 

Exemplo 2: Anotação de sequências usando o serviço BLAST 

 
Uma das operações mais comuns na análise de dados de metagenômica prende-se 

com a identificação dos organismos e genes presentes na amostra. O sistema BioSurfDB 

disponibiliza um serviço BLAST que permite ao utilizador cruzar as suas próprias sequências 

contra o banco de dados. O serviço funciona através de um formulário, onde o utilizador 

necessita de: escolher um título para o alinhamento; fornecer um e-mail; colar ou fazer 

“upload” de uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos; decidir o tipo de alinhamento 

BLAST a realizar; escolher um banco de dados, que pode ser o conjunto completo de genes 

ou proteínas do BioSurfDB, ou pode ser uma família específica, nomeadamente, apenas os 

genes relacionados com surfactantes, degradação,  nitrogênio, metano ou enxofre; escolher o 

formato dos resultados; definir o valor de significância estatística do alinhamento, através do 

parâmetro E-Value utilizado pelo algoritmo BLAST e de definir o valor do parâmetro “word 

size” da busca BLAST. A Figura 11 ilustra o formulário e acesso ao serviço de Alinhamento 

BLAST. 
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Após o preenchimento dos campos obrigatórios do formulário, o utilizador pode 

submeter o mesmo, sendo a informação enviada para um servidor dedicado, onde o algoritmo 

BLAST vai ser executado. O sistema está configurado por forma a que o utilizador receba um 

email de aviso, após a conclusão do algoritmo. 

 

 

Figura 11 Formulário do serviço de Alinhamento BLAST.  São disponibilizadas as opções mais comuns num 
BLAST, com a adição de alguns formatos de saída customizados e com os vários sub-bancos do BioSurfDB como 
target do alinhamento. 

 
Entre os vários formatos de apresentação dos resultados, encontra-se o ficheiro de 

alinhamento pairwise diretamente do BLAST. Este é o formato clássico do BLAST, que pode 

ser analisado visualmente ou utilizado em outras ferramentas computacionais de visualização. 
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Pode ser obtido juntamente com o ficheiro de alinhamento pairwise, caso o utilizador 

selecione a opção de saída “Pairwise with HTML Alignment”, um ficheiro extra, resultado de 

um processamento utilizando o software MView (Brown et al., 1998), Figura 12, que está 

programado para mostrar os 5 melhores alinhamentos, com coloração dos 

nucleotídeos/aminoácidos. Como é possível ver na Figura 12, este tipo de visualização 

permite uma melhor percepção do alinhamento, inclusive das regiões conservadas entre 

várias sequências. 

 

 

 

Figura 12 Resultado do mesmo BLAST no formato HTML com MView Para facilitar a visualização da figura, a 
página foi dividida em dois, sendo a segunda parte a continuação na vertical da primeira. 

 
Também são disponibilizados ficheiros tabulares, com separação por “tab” ou por 

vírgula (CSV), também muito utilizados para pós-processamentos, pois é bastante fácil a 

filtragem por valores específicos, por exemplo, tamanho mínimo de alinhamento, E-value, 

etc. 
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Exemplo 3: Processamento dos resultados de alinhamento BLAST 

Os resultados BLAST, em qualquer dos formatos, são numa quantidade muito grande 

para uma análise visual. Para uma análise rigorosa é necessário um processamento desses 

dados. Para tal, foi criada uma pipeline em Perl, que após a realização do alinhamento 

BLAST, e escolhendo a opção “Abundance Reports”, computa histogramas de abundância 

para os organismos (Figura 13), genes/proteínas e vias metabólicas. São também fornecidas 

tabelas, com o número de blast-hits para cada um desses organismos, genes/proteínas e vias. 

Estas tabelas facilitam a análise em softwares de comparação ou análise estatística. 

 

Figura 13 Resultado do BioSurfDB de abundância de organismos. É também fornecida a informação de 
diversidade de Shannon e da riqueza de espécies. Este gráfico é obtido a partir do processamento do ficheiro de 
contagem de alinhamentos para cada organismo. 
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Exemplo 4: Converter as tabelas de abundância para utilização em programas de 
estatística 
 

Uma das ferramentas criadas no sistema de informação BioSurfDB tem por objetivo a 

conversão de tabelas de blast hits para o formato STAMP. Nesta ferramenta o utilizador faz 

upload de duas ou mais tabelas no formato tabular, obtidas com a opção de saída “Abundance 

Reports”, descrita no exemplo anterior. Estas tabelas são concatenadas em um único ficheiro 

(Figura 14), pronto a ser submetido a softwares de análise comparativa, por exemplo o 

software STAMP, que possibilita testes de significância estatística.  

 

Figura 14 Tabela resultante da conversão através da ferramenta “hit tables to STAMP”. Esta ferramenta 
concatena vários resultados de abundância. 

 
3.1.2 Oil and Gas Virtual Research Environment (OGVRE) 
 

Seguindo os objetivos desta tese, no sentido de fornecer aos pesquisadores do 

domínio do petróleo e gás natural ferramentas para apoio à pesquisa, foi criada uma interface 

social para compartilhamento e discussão de informações e ferramentas úteis. Para tal, foi 

desenvolvido um ambiente de pesquisa virtual, o OGVRE disponível em http://aleph.inesc-

id.pt/vre/.    
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3.1.2.1 Exploração dos dados e serviços 

Exemplo 1: Explorar dados 

 

O maior resultado obtido com esta ferramenta é o facto de ser uma plataforma de 

partilha de informação. Para isso o OGVRE assenta também num banco de dados. Existem 

quatro coleções disponíveis neste momento: Protocolos de Bioinformática, Protocolos de 

Bancada, Bancos de Dados (geralmente curados e de sequências nucleicas ou proteicas), e 

Dados Públicos (de metagenomas, sequenciamentos, etc). 

Todos eles partilham o mesmo formato de página (Figura 15), com uma galeria, os 

vários protocolos ou dados partilhados por utilizadores do VRE, que inclui para cada 

documento uma barra de navegação, com uma breve descrição, amostrada por defeito, uma 

seção com críticas e avaliação dada por outros utilizadores (Figura 16), um menu de adição 

de crítica/avaliação e uma hiperligação para obter mais detalhes sobre o protocolo ou banco 

de dados.  
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Figura 15 Exemplo de página da seção “Explore”. Os documentos partilhados são apresentados em estilo de 
lista, com o nome, autor, descrição, criticas e link externo. 
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Figura 16 Exemplo de galeria de comentários do OGVRE. Cada “Review” tem uma classificação de 1 a 5 
estrelas, um comentário e o email do utilizador que fez a avaliação.  
 

 
Exemplo 2: Partilha de documentos 

 
Para realizar a submissão de um novo documento, o utilizador precisa, em primeiro 

lugar, de realizar Sign In, na aba correspondente. De seguida, aparecerá em qualquer coleção 

de dados, a opção de adicionar uma nova entrada. Seguidamente, o utilizador terá de 

preencher um formulário. Como exemplo, é demonstrado na Figura 17 a submissão de um 

protocolo de bancada. É possível especificar os aspectos mais relevantes de um protocolo 

como o nome e objetivo, tempo de preparação, descrição curta (que aparece na galeria), 

descrição completa (que aparece na página dedicada do protocolo), as referências 

bibliográficas e até uma imagem ilustrativa do protocolo. 
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Figura 17 Exemplo de formulário de submissão de novo documento. Neste caso é exemplificado o formulário para 
inserção de novo protocolo de bancada, que tem campos tipicamente utilizados para descrever protocolos, como o 
tempo de preparação, uma descrição breve, uma descrição completa, referência bibliográfica e a possibilidade de 
incluir uma imagem ilustrativa.   
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3.2 Estudo da distribuição biogeográfica dos genes de 

biodegradação e surfactação 

 
Com o objectivo de obter esta informação e de aplicação e otimização das ferramentas 

computacionais desenvolvidas para o tratamento de dados metagenômicos, foi realizado no 

âmbito desta tese um estudo aprofundado com cerca de 70 sequenciamentos de amostras 

metagenômicas, disponíveis publicamente no repositório SRA. A informação geográfica das 

amostras está representada na Figura 18. 

 

Figura 18 Distribuição geográfica das amostras de metagenoma. Os balões azuis representam amostras de água e 
o vermelho representa amostras de solo.  

 

Os genes responsáveis pelas vias de biodegradação e produção de surfactantes 

encontram-se não só em ambientes contaminados, mas de forma ubíqua em todos os 

ambientes. No entanto, a maioria dos estudos microbianos focados neste domínio, opta por 

caracterizar apenas os ambientes contaminados. Um estudo da distribuição biogeográfica 
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destes genes em ambientes não contaminados permite perceber que organismos e condições 

ambientais possuem naturalmente um potencial para biodegradação e produção de 

surfactantes. Esta informação pode ser valiosa para fins de aplicação biotecnológica. 

Os resultados deste estudo foram recentemente publicados (Oliveira et al., 2017). 

Sendo esta informação de importância biotecnológica elevada pois permite o 

desenvolvimento de estratégias de recuperação avançada de petróleo, biorremediação ou 

simplesmente controle de biodegradação. Este trabalho foi também essencial para a 

otimização e validação da pipeline bioinformática, especialmente da parte de caracterização 

funcional, onde o BioSurfDB foi fortemente utilizado. A pipeline para metagenômica 

otimizada ao longo desse estudo está representada na Figura 19.  

 

Figura 19 Pipeline bioinformática optimizada para metagenômica. Esta pipeline começa com o normal controlo 
de qualidade, mas depois diferencia-se por não incluir assembly, incluir duas abordagens paralelas de 
alinhamento, uma utilizando o banco de dados específico de domínio e um banco de dados global. Finalmente é 
realizada analise com clusters através do MEGAN e Genesis e testes estatísticos com o STAMP para verificação 
das diferenças significativas entre amostras. 
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Esta pipeline tem como ponto de partida os reads (sequências) provenientes do 

sequenciamento, sendo precedida por um controle de qualidade através do FastQC e 

filtragem e corte com o FastX Toolkit. Após esta fase comum, são aplicados dois 

alinhamentos em paralelo: contra um banco de dados de domínio específico (BioSurfDB), 

utilizando o alinhador BLAST, com o objectivo de analisar a componente funcional destes 

consórcios; e contra um banco de dados global (RefSeq), utilizando o alinhador LAST e o 

MEGAN para binning, com o objectivo de analisar as ontologias KEGG e a taxonomia. Após 

os alinhamentos, a pipeline volta a convergir para um passo em comum de clustering 

hierárquico, utilizando o MEGAN e o Genesis, para o passo final de análise estatística, 

utilizando o software STAMP, com o objectivo de obter as diferenças significativas entre os 

consórcios. Nos parágrafos seguintes é explicado detalhadamente cada um dos passos desta 

pipeline. 

Para decidir a inclusão de um passo de assembly na pipeline de metagenômica, foi 

feito uma comparação taxonômica com o software MetaPhlAn (Truong et al., 2015), 

utilizando contigs de vários assemblers e utilizando reads. Essa comparação está compilada 

na Figura 20. 

Controle de qualidade 

A partir do conjunto de dados inicial de 71 amostras de metagenômica, 24 amostras 

foram descartadas por falha na avaliação da qualidade e 46 amostras de vários biomas, 

apresentadas na Tabela 3, foram utilizadas para análise posterior. Nesta fase da análise de 

dados, não foi possível garantir um número uniforme de amostras por bioma, pois, para 

muitos dos projetos, as amostras não eram de qualidade aceitável. A validade da dimensão 

das amostras foi avaliada através de uma curva de rarefação, computada com o software 

MEGAN, ilustrada na Figura 21.  
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Figura 20 Comparação de taxonomia de amostra de solo usando reads ou contigs provenientes de diferentes 
asssemblers.  Neste teste foi utilizado o software MetaPhlan após assembly com os programas mais populares e 
verifica-se que existe uma redução considerável do número de organismos identificados. 

  

 
 

 

Figura 21 Curva de rarefação para as amostras metagenômicas ambientais. Computada no MEGAN, 
representando o número de folhas na taxonomia, dependendo do número de reads incluídas na amostragem. Esta 
curva rapidamente atinge um plateau, sugerindo que o número de reads utilizado é suficiente para uma 
identificação de todos os organismos existentes na amostra.  
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Tabela 3 Informação dos biomas analisados. As amostras estão classificadas pelo tipo de solo ou água, com 
informações sobre a região, o número de leituras, o comprimento médio de leitura, a tecnologia de 
sequenciamento utilizada e o código SRA do projeto de sequenciação e o link. Todos os dados e metadados podem 
ser recuperados a partir do link fornecido. 

Soil Regions 

Number of 

reads 

Read length 

(bp) 

Seq. 

Tech. SRA Link 

Tundra 

Siberia & 

Canada 1.31E+07 183.5 Illumina SRP047512 

Temp. Woodland Australia 1.23E+07 290 Illumina ERP008551 

Arid Grassland Australia 1.92E+07 299 Illumina ERP008551 

Saline Desert India 2.07E+06 124 Ion SRP041239 

Atlantic Forest Brazil 9.62E+04 380 Illumina SRP004544 

Tropical Forest French Guiana 4.04E+05 384 454 ERP002426 

Temp. Coniferous 

Forest Canada 2.18E+07 136 Illumina ERP009498 

Mangrove Brazil 5.26E+05 418 454 SRP004544 

Caatinga Brazil 2.31E+05 426 454 SRP004544 

Paddy Soil China 2.16E+06 190 Illumina SRP039858 

Temp. Plantation 

Soil Australia 3.32E+07 299 Illumina ERP008551 

Grassland Soil Oklahoma 9.43E+06 169 lllumina SRP029969 

Terrestrial 

Subsurface South Africa 1.11E+07 186 Illumina SRP049336 

Water Regions 

Number of 

reads Read length 

Seq. 

Tech. SRA Link 

Sea Water North Pacific 2.67E+07 187 Illumina ERP003628 

Sea Water South Pacific 2.66E+07 188 Illumina ERP003628 
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Sea Water Indian Ocean 1.63E+07 185 Illumina ERP001736 

South Atlantic Brazil 2.46E+07 184 Illumina ERP003708 

North Atlantic Iceland 8.39E+05 460 Illumina ERP009703 

North Atlantic Portugal 3.32E+06 293 Illumina ERP009703 

River Plume Amazon 5.23E+06 286 Illumina SRP039390 

Adriatic / Ionian 

Sea Mediterranean 9.62E+07 193 Illumina ERP003628 

River Estuary Brazil 1.00E+05 438 454 SRP004544 

 

Análise taxonômica 

 
Na sequência do trabalho anterior, foi estabelecido que o BioSurfDB, pelo facto de 

ser um banco enviesado no que toca ao número de sequências por organismo, não deveria ser 

usado para estudos de diversidade microbiana, por isso, em alternativa, foi utilizada uma 

combinação do software de alinhamento LAST com o banco de dados de proteínas do 

RefSeq, seguido de um binning e clustering hierárquico com o MEGAN. O clustering 

hierárquico é apresentado na Figura 22.  

Análise funcional RefSeq 

 
Uma análise preliminar de dados, realizada automaticamente pelo STAMP, determina 

qual é o melhor teste estatístico a ser realizado. Um teste-t de Welch de dois lados com um 

intervalo de confiança de 0,95 e a correção do teste múltiplo de Benjamini-Hochberg foi 

realizada para identificar diferenças significantes entre os grupos. Foram utilizados dois 

filtros: um valor q mínimo de 0,05 e uma diferença mínima de proporções de 1 (padrões do 

programa). 
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Figura 22 Cluster hierarquico computado com o MEGAN utilizando dados de taxonomia. O MEGAN organiza o 
cluster em 3 grupos distintos, separando as amostras aquáticas das terrestres.  

 
De acordo com os resultados apresentados na Figura 23a, a partir da comparação dos 

dois clusters mais distantes: Cluster 2, metagenomes não-tropicais e Cluster 1, metagenomas 

tropicais, é possível identificar diferenças significativas de mais de 3% na abundância do 

gênero dos microorganismos. A abundância de Mycobacterium é significativamente maior no 

Cluster 2, enquanto Streptomyces é mais abundante no Cluster 1. 

 

Figura 23 Diferenças significativas entre o Cluster 1 (tropical) representado pelas barras azuis e Cluster 2 (não-
tropical), representado a amarelo. Acima são apresentadas as differenças taxonômicas e abaixo as diferenças 
funcionais. Calculado na ferramenta STAMP. Existe uma percentagem significativamente maior de 
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Mycobacyerium no Cluster não-tropical, enquanto que existe uma percentagem maior de Streptomyces no Cluster 
tropical. No que toca à parte funcional, existe maior percentagem de várias vias de interesse no cluster tropical. 

 
De uma perspectiva diferente, os metagenomas do solo e da água também foram 

comparados (Figura 24a). Os gêneros Alcanivorax e Escherichia são mais abundantes em 

metagenomes de água, enquanto Streptomyces é mais abundante nos metagenomes terrestres. 

 

Figura 24 Diferenças significativas entre biomas de água e solo. Acima são apresentadas as diferenças 
taxonômicas e abaixo as diferenças funcionais. Calculado na ferramenta STAMP. Neste comparativo verifica-se 
uma maior percentagem de Alcanivorax e E. coli em água e Strptomyces e organismos desconhecidos em terra. 
Quanto à parte funcional, não existe um grupo de biomas claramente superior, mas existe por exemplo uma 
degradação de acidos graxos superior em água, enquanto que em terra, outras vias como o metabolismo do 
metano são superiores.  
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Análise funcional BioSurfDB 

 
Usando as 46 amostras, um agrupamento funcional foi realizado examinando os 

dados obtidos de um BLAST em comparação com os bancos de dados incluídos no sistema 

de informação BioSurfDB, usando a ferramenta de software Genesis. A Figura 25 mostra os 

agrupamentos hierárquicos resultantes quando somente os genes de degradação são 

considerados, ver Figura 25A, e quando se consideram apenas os genes de produção de 

biossurfactantes, ver Figura 25B. Numa validação complementar também foi utilizado o 

algoritmo de agrupamento K-means, tendo-se obtido os mesmos clusters obtidos pelo 

algoritmo de agrupamento hierárquico. Face a este resultado não são aqui apresentados os 

resultados do algoritmo K-means. 

 

Figura 25 Clusters hierárquicos relativos aos resultados funcionais (BioSurfDB), para degradação (A) e 
biossurfactantes (B). Dentro das bordas vermelha, podem ser vistos os "clusters da região equatorial", enquanto, 
dentro das bordas azuis estão os "aglomerados da região fria". Cada coluna representa um pathway específico e 
o esquema de cores para suas abundâncias relativas é verde para baixo e vermelho para um número elevado de 
blast-hits. Foi utilizado o software Genesis para a computação. 

 
Em relação à comparação do STAMP, ver a Figura 23b, os resultados demonstram 

uma prevalência significativa de degradação de genes de hidrocarbonetos aromáticos no 

Cluster 1, composto de metagenomas tropicais. Esses genes estão associados ao xileno e à 
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degradação de compostos aromáticos, ao metabolismo dos xenobióticos pelo citocromo P450 

e à biossíntese de alnumicina. 

A comparação funcional de amostras terrestres e de água (Figura 24b) revelou que 

algumas vias de degradação de hidrocarbonetos cíclicos, nomeadamente a degradação de 

tolueno, clorociclohexano, clorobenzeno e nitrotolueno são significativamente mais 

abundantes nos metagenomas terrestres, enquanto as vias de degradação de hidrocarbonetos 

lineares, como a degradação de alcano e o metabolismo do citocromo P450 são 

significativamente mais abundantes em ecossistemas de água. Além disso, as vias de 

biossíntese de estreptomicina e policetídeos são mais representativas dos biomas de água, 

enquanto a biossíntese de alnumicina é mais abundante em biomas terrestres. O metabolismo 

do metano também é significativamente maior nos biomas terrestres. 

 

 

Figura 26 Correlação linear entre o biossurfactante e a diversidade de genes de degradação. Computado 
utilizando a ferramenta GraphPad. Verifica-se que existe uma correlação linear quase perfeita, com um R2 de 
0,97. 

Para calcular o coeficiente de correlação entre a diversidade, ou seja, o número de 

alinhamentos de BLAST diferentes mapeados, de biossurfactante e genes de degradação no 
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ambiente, utilizou-se um teste paramétrico de Pearson, com um intervalo de confiança de 

0,95 e um valor de P <0,0001. Esta correlação é apresentada na Figura 26.  

Este teste mostrou uma correlação linear positiva, com um R2 de 0,97, sugerindo que a 

diversidade genética de genes envolvidos na produção de biossurfactantes e genes envolvidos 

em processos de biodegradação está fortemente correlacionada. 

Este estudo permitiu a obtenção de informação importante para a pesquisa na área da 

biodegradação e produção de surfactantes, pois foi possível confirmar, em primeiro lugar, a 

correlação entre a abundância de genes de biodegradação e de produção de surfactantes e foi 

possível obter um perfil geográfico da abundância de genes relativos a estas vias metabólicas. 

Comprovou-se com dados públicos analisados com esta pipeline, que existe uma tendência 

significativa para o aumento da biodegradação e produção de surfactante nas regiões 

equatoriais. Foi também realizada uma comparação entre amostras de origem aquática e de 

origem terrestre, onde se obtiveram resultados que sugerem uma abundância 

significativamente superior de alguns tipos de surfactantes em ambientes aquáticos e, por 

outro lado, abundância significativamente superior de genes de degradação em ambientes 

terrestres. 

Todos estes resultados combinados representam um avanço significativo na pesquisa 

na área da biodegradação ou biorremediação, pois permitem a seleção de inóculos iniciais 

baseados nos ambientes com mais potencial natural para estas aplicações. 
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3.3 Obtenção de consórcios microbianos através de petróleo da 

camada pré-sal brasileira 

3.3.1 Seleção de consórcios  
 

Por motivo de confidencialidade, estes resultados foram omitidos. 

 

3.3.2 Sequenciamento  
 

Como pode ser observado no relatório de sequenciamento (Figura 27), foi conseguida 

uma densidade de carregamento de 68% de ISPs, ou seja, foi aproveitado apenas 68% dos 

poços de reação. Removendo as sequências policlonais, de baixa qualidade e fragmentos de 

teste, foram obtidas um total de 5,586,254 reads. Reads essas com média de 223, mediana de 

217 e moda de 216 pares de base.  

 

Figura 27 Sumário do relatório de corrida fornecido pelo Ion Torrent. Este relatório permite perceber se o 
sequenciamento poderia ter sido mais proveitoso, através do rendimento; permite perceber que cortes de 
sequências de má qualidade ocorreram e fornece também uma estatística média do comprimento das reads. 

3.3.3 Análise Bioinformática  

3.3.3.1 Controle de Qualidade 

O controle de qualidade tem início com um relatório de análise das reads com o 

software FASTQC. Este relatório é essencial para decidir os parâmetros de filtragem e corte 
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das reads. Como se pode verificar no resumo do relatório (Figura 28), à esquerda, existem 

vários testes de qualidade nos quais esta amostra falhou, assinalados a vermelho, e um com 

um aviso, a laranja. Do lado direito é apresentada a estatística básica da amostra, onde é 

possível obter informações importantes como o número total de sequências e a extensão nos 

comprimentos das mesmas. Essa informação é importante para controlar o número e tamanho 

de sequências perdidas nos passos de filtragem e corte a jusante.  

 

 

Figura 28 Relatório de qualidade inicial do FASTQC para a amostra do CG. À esquerda, o resumo do resultado 
dos testes de qualidade, onde os testes com aprovação estão a verde, os testes com problemas, mas aceitáveis, a 
laranja, e os testes que falharam a vermelho. À direita são apresentadas informações da amostra, incluindo 
estatísticas básicas como o número de reads, comprimento e percentual de conteúdo GC. 

 

No entanto é de ressalvar que este software não está otimizado para amostras 

metagenômicas, mas sim amostras genômicas, e por esse motivo, alguns testes, como por 

exemplo a distribuição do conteúdo GC, podem falhar, sem estarmos obrigatoriamente com 

uma amostra de má qualidade. 
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O primeiro diagrama desse teste é um diagrama de caixa da qualidade por base para a 

amostra CG (Figura 29). Este diagrama estatístico é baseado na qualidade das reads, medidas 

em “Phred-Score”, ao longo da extensão das sequências. Este tipo de diagrama é útil para 

entender a dispersão e enviesamento da qualidade e inclui desde a extensão, representado 

pelos “whiskers”; quartil inferior (25%) e superior (75%), representados pelos extremos da 

caixa amarela; mediana, representada pela linha vermelha; e média, representada pela linha 

azul. 

 

 

Figura 29 Diagrama de caixa da qualidade por base para a amostra CG. Este diagrama é útil para entender a 
dispersão e enviesamento da qualidade com o aumento do tamanho das sequências. Inclui desde a extensão, 
representado pelos “whiskers”; quartil inferior (25%) e superior (75%), representados pelos extremos da caixa 
amarela; mediana, representada pela linha vermelha; e média, representada pela linha azul. 

 

O segundo gráfico é a distribuição do conteúdo GC ao longo das reads, para a amostra 

CG (Figura 30). Como se pode verificar, existe uma maior variância do conteúdo GC no 

início e final das reads. Esta variância é devido a erros de leitura nas plataformas de 

sequenciamento e, portanto, estas pontas devem ser cortadas. 
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Figura 30 Distribuição do conteúdo nucleotídico ao longo das reads, para a amostra CG. Observa-se uma 
variação elevada, principalmente no inicio e final das sequências. 

 
A Figura 31 apresenta a distribuição do conteúdo GC médio. Tal como referido 

acima, o considerado como distribuição normal (curva a azul) é calculado para um único 

genoma. A nossa amostra, não só é de RNA ribossomal, como é pertencente a vários 

indivíduos, não seguindo esse tipo de distribuição e por isso falhando o teste.  
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Figura 31 Distribuição do conteúdo GC médio na amostra CG. Observa-se um desvio em relação à distribuição 
teórica.  

 
Com base nos gráficos acima descritos, é feita a filtragem. Após duas iterações 

obteve-se, para as duas amostras, os relatórios apresentados na Figura 32. O problema 

principal, o da qualidade das sequências, foi corrigido. Quanto aos demais testes, tal como já 

referido, foram programados tendo em conta sequenciamentos de whole-genome. Nas nossas 

amostras sendo uma região muito conservada e bem mais pequena que um genoma, é normal 

que tenha mais sequencias duplicadas, regiões sobre-representadas, kmers e um conteúdo GC 

mais imprevisível. 
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Figura 32 Relatório final de qualidade  para o CircleGrow (esquerda) e Petróleo Bruto (direita). Mesmo após as 
filtragens existem alguns problemas de qualidade, representados pelos testes marcados a vermelho. 
Para eliminação dos problemas básicos de qualidade, foi necessária uma redução do 

número e comprimento das reads. Essa informação foi compilada na Tabela 4.  

 
Tabela 4 Número, comprimento médio e percentual de conteúdo GC das sequências de cada amostra após o 
controle de qualidade.  Observa-se que não houve grandes perdas em termos de número e comprimentos de 
sequências, e que o conteúdo GC está praticamente inalterado.  

 CG 
Inicial 

Bruto 
Inicial 

CG 1ª 
Filtragem  

Bruto 1ª 
Filtragem 

CG 2ª 
Filtragem 

Bruto 2ª 
Filtragem 

Número 2635038 2728997 1977850 2013837 1942903 1982901 

Comprimento 
médio 

25-618 25-504 30-450 30-450 30-406 30-406 

%GC 58 55 58 54 58 54 
 

 

No final das duas filtragens houve uma redução de 26% na amostra do CG e de 27% 

para a mostra de petróleo bruto no número total de reads; uma redução no tamanho máximo 
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das reads de 618 para 406 no CG e de 504 para 406 na amostra bruto. Quanto ao conteúdo 

GC, não sofreu alterações significativas. 

3.3.2.2 Identificação taxonômica 

Por motivo de confidencialidade, estes resultados foram omitidos. 

 



Discussão 

4.1 Ferramentas Desenvolvidas 

4.1.1 BioSurfDB 
 

O entendimento dos processos de biodegradação in situ envolve redes metabólicas 

complexas, e por isso requer a integração de grandes quantidades de dados biológicos 

(Duarte et al., 2014). Na última década em especial, a biologia computacional conseguiu aliar 

o aparecimento da metagenômica com os dados obtidos em estudos anteriores e permitiu um 

aumento do conhecimento na área da biodegradação. No entanto, muito do conhecimento 

obtido assenta na premissa falsa que homologia de sequência significa obrigatoriamente 

identidade funcional. Nos últimos anos têm sido criados alguns bancos de dados específicos 

para biodegradação, que tentam mitigar este problema ao incluir dados experimentais com os 

dados de homologia (Duarte et al., 2014). No entanto, esses bancos tipicamente são 

demasiado restritos, sendo, portanto, direcionados a um grupo muito restrito de 

pesquisadores. Outra desvantagem de serem demasiado restritos, e, por conseguinte de 

pequena dimensão, é que o valor de significância para um alinhamento usando apenas esses 

dados é de pouca confiança. Nesse sentido, o BioSurfDB surge com o objectivo de compilar 

o máximo de informação útil no amplo domínio da biodegradação, biossurfactação, 

biorremediação e todas as vias correlacionadas com estas, incluindo informação não só de 

sequências proteicas e nucleotídicas, como de organismos, consórcios e metagenomas. Em 

adição, e tal como explicado no artigo do BioSurfDB (Oliveira et al., 2015), o banco de 

dados foi inserido num sistema de informação com uma abordagem que o diferencia de 

forma positiva de outros trabalhos similares. Na Tabela 5 Comparação de bancos de dados 
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específicos de domínio de degradaçãoé apresentado o foco de cada banco de dados, a 

presença ou ausência de serviços de análise e a comparação numérica de alguns 

componentes. 

 
Tabela 5 Comparação de bancos de dados específicos de domínio de degradação. O banco de dados BioSurfDB é 
superior em vários aspectos, nomeadamente no fato de ser o único que contém, informação de biosurfactantes, 
serviço de alinhamento BLAST, REST-API, análise de abundância e no número de espécies e genes. 

 
BioSurfDB UM-BBD OxDBase CAZy 

Foco Biosurfactantes e 
Biodegradação 

Biocatálise e 
Biodegradação 

Oxigenases de 
Biodegradação 

Enzimas 
carboidrato-ativas 

Pesquisa e 
Exploração de 

Dados 

Sim Sim Não Sim 

Serviço BLAST  Sim Não Não Não 

REST-API Sim Não Não Não 

Análise Abundancia Sim Não Não Não 

Número de Espécies 4755 248 NA 1436 

Número de Proteínas 6532 993 235 340 000 

Número de Vías 
Metabólicas 

52 219 NA NA 

Número de Genes 6581 NA NA NA 

 

Todos os bancos de dados cobrem algum conteúdo de biodegradação. O foco da 

OxDBase é num grupo específico de enzimas, as oxigenases, enquanto o CAZy cobre todos 

os grupos de enzimas que atuam em carboidratos. UM-BBD e BioSurfDB tentam mostrar o 

sistema como um todo e não se concentrar exclusivamente em enzimas. BioSurfDB é o único 

que cobre biossurfactantes. Todos os bancos de dados permitem a visualização da lista de 

dados, com a exceção do OxDBase, que permite apenas pesquisa. Quanto ao número de 

enzimas, o CAZy é o melhor, pois contém um amplo espectro, no entanto, não contém vias 

metabólicas como UM-BBD e BioSurfDB e genes como BioSurfDB. 
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Quanto aos serviços, o BioSurfDB é o único que fornece esses serviços de BLAST e 

análise de abundância, associado ao fato de ser o único banco de dados que efetivamente 

armazena informações de sequência (nucleicas ou proteicas). Por exemplo, para realizar o 

equivalente ao nosso serviço de Análise Funcional BLAST, seria necessário: (1) ir para cada 

entrada interessante de um banco de dados; (2) seguir o link externo Genbank / UniProt; (3) 

baixar e instalar o BLAST localmente; (4) criar um banco de dados BLAST; (5) executar o 

alinhamento; (6) carregar os resultados para um software de binning como MEGAN; 

Finalmente (7), gerar os gráficos. No BioSurfDB tudo isto é feito automaticamente, 

poupando tempo de preparação e tempo de computação. É também o único destes bancos que 

fornece uma REST-API, que tal como explicado no item Material e Métodos, permite a 

utilização destes dados e serviços em websites ou pipelines de terceiros.  

No que toca à qualidade dos resultados do BioSurfDB, para a classificação 

taxonômica, é esperado um viés em relação a alguns organismos, pois o BioSurfDB é um 

banco focado no domínio da biodegradação e surfactantes, é normal que Pseudomonas, por 

exemplo, sendo um organismo muito pesquisado neste domínio, tenha mais proteínas 

publicadas nesta via metabólica e, por conseguinte no BioSurfDB. No entanto, com a 

expansão contínua do banco, tem havido uma progressiva diluição deste fenómeno. Para a 

preparação do artigo (Oliveira et al., 2017), um dos testes realizados para validar o 

BioSurfDB foi um clustering das amostras ambientais através dos dados de taxonomia, 

usando o RefSeq como controle. Na Figura 33 são apresentados esses clusters. O 

agrupamento das amostras em clusters de similaridade é muito similar. O que indica que 

apesar de o BioSurfDB não ter capacidade de identificar com rigor os organismos mais 

presentes, pode ser utilizado, com algum rigor para análises comparativas. 
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Figura 33 Clusters hierárquicos utilizando dados de taxonomia do BioSurfDB (cima) e RefSeq (baixo) 

 
No que toca à análise funcional, o BioSurfDB mostrou resultados globalmente 

equivalentes ao RefSeq, numa fração do tempo. O que reforça a tendência dos últimos anos 

da criação de bancos de dados específicos para domínio. Estes bancos permitem poupar 
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tempo aos pesquisadores, tanto em consulta de dados, como em análises de homologia, onde 

é possível obter os mesmos resultados, desde que se assegure a significância estatística.  

Dois anos após a criação e publicação do BioSurfDB, o mesmo tem demonstrado um 

crescimento constante, tanto no número de dados, como de utilizadores. As ferramentas têm 

sido otimizadas e está a ser preparado no momento de escrita desta tese um artigo de 

expansão do banco de dados, para incluir novas vias metabólicas importantes para o domínio, 

nomeadamente as vias de degradação aeróbia de aromáticos, fixação de carbono, metano, 

nitrogênio e sulfato. A redução de sulfato foi ligada à degradação de um leque alargado de 

hidrocarbonetos numa comunidade microbiana termofílica de uma fonte hidrotermal (He et 

al., 2013). A bioestimulação de consórcios fixadores de nitrogênio já foi aplicada em 

ambientes poluídos com diesel e mostrou um aumento na biodegradação de hidrocarbonetos 

(Piehler et al., 1999). 

Com a introdução destas novas vias será elaborado um artigo e será submetido a uma 

revista da especialidade, de forma a tornar o BioSurfDB mais conhecido no grupo alvo, ou 

seja, junto dos pesquisadores da área do petróleo, interessados em biodegradação, produção 

de surfactantes, ou biorremediação. 

 
4.1.2 Laboratório Virtual para Oil & Gas  
 

Tal como referido na introdução, os laboratórios virtuais estão em grande 

crescimento. Quando aplicados ao domínio da biologia, por exemplo, aliam as vantagens de 

um caderno de laboratório às de um ambiente virtual, permitindo a preservação, partilha e 

discussão de resultados e métodos de forma mais fácil. 

No entanto os laboratórios virtuais são também conhecidos pelas suas fraquezas, 

também já mencionadas no item Introdução. As mais comuns são a fraca longevidade e a 

aceitação pelas comunidades. Este laboratório virtual foi desenhado de forma que o risco de 

abandono seja minimizado, pois assenta em ferramentas que dificilmente deixarão de existir, 
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como o Google, Facebook e Bitbucket. Já a aceitação, tem sido um problema no OGVRE, 

principalmente devido à forte cultura nos laboratórios de biologia de manter um caderno de 

protocolos em formato físico, inclusivamente exigido pelos responsáveis pelo laboratório. 

Por esse motivo é difícil convencer os pesquisadores a colocar os seus protocolos em 

ambientes virtuais, pois isso implica uma duplicação de esforços, e as vantagens decorrentes 

desse esforço são colhidas por terceiros, aparecem a médio-prazo ou são intangíveis, 

nomeadamente no fato de os alunos seguintes não precisarem de copiar manualmente esses 

protocolos, no fato de esses protocolos se tornarem acessíveis em qualquer lugar e no fato de 

ocorrer uma menor propagação de erros de cópia. Outro factor que pode causar alguma 

resistência é o facto de neste momento apenas ser possível colocar informação de forma 

pública, acessível a qualquer utilizador, que vai impedir a submissão de protocolos ainda não 

publicados.  

A solução para este problema está prevista e é a introdução no sistema de hierarquias 

de acesso aos dados, e a criação de grupos restritos nos quais é possível partilhar dados 

sensíveis. Assim o utilizador, ao submeter um protocolo, banco de dados, ou qualquer outra 

informação, poderá escolher se partilha com todo o público, com um grupo restrito, ou até se 

prefere manter privado, apenas visível para si mesmo.  

O OGVRE tem crescido como plataforma de consulta, tendo em julho 2017 cerca de 

11 mil visitas à página e tendo já 793 seguidores na plataforma social Facebook. 
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4.2 Estudo da distribuição biogeográfica dos genes de 

biodegradação e surfactação 

4.2.1 Pipeline para metagenômica 
 

Este trabalho foi um grande desafio para a pipeline desenvolvida nesta tese, 

principalmente por dois motivos: pela escala, pois foram inicialmente testadas mais de 70 

amostras e completamente analisadas 46, e pelo fato de terem sido utilizados apenas dados 

públicos, com todas as desvantagens inerentes. Na última década, com o aparecimento das 

plataformas de sequenciação-de-nova-geração, e com a consequente descida do custo da 

sequenciação, tornou-se possível a utilização corrente de plataformas de sequenciação em 

laboratório. Por esse motivo, foi iniciado em 2007 pelo National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) um banco de dados público para dados brutos de sequenciamento, o 

Sequence Read Archive (SRA) (Kodama et al., 2012). Este banco de dados não só permite 

armazenar os dados brutos em si, como armazenar metadados, ou seja, informação sobre os 

dados brutos, tal como objetivos do estudo, detalhes de recolha da amostra e tecnologia de 

sequenciamento. Este passo é essencial para assegurar que os dados podem efectivamente ser 

usados por terceiros de forma útil, caso contrário o SRA seria apenas um depósito de dados 

gratuito. No entanto, a produção de novos dados é muito superior ao aumento normal da 

capacidade de armazenamento. O gráfico da Figura 34 mostra o crescimento exponencial 

deste banco desde a sua criação, até meados de 2017, onde já possuía um total de 12 

petabases (1015). 
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Figura 34 Crescimento do banco de dados de sequenciamento do NCBI - O Sequence Read Archive (SRA). De 
notar que a escala é logarítmica no eixo dos yy, por isso, o crescimento tem sido exponencial. 

 
Esta quantidade enorme de “matéria-prima” para estudos bioinformáticos, tem grande 

potencial para avanços na ciência, desde que usada com precaução, pois permite a 

pesquisadores sem recursos monetários para experimentos em laboratório, realizar estudos 

metagenômicos, recorrendo em muitos casos apenas ao seu computador e a alguns serviços 

de computação gratuitos. 

No entanto, como já referido, este banco de dados tem informação de todas as 

plataformas de sequenciação existentes, por isso a tipologia dos dados é heterogênea, tanto na 

quantidade, como na quantidade. Esse fato foi um problema no decorrer deste estudo. De 

modo a conseguir uma amostragem global realista, foram selecionadas 71 amostras, de 3 

tecnologias diferentes: Illumina (a maioria), 454 (cerca de 1 terço) e as restantes Ion Torrent. 

Tanto na quantidade inicial de sequências, como na qualidade, nota-se bastante diferença 
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entre amostras de grandes projectos, como do TARA Oceans (http://ocean-

microbiome.embl.de/), um projeto internacional onde existe sequenciamento Illumina de 

grande qualidade e não existem limitações orçamentais aparentes, comparado com amostras 

de projectos de laboratórios de pesquisa comuns, realizados com plataformas de 

sequenciamento de menor capacidade, como Ion Torrent. O número de sequências finais após 

o controle de qualidade varia entre 104 e 106. De forma a homogeneizar os dados de entrada, 

foi decidido usar apenas amostras com um número mínimo de 105. Para avaliar se este 

número é suficiente para garantir uma cobertura na amostra, foi realizada no MEGAN uma 

curva de rarefação. Com esta curva comprova-se que foi utilizado um número de sequências 

apropriado, pois a partir das 250 mil sequências existe uma estabilização (plateau) do número 

de organismos na taxonomia, indicando que se obteve para todas as amostras um número de 

organismos perto do número real presente na amostra biológica. 

Muitos trabalhos cujo sequenciamento é feito em Ion Torrent utilizam apenas o 

controle de qualidade do próprio servidor da plataforma de sequenciamento (Milani et al., 

2013; Pylro et al., 2014). No entanto, os problemas de qualidade podem ter um efeito 

bastante nefasto nos resultados e inclusivamente influenciar a predição gênica (Hoff, 2009). 

Ainda não existe software dedicado à compensação de erros de sequenciamento para 

predição gênica em metagenômica, sendo a única solução neste momento o ESTScan (Lottaz 

et al., 2003), uma ferramenta para este fim em marcadores de sequência expressa de 

eucariotos. Ao analisar as sequências brutas num software de análise de qualidade, o FastQC, 

observaram-se vários problemas de qualidade. Isto pode acontecer porque as tecnologias de 

nova-geração, debitam um valor muito elevado de reads, em curto espaço de tempo, dando 

origem a vários erros, principalmente no início e fim das sequências. Existem inclusivamente 

erros típicos de cada tecnologia, tendo sido já reportada a existência de uma tendência na 

tecnologia de semi-condutor (Ion Torrent) para terminar prematuramente as sequências 
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(Salipante et al., 2014). Por isso é geralmente feita uma eliminação das reads de baixa 

qualidade e uma trimagem nas regiões das reads com valores de conteúdo GC com alta 

variância.  

Uma etapa da bioinformática muito discutida na comunidade é a parte de assembly 

das reads. Muitos trabalhos cegamente empregam assembly em estudos metagenômicos, sem 

noção que o assembly pode provocar vários tipos de enviesamento, sendo o mais frequente, a 

supressão de sequências de abundância baixa, relativamente às demais da mesma amostra 

(Thomas et al., 2012). 

O assembly foi criado num contexto bem diferente do que temos atualmente, ele foi 

criado para estudos genômicos, onde o objectivo era, através de reads de sequenciamento 

Sanger, ou seja, de tamanho tipicamente entre 700 e 800 bp, juntar sequências sobrepostas e 

contíguas, criando uma sequência maior, denominado contig, que podem ser posteriormente 

agrupados em scaffolds, sendo o conjunto de todos os scaffolds o genoma. Em metagenômica 

existe não um, mas dezenas, ou centenas de genomas, e as reads são tipicamente obtidas 

através de sequenciamento em plataformas de nova geração, caracterizadas por ter alto output 

de reads muito pequenas e com uma taxa de erro muito maior, sendo, portanto, o problema 

computacional a resolver muito maior, e também por isso, mais propício a erros, mais 

demorado e por vezes até impossível de resolver. Aplicando assembly em metagenômica, 

podem facilmente ser eliminados reads de um organismo menos abundante, e isso foi 

estudado no âmbito desta tese, apesar de não ter sido incluído nos artigos científicos 

submetidos. Na Figura 20 podemos observar que em qualquer dos casos, com o assembly 

perde-se grande parte da informação taxonômica, sendo o assembler com menos perda, o 

Genious, que é um software comercial e, por isso, não acessível a todos os pesquisadores. 

Outra situação difícil de avaliar o impacto, mas onde certamente haverá perda de informação 

de abundância é quando se pretende um estudo de diversidade ou abundância funcional. 
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No entanto o assembly tem algumas vantagens, sendo a mais óbvia a redução do 

tempo de processamento a jusante, especialmente o alinhamento, pois o conjunto e 

redundância dos dados são grandemente reduzidos, em certos sequenciamentos, como por 

exemplo com a plataforma Illumina, a quantidade de dados é tão grande que um alinhamento 

sem assembly contra um banco de dados global pode demorar semanas, mesmo com um 

servidor de alta capacidade. O assembly é também importante em casos onde a prioridade 

não seja obter a taxonomia, mas sim sequências gênicas o mais completas possível, por 

exemplo para clonagem por sequência ou outro tipo de PCR. 

A inclusão do assembly numa pipeline deve, portanto, ser bem ponderada. Em casos 

de muita complexidade do metagenoma, ou ao utilizar dados de pouca profundidade ou 

qualidade, não é aconselhado esse passo.  

Quanto à parte do alinhamento realizado com o BioSurfDB como banco de dados, 

pode-se afirmar que cumpriu o objetivo desejado, pois permitiu um alinhamento rápido, 

levando apenas alguns minutos, relativamente a um alinhamento contra um banco global, 

como o RefSeq por exemplo, que foi usado para a análise taxonômica e pode demorar vários 

dias. Este alinhamento foi também eficiente, pois cumpriu o objectivo de identificar a 

abundância das sequências relacionadas com degradação de hidrocarbonetos e produção de 

surfactantes.  

Tipicamente, após o alinhamento, existe um passo de binning. Ou seja, de análise das 

reads de forma a ter um perfil taxonômico e / ou funcional. Análogo ao binning de Data 

Mining, que envolve classificação / clustering e organização em caixotes (bins). O mais 

comum é usar a similaridade genotípica e morfológica, no entanto esta não é uma regra 

universalmente aceite. 

Globalmente, existe binning dependente de atribuição, onde se encontra a maioria dos 

algoritmos, incluindo abordagens baseadas em alinhamento, baseadas nas propriedades de 
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composição (conteúdo GC, utilização de codons, padrões nucleotídeos) ou híbridas e existe 

binning independente de atribuição (k-mers, PCoA, etc.). 

No caso do BioSurfDB, esse binning é feito internamente, recorrendo a uma 

abordagem simples, baseada em alinhamento, idêntica à utilizada por exemplo no servidor 

MG-RAST, onde é feito um BLAST best-hit e considerado esse hit como o organismo 

correspondente. É uma abordagem que requer mais poder computacional, mas como o 

BioSurfDB é um banco de dados bastante pequeno, quando comparado com bancos globais, 

acaba por não ser um problema. Em termos taxonômicos, a significância garantida pelo E-

value do BLAST é considerada insuficiente (Matsen et al., 2010), mas aliado ao best-hit 

ganha mais rigor. Adicionalmente, e como já referido, o objectivo do BioSurfDB não é ser 

uma ferramenta de análise filogenética, por isso este método foi considerado um bom 

equilíbrio entre sensibilidade e rapidez. 

No entanto, ao usar um banco global é necessário recorrer a um software extra para 

realizar essa tarefa de binning, tendo sido neste artigo utilizado o MEGAN pela sua interface 

gráfica e consequente facilidade de utilização e porque, tal como referido no item Introdução, 

é uma das poucas ferramentas que pode ser utilizada para shotgun e 16S. O MEGAN inclui 

também outras ferramentas como geração de gráficos, comparação de amostras através de 

clustering, PCoA e possibilidade de exportação para formato tabular, para ser analisado 

noutros softwares. 

No entanto o MEGAN tem também pontos fracos. Ele depende de ficheiros de 

mapeamento para o binning no NCBI, KEGG, SEED, etc. A taxa de atualização desses 

ficheiros depende da equipa que mantém o MEGAN e por isso a sua longevidade é duvidosa. 

Adicionalmente, na última atualização do MEGAN, em 2016, foi criada uma versão paga do 

software, e algumas das funcionalidades, como o binning para o KEGG estão apenas 

disponíveis nessa versão comercial. 
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O MEGAN utiliza o algoritmo de ancestral comum mais baixo (LCA), uma 

abordagem mais conservadora, considerando que uma read pertence ao ancestral mais 

comum da lista de resultados obtidos, tendo menor risco de falsos-positivos. Existem vários 

critérios para considerar que dois organismos pertencem à mesma espécie, critérios esses que 

inclusivamente podem depender do contexto (Doolittle e Zhaxybayeva, 2009). Outros 

algoritmos baseiam-se em modelos de Markov ocultos (Krause et al., 2008) ou inclusão de 

métodos estatísticos como bootstrapping (Wu e Eisen, 2008), estimativas de máxima 

verosimilhança e métodos bayesianos (Matsen et al., 2010) e por isso seria uma 

funcionalidade interessante a inclusão de outros algoritmos e opções. Outra desvantagem do 

MEGAN é o fato de apenas usar no algoritmo LCA o bit-score do alinhamento como 

parâmetro para a decisão de significância, que pode comprometer a especificidade/precisão 

da atribuição taxonômica (Ghosh et al., 2010). Abordagens mais complexas usam outros 

fatores como percentagem de identidade ou número de gaps (Monzoorul Haque et al., 2009), 

uma combinação do top de hits, em vez de apenas o melhor hit no alinhamento ou usam 

limiares de corte personalizados para cada família de genes, em vez de usar um limiar 

universal, para ter um uso mais acertado do LCA (Liu et al., 2010).  

Para concluir, o binning, tal como a maioria dos passos da análise de dados 

metagenômicos através de sequenciamento shotgun, ainda é uma metodologia em 

desenvolvimento ativo. Vários fatores contribuem para que este método ainda não tenha uma 

precisão e especificidade adequada: (1) o uso intensivo e crescente da metagenômica para 

estudos de diversidade ecológica, (2) a tipologia dos dados de sequenciamento, sempre em 

mudança, e nem sempre para melhor qualidade, mas sim quantidade, (3) a aposta no poder 

computacional paralelizado de alta eficiência e (4) a falta de gold-standards, ou seja de um 

método globalmente aceite na comunidade (Mande et al., 2012). No entanto, nos próximos 
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anos é esperado que novas tecnologias de sequenciamento e novos estudos venham trazer 

uma maior eficiência a este método. 

Foi possível através deste alinhamento perceber dentro do domínio de interesse, que 

vias se mantinham ou não com o enriquecimento em cultura. No entanto, para perceber se a 

diferença na composição das amostras é devido a artefatos de amostragem ou 

sequenciamento ou se realmente existem diferenças significativas é necessária uma análise 

estatística. Quando o sequenciamento de DNA começou a ganhar popularidade como método 

para estudos de diversidade, surgiu a dúvida de que métodos estatísticos seriam mais 

apropriados para este tipo de dados e de objectivo de estudo. Várias soluções foram criadas, 

por exemplo baseadas no teste de Cramér–von Mises (Singleton, Furlong, Rathbun, & 

Whitman, 2001; Schloss, Larget, & Handelsman, 2004), normalmente usado para testar a 

adaptação de dados a uma curva, para testar que características são idênticas em duas 

amostras e dessa forma diferenciar amostras de rRNA 16S. Outros métodos usam abordagens 

mais simples, usando por exemplo a diferença das medianas de abundância dentro dum 

determinado intervalo de confiança como fator diferenciador (Rodriguez-Brito et al., 2006).  

A solução escolhida foi o STAMP. Tal como o MEGAN, é um software que tem uma 

interface gráfica bastante amigável. Neste caso fornece vários testes de hipótese estatística 

entre amostras (teste-t de Welch ou teste-t não-paramétrico de White) ou entre grupos de 

amostras (ANOVA ou Teste-H de Kruskal-Wallis), testes post-hoc (e.g. Tukey-Kramer) para 

determinar as diferenças entre os grupos, intervalos de confiança, filtros de P-value e / ou 

diferença mínima de proporções e apresenta os resultados em vários tipos de gráficos para 

interpretação mais fácil. Outra vantagem do STAMP é que ao receber os dados, faz uma 

análise preliminar e define os parâmetros mais adequados dadas as características dos dados 

(tamanho, variância, etc.). O tipo de visualização escolhido foi o gráfico de barra com erro, 

pois é o gráfico que fornece mais informação, nomeadamente, que características são 
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significantemente diferentes, com a percentagem de diferença de proporções, p-value e 

intervalo de confiança. 

Para concluir, este passo de análise estatística é provavelmente o passo mais 

globalmente aceito como importante para um estudo sério. Tem também a vantagem de 

facilitar a análise crítica dos resultados e a produção de gráficos para publicação. No entanto, 

com ferramentas como o STAMP, que são geralmente desenhadas por matemáticos 

especialistas em estatística, mas direcionadas a biólogos, geralmente com conhecimento 

pouco aprofundado na estatística, existe a tentação de utilizar o software sem procurar 

entender os cálculos realizados, com todos os efeitos negativos dessa utilização. 

 

4.2.2 Análise taxonômica e funcional 
 

Após o controle de qualidade, foi feita uma análise taxonômica usando o LAST + 

RefSeq + MEGAN. Essa análise resultou num cluster ilustrado na Figura 22, com resultados 

dentro do esperado. Globalmente, formaram-se dois clusters principais – de metagenomas 

aquáticos e de metagenomas terrestres, em acordo com estudos anteriores sugerindo que o 

principal fator que influencia a microbiota é o substrato (Jeffries et al., 2011). Em um 

segundo nível, os metagenomas submetidos a condições bióticas e abióticas similares, como 

a luz solar, a temperatura, o fornecimento de oxigênio, o potencial osmótico e redox, o pH e o 

suprimento de nutrientes devem ter uma comunidade microbiana similar em seus ambientes 

(Elsas, van et al., 2006). Portanto, esses fatores podem determinar a formação dos clusters 

observados neste trabalho.  

Na análise funcional realizada com o BioSurfDB, analisamos todos os genes 

disponíveis envolvidos nas vias de degradação de hidrocarbonetos juntamente com os genes 

da síntese de biossurfactantes (Cluster 1 na Figura 25 dos Resultados). Uma das principais 

razões para esta análise foi o fato de que a biodegradação é favorecida pelo efeito de 
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miscibilidade do biossurfactante em material hidrofóbico, a fim de assegurar sua 

biodisponibilidade para bactérias.  

A temperatura é outro fator que afeta diretamente a biodegradação de hidrocarbonetos 

(Bossert et al., 1984; Davis e Gibbs, 1975). As baixas temperaturas são uma limitação 

importante para a biodegradação de hidrocarbonetos porque geram condições ambientais sub-

ótimas para a biodegradação, como aumento da viscosidade, volatilização retardada de 

alcanos de cadeia curta (menos de 10 carbonos), insolubilidade de alcanos de cadeia longa, 

disponibilidade limitada de água e nutrientes; Especificamente, nitrogênio e extremos em pH 

e salinidade (Margesin, 2000). Em contraste, temperaturas mais elevadas aumentam as taxas 

de metabolismo de hidrocarbonetos para um máximo, tipicamente na faixa de 30 a 40 ° C 

(Bossert et al., 1984). Além disso, em áreas tropicais, há altas incidências de luz e altas 

temperaturas médias que favorecem organismos fotoautotróficos, como plantas, algas e 

cianobactérias, que podem sintetizar hidrocarbonetos lineares ou aromáticos (Pattanaik e 

Lindberg, 2015; Timmis et al., 2010; Winters et al., 1969). Portanto, a maior ocorrência de 

organismos degradantes e produtores de biossurfactantes em áreas tropicais, ver o cluster 1 

na Figura 23, é provavelmente favorecido pela biodisponibilidade maior documentada de 

hidrocarbonetos nessas regiões quando comparada com regiões frias, ver o cluster 2 na 

Figura 23 (Desai e Banat, 1997; Leahy e Colwell, 1990; Ron e Rosenberg, 2001). 

Outro resultado interessante foi a correlação entre a produção de surfactantes e 

biodegradação, ver Figura 26. A forte correlação (0,97) entre os genes de degradação e os 

genes envolvidos na biossíntese de biossurfactantes, observada neste estudo, reforça a 

necessidade de mais pesquisas sobre a distribuição biogeográfica tanto da degradação quanto 

dos genes de síntese de biossurfactantes, para aumentar nossa compreensão de sua ação 

integrada. No meio ambiente, esta evidência é uma importante contribuição para esse 

conhecimento, já que a maioria dos estudos biogeográficos existentes sobre degradação e 
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abundância de genes de surfactantes analisa essas vias separadamente (Beilen, Van et al., 

2003; Bodour et al., 2003; Kurata et al., 2016). 

Em relação aos testes de significância realizados com o STAMP, primeiramente 

foram comparadas as regiões tropicais com as não-tropicais (Figura 23). Streptomyces e 

Mycobacterium são o gênero mais representado em áreas tropicais (Cluster 1) e não-tropicais 

(Cluster 2), respectivamente. Ambos os géneros são descritos como capazes de degradar os 

hidrocarbonetos e produzir biossurfactantes (Desai e Banat, 1997). De fato, os 

microrganismos que degradam hidrocarbonetos são omnipresentes em vários ecossistemas, 

embora constituam menos de 0,1% da comunidade microbiana. No entanto, em ambientes 

poluídos pelo petróleo, eles podem representar até 100% dos microrganismos viáveis (Atlas, 

1981). Portanto, quando analisamos a abundância desses genes em ambientes contaminados, 

não estamos apenas observando a dinâmica natural ou o aborto da comunidade bacteriana. 

Neste estudo, Mycobacterium, incluído no filo de Actinobacteria, foi o gênero mais 

representativo em regiões não-tropicais (Cluster 2 na Figura 23). Da mesma forma, a primeira 

análise metagenômica de amostras de permafrost mostrou Actinobacteria como um filo 

dominante de acordo com a composição da comunidade relatada em outros solos polares 

(Barabás et al., 2001). A formação de biofilmes foi sugerida para otimizar a 

biodisponibilidade do substrato necessário para o crescimento de Mycobacterium sob baixas 

concentrações de antraceno (PAH) (Wick et al., 2002). No entanto, a produção de 

biossurfactantes não foi observada para Mycobacterium, o que pode explicar a baixa 

abundância de surfactantes em nossos resultados. 

Seguidamente foram comparados os metagenomas terrestres com os aquáticos (Figura 

24). Neste estudo, os gêneros Escherichia e Alcanivorax foram predominantes em 

metagenomas aquáticos, enquanto Streptomyces mostrou-se abundante em metagenomas 

terrestres. Escherichia pertence à família Enterobacteriaceae, pelo que não deverá mostrar 
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existência extracorpórea. No entanto, o sucesso de E. coli no ecossistema intestinal, um 

exemplo de um ambiente hostil, demonstra a sua capacidade para ocupar diferentes nichos 

ecológicos. Corroborando essa hipótese, estudos recentes que relatam o isolamento de E. coli 

indígena capaz de degradar o hidrocarboneto de solos contaminados (Ferradji et al., 2014; 

Yergeau et al., 2010) mostraram a propriedade de outra bactéria do gênero Escherichia, a E. 

Fergusonii KLU01, isolada do solo contaminado com óleo, como degradador de 

hidrocarbonetos, tolerante a metais pesados e um potente produtor de biossurfactante usando 

o óleo diesel como única fonte de carbono e energia (Shekhar et al., 2014). Da mesma forma, 

em (Sarma et al., 2004), foi isolada uma cepa entérica de Leclercia adecarboxylata PS4040 

de amostras de solo, coletadas de um local contaminado com lodo oleoso que teve uma 

história de contaminação de mais de 100 anos, que geralmente é diferente de uma cepa 

clínica de L. adecarboxylata e mostrou que pode degradar outros PAH de dois e três 

benzenos (Sriram et al., 2011). 

Nos metagenomas de água, o gênero hidrocarbonoclástico Alcanivorax é 

predominante quando comparado aos do solo. Apesar de ser predominantemente marinho e 

descrito como quase exclusivamente de degradação linear de alcanos e até 90% presente na 

água do mar contaminada com petróleo (Sarma et al., 2004), também foi encontrado em 

alguns ambientes salinos terrestres contaminados com hidrocarbonetos (Harayama et al., 

1999). Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, que podem representar até 50% do 

petróleo bruto (Yakimov et al., 2007), e também podem ser sintetizados por cianobactérias 

(Rojo, 2009), sendo rapidamente degradados em ambientes marinhos (McGenity et al., 

2012). Além disso, a análise funcional deste estudo mostra a predominância da via de 

degradação de alcanos lineares (degradação de ácidos graxos) em metagenomes de água e os 

genes de degradação predominantes de P450. Isso provavelmente deve-se à alta incidência do 

gênero Alcanivorax que possui um genoma altamente restrito de enzima catabólica, já que 
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este organismo usa hidrocarbonetos predominantemente alifáticos como fonte de carbono e 

energia e possui vários genes bem codificados para AlkB1 e AlkB2 e Citocromo P450 

(Schneiker et al., 2006). Além disso, Alcanivorax e Streptomyces, são significativamente 

abundantes em aglomerados com uma prevalência de genes envolvidos na síntese de 

biossurfactantes e na degradação de hidrocarbonetos que também já foram relatados como 

produtores de biossurfactantes (Batista et al., 2006; Schneiker et al., 2006; Wang et al., 

2010). 

Além disso, outros estudos reportaram a predominância de genes de degradação de 

compostos aromáticos no solo (Liu et al., 2015) quando comparados aos genes de degradação 

de alcano AlkB. Observamos a predominância de genes de degradação aromática no solo 

quando comparados aos metagenomas da água. Isto é possivelmente justificado pelo fato de 

que os compostos aromáticos policíclicos são liberados para a atmosfera devido ao uso de 

combustíveis fósseis e são submetidos à degradação química e física. Consequentemente, os 

solos são o repositório primário de compostos aromáticos devido à sua capacidade de 

retenção de compostos hidrofóbicos (Wild e Jones, 1995). Streptomyces também são 

bactérias típicas do solo já descritas como capazes de utilizar PAH e petróleo como carbono e 

fontes de energia (Shekhar et al., 2014; Sriram et al., 2011). Estes resultados estão de acordo 

com isso, pois mostraram predominância significativa de Streptomyces nos metagenomes do 

solo. 
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4.3 Obtenção de consórcios microbianos através de petróleo da 

camada pré-sal brasileira 

Por motivo de confidencialidade, esta discussão foi omitida. 
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Conclusões 

Este trabalho esteve centrado na identificação de genes envolvidos em processos de 

biodegradação e produção de surfactantes.  

Numa primeira fase foi realizada uma identificação in silico de todas as sequências 

proteicas e nucleotídicas, como de organismos, consórcios e metagenomas que estivessem 

associados a processos de biodegradação, biossurfactação e de biorremediação. A 

organização de uma quantidade significativa de informação genômica existente sobre estes 

domínios, permitiu criar o primeiro banco de dados especializado em biodegradação e 

biossurfactantes – o BioSurfDB. Por forma a tirar o maior partido do banco de dados, foram 

associadas várias ferramentas computacionais que permitem de forma fácil e integrada 

responder a muitas das principais questões colocadas pelos pesquisadores que desenvolvem 

atividade nestas áreas. Este sistema de informação, como um todo, foi publicado no final de 

2015 numa revista especializada em bancos de dados e tem sido usado internacionalmente 

por vários grupos que desenvolvem pesquisa na área do petróleo, biorremediação, 

biossurfactantes e biodegradação. À data da publicação desta tese, este sistema de informação 

respondeu a cerca de 34 mil acessos, realizadas em mais de 74 geografias. 

Face à constatação da falta de uma plataforma que agregasse grande parte da 

investigação que se realiza nas áreas da biodegradação, biossurfactação e de biorremediação 

e que faz uso de dados de genômica, foi criado o laboratório virtual Oil & Gas VRE. Esta 

plataforma vitual de apoio à investigação não tem como objectivo guardar directamente 

informação sobre organismos, genes, etc., mas sim recursos úteis como bancos de dados, 

ferramentas, protocolos e notícias, facilitando a sua partilha e discussão. Este sistema, foi 
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recentemente publicado numa revista de notícias da ERCIM (European Research Consortium 

for Informatics and Mathematics). 

Uma das etapas centrais deste trabalho consistiu na otimização de um conjunto de 

ferramentas computacionais existentes com vista ao tratamento de dados metagenômicos. 

Este trabalho foi bastante desafiante a nível computacional uma vez que foram tratados 

volumes significativos de dados de metagenómica provenientes de 70 amostras de solo e 

água obtidas em outros trabalhos científicos. A avaliação destas amostras heterogéneas na sua 

qualidade e nas suas características gerou resultados sobre a caracterização geográfica de 

vários grupos de genes associados a processos de biodegradação e produção de surfatantes. 

Foi possível provar a correlação entre as atividades de degradação de hidrocarbonetos e a 

produção de surfactantes, mostrando-se existir uma forte influência da latitude na diversidade 

destos genes associados a este tipo de processos. A informação obtida é muito relevante para 

a indústria, pela aplicação em estratégias de biorremediação.  

Por forma a ser possível atingir o objetivo último deste trabalho, a identificação de 

genes envolvidos em processos de biodegradação e produção de surfactantes em amostras 

biológicas oriundas de poços petrolíferos, foram isolados consórcios bacterianos do petróleo 

da camada do pré-sal com capacidade de degradação de petróleo e produção de surfactantes. 

Este trabalho, ao contrário do trabalho descrito anteriormente, teve uma forte componente de 

bancada associada a uma componente bioinformática focada na avaliação de conjunto de 

dados de bibliotecas 16S. Este trabalho permitiu a obtenção de novas informações, com 

grande utilidade comercial, sobre a taxonomia e potencial biotecnológico da camada pré-sal 

brasileira. 

Em suma, o presente trabalho permitiu alargar a fronteira do conhecimento no 

domínio dos surfactantes e biodegradação, principalmente no que toca ao impacto da 

bioinformática na resolução de questões biológicas das áreas de biodegração e produção de 
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surfatantes. A informação recolhida e organizada permitirá ajudar a pesquisa nestas áreas, 

pondendo levar ao desenvolvimento de aplicações de caráter tecnológico. De forma muito 

particular os consórcios produtores de surfactantes e degradadores de surfactantes estudados, 

podem vir a ser utilizados como ferramentas biotecnológicas pela indústria face as suas 

vantagens no que diz respeito aos impactos ambientais. 

 
Em termos de trabalho futuro consideramos que devem ainda ser realizados mais 

alguns testes de validação laboratorial para a identificação precisa e validação dos consórcios 

com potencial para utilização em ferramentas biotecnolológicas com valor para a indústria. 

Será posteriormente muito pertinente a solidificação do pacote de software desenvolvido e a 

manutenção do novo sistema de informação por forma a que a comunidade cinetífica possa 

tirar o maior partido do trabalho desenvolvido. 
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Anexos 

 Por motivo de confidencialidade, esta figura foi omitida. 

Figura 35 Informação sobre amostra utilizada na obtenção dos consórcios. 

 

 

Figura 36 Cronograma da fase de cultura 
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Composição dos meios de cultura utilizados 
 

• Bushnell-Haas (BH), composição em g/L: 
o MgSO4, 0,2; 
o CaCl2, 0,02; 
o KH2PO4, 1; 
o K2HPO4, 1g; 
o (NH4)2SO4, 1; 
o FeCl3, 0,05. 

 
• Luria Bertani (LB), composição em g/L: 

o Triptona, 10;  
o Extrato de levedura, 5; 
o NaCl, 10. 

 
• Yeast Extract Peptone Dextrose (YPD), composição em g/L: 

o Extrato de levedura, 10; 
o Peptona ou triptona, 20; 
o Glicose, 20. 

 
• Água do mar artificial (ASW), composição (g/L): 

o NaCl 23.4; 
o KCl 0.75; 
o MgSO4.7H2O 7; 
o K2HPO4 0.7; 
o KH2PO4 0.3; 
o NH4NO3 1.0. 

 
 

 


