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RESUMO 

Diversidade da comunidade de fungos em solos de manguezais do Estado de São Paulo 

 

      Os manguezais compõem um bioma de transição entre o ambiente marinho e terrestre 
característico de regiões tropicais e subtropicais. Dentro deste ambiente, a diversidade 
microbiana desempenha um importante papel na ciclagem de nutrientes. No entanto, a 
diversidade de fungos em manguezais é pouco estudada, bem como o estabelecimento de 
relações ecológicas entre esses organismos e o ambiente. Neste intuito, o presente trabalho 
teve como objetivo comparar a diversidade fúngica no sedimento de dois manguezais 
localizados na cidade de Bertioga [um contaminado com petróleo (OilMgv), e um manguezal 
próximo (AntMgv)]. As análises se basearam em metodologias independentes de cultivo, 
como a técnica de PCR-DGGE baseada na região ITS (internal transcribed sequence), que 
mostrou padrões complexos e uma grande abundância de bandas, sendo que dentro dos perfis 
obtidos é possível observar grupos selecionados para cada manguezal e para cada região 
dentro de um mesmo manguezal. A construção e análise de bibliotecas de clones também 
desta região mostraram a dominância de fungos afiliados aos filos Basidiomycota e 
Ascomycota, com destaque para a ocorrência dos gêneros Epicoccum, Nigrospora e 
Cladosporium. Uma análise mais ampla, por meio de pirosequenciamento permitiu uma 
melhor visualização destas comunidades e corroborou os dados anteriores, comprovando a 
ocorrência de grupos fúngicos distintos nos manguezais estudados (sequenciamento baseado 
em amplicons da região ITS), e permitindo a observação de outros grupos eucarióticos nos 
manguezais avaliados (análise de metagenômica). Em resumo, os dados apresentados 
constituem a primeira descrição robusta destas comunidades que desempenham funções 
essenciais à manutenção e ao funcionamento do ambiente estudado. 
 
Palavras-chave: PCR-DGGE; ITS; Petróleo; Salinidade; Biblioteca de clones ITS 
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ABSTRACT 

Diversity of the fungal community in mangrove soils of the São Paulo State 

 
      Mangroves ecosystems make up a transition biome between land and marine 
environments, particular occurring in tropical and subtropical regions. Within this 
environment, the microbial diversity plays an important role in nutrient cycling. However, the 
diversity of fungi in mangrove is still poorly studied, as well as the establishment of 
ecological relationships between these organisms and the environment. In this sense, this 
study aimed to compare the fungal diversity in the sediment of two mangroves located in the 
city of Bertioga [an oil-spilled mangrove (OilMgv) and a nearby unaffected mangrove 
(AntMgv)]. Analyzes were based on culture-independent methods, such as PCR-DGGE based 
on the ITS region (internal transcribed sequence), which showed complex patterns and an 
abundance of bands, allowing the observations of groups selected for each mangrove and each 
region inside the same mangrove. The construction and analysis of clone libraries showed the 
dominance of fungi affiliated with the phyla Ascomycota and Basidiomycota, with a remark 
for the occurrence of the genera Epicoccum, Nigrospora e Cladosporium. A more robust 
approach, performed by pyrosequencing, allowed better visualization of these communities, 
corroborating the previous results, reinforcing the differential occurrence of fungi groups in 
assessed mangroves (based on sequencing of the ITS region amplicons), and allowing the 
observation of other eukaryotic groups in these areas (metagenômica analysis). In summary, 
the present data provide the first robust description of these communities that perform 
essential roles for the functioning and maintenance of the studied environment. 
 
Keywords: PCR-DGGE; ITS; Oil spill; Salinity; ITS library of clones 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O manguezal constitui um ambiente único, que ocorre em regiões tropicais e 

subtropicais do planeta. Devido a sua localização, importância e alta susceptibilidade à 

degradação, estudos microbiológicos deste ecossistema são importantes e urgentes. Apesar da 

ampla descrição de espécies de plantas e animais residentes em manguezais, os micro-

organismos presentes neste nicho foram relativamente pouco explorados até o presente 

momento. Porém, é conhecida a importância da comunidade microbiana na manutenção deste 

ecossistema, onde esta participa ativamente da ciclagem de nutrientes, por meio do 

processamento da matéria orgânica, suprindo nutricionalmente as plantas e animais que vivem 

nos manguezais. 

Dessa forma, conhecer tal biodiversidade e entender como estes micro-

organismos respondem às alterações ambientais presentes em diversos manguezais, ou mesmo 

em diferentes pontos dentro de um mesmo manguezal, pode auxiliar no melhor entendimento 

deste nicho ecológico, e dar suporte a projetos de pesquisa que visem a bioprospecção, com a 

busca de novas enzimas e biomoléculas em manguezais. Dentre diversos pontos a serem 

abordados na prospecção microbiana, pode-se destacar o uso destes organismos na 

biorremediação, que se baseia na utilização de mecanismos biológicos na recuperação de 

áreas impactadas por poluentes, como por exemplo, o petróleo. Assim sendo, comparar a 

diversidade de manguezais preservados e contaminados por hidrocarbonetos pode gerar dados 

sobre a seleção causada por este contaminante na comunidade fúngica, destacando a presença 

de grupos candidatos a serem utilizados em programas de biorremediação de manguezais. 

Vale ainda destacar a particularidade deste tipo de análise, onde as condições ambientais são 

de extrema importância, selecionando não apenas organismos capazes de degradar o 

contaminante, mas também capazes de sobreviver nas condições de baixa disponibilidade de 

oxigênio e constantes alterações de salinidade, frequentemente encontradas em manguezais. 

 Neste 

contexto, o principal objetivo desse trabalho é caracterizar o perfil da comunidade fúngica em 

dois manguezais distintos em relação a sua contaminação. Vale destacar que alguns dos dados 

gerados e apresentados nesse trabalho constituíram um artigo já publicado, sob o título The 

Selection Exerted by Oil Contamination on Mangrove Fungal Communities, publicado na 

revista Water Air Soil Pollution, volume 223, páginas 4233 à 4243. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 
2.1 Revisão Bibliográfica 

 

2.1.1 O ambiente manguezal 

Por definição, o manguezal consiste de um ecossistema costeiro, de transição 

entre os ambientes terrestre e marinho, característicos de regiões tropicais e subtropicais, 

sujeito ao regime das marés. Este ecossistema é constituído de espécies vegetais lenhosas 

típicas (mangues), além de micro e macroalgas, adaptadas à flutuação de salinidade, e 

caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores de 

oxigênio e valores negativos de potencial redox (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

O estabelecimento e o desenvolvimento dos manguezais se relacionam 

diretamente às condições climáticas, hidrológicas e geomorfológicas. Sendo assim, 

temperaturas tropicais, amplitude de marés, presença de água doce (para permitir o 

estabelecimento de ambientes salobros) e relevos litorâneos, protegidos da ação destrutivas 

das ondas, constituem os requisitos básicos necessários para o desenvolvimento e a 

manutenção dos manguezais (VALE, 1999). 

A distribuição geográfica dos manguezais está relacionada aos locais que 

favorecem a deposição de sedimentos, normalmente associados às planícies costeiras de baixa 

declividade ou vales fluviais alagados, limitados por baixios, estuários e deltas. Por isso, tal 

ecossistema apresenta-se amplamente distribuído, cobrindo cerca de 60 a 75% da linha 

costeira mundial (VANNUCCI, 1999). O Brasil, a Indonésia e a Austrália são os países mais 

abundantes em ecossistemas de manguezais, sendo que na América Latina, os manguezais 

cobrem cerca de 400.000 hectares (HOLGUIN et al., 2001). No Brasil, tal ecossistema ocorre 

ao longo do litoral, desde o Cabo Orange no Amapá, até o município de Laguna em Santa 

Catarina, abrangendo uma área de 25.000 km2. O Estado de São Paulo apresenta uma área 

coberta por manguezais de 125km2, distribuída desde Ubatuba (litoral Norte) até a cidade de 

Cananéia (litoral Sul), apresentando uma área de cobertura vegetal de 675 km2 (GAMERO, 

2001). 

Os manguezais hospedam aproximadamente 70 espécies de plantas (derivadas 

de 20 famílias), espalhadas diferencialmente em manguezais nas diferentes áreas do mundo. 

Estas plantas desenvolveram adaptações morfológicas e fisiológicas para ocupar regiões com 

características como as encontradas em manguezais (DUKE, 2007). As florestas de mangue 

de todo o litoral brasileiro são compostas quase exclusivamente de três gêneros de plantas: 
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Laguncularia, Avicennia e Rhizophora. Além destas, em alguns manguezais, como os 

presentes no litoral Norte brasileiro, ocorrem representantes do gênero Conocarpus, que 

vivem preferencialmente nos bordos da floresta.  

Essa vegetação pode representar um dos fatores determinantes nas estruturas 

das comunidades microbianas nesse ambiente. Além disso, deve-se também considerar a 

variação temporal a que uma comunidade microbiana está sujeita nos manguezais, devido às 

alterações de temperatura, aporte de matéria orgânica e disponibilidade de água e nutrientes. 

As características físico-químicas dos solos de manguezais podem variar em função dos ciclos 

das marés, das variações climáticas e atividade de fauna e flora (FERREIRA, 2002). 

A água existente nos manguezais é constituída por uma mistura do escoamento 

superficial das águas da chuva e rios e da água do mar. As marés são responsáveis pelo 

suprimento de sal, nutrientes e matéria orgânica nos sedimentos de manguezais, além de 

promover a oxigenação do substrato (VANNUCCI, 1999). Já em relação ao solo desse 

ecossistema, pode-se dizer que são formados pela deposição de partículas de origem terrígena 

e marinha, orgânicas e inorgânicas, que estão em suspensão na água e se movimentam em 

função das correntes de fluxo e refluxo das marés. Através dessa ação mecânica, as partículas 

grossas se depositam primeiro, seguidas das partículas de argila e silte, as quais se agregam e 

decantam por floculação (VANUCCI, 1999; STRALHER & STRALHER 2000; 

WOODHOUSE et. al., 1974). Os solos dos manguezais podem apresentar características 

diferentes devido à variação na intensidade de geração e do transporte de partículas. O 

predomínio da fração silte é presente em canais de maré, devido às inundações diurnas e a 

deposição de sedimentos, sendo as frações mais finas de argila regularmente removidas e 

enxaguadas do manguezal por marés vazantes (GAMERO, 2001). 

A importância deste ecossistema reside na amenização do impacto do mar na 

terra, como no controle da erosão devido à presença de raízes de mangue (estabilização física 

da linha da costa), retenção de sedimentos, nutrientes e poluentes; impedindo o assoreamento 

e a contaminação das águas costeiras, e também na grande produtividade biológica com alta 

diversidade de peixes, crustáceos, moluscos, aves, répteis e mamíferos, oferecendo suporte a 

inúmeras espécies (HERZ, 1991). Este ambiente desempenha, portanto, papel essencial na 

manutenção da biodiversidade marinha (CURY, 2002). Toda esta diversidade exige uma alta 

disponibilidade de nutrientes no início da cadeia trófica, onde surge a importância de não só 

da fotossíntese, mas também da atividade microbiana, que é a principal via de ciclagem de 

nutrientes do manguezal, atuando na decomposição da matéria orgânica e de outros 

compostos, presentes no ambiente de maneira natural ou devido à poluição. Pode-se dizer que 



 23

a microbiota forma a base da cadeia alimentar da flora e da fauna deste ecossistema, o que 

torna o ambiente altamente dependente dos micro-organismos. Com isso, é possível formular 

a hipótese de que, na ausência ou redução da microbiota, haverá prejuízo nas atividades 

ecológicas, possivelmente resultando na destruição dos manguezais (HANSON E HANSON, 

1996, HOLGUIN et al., 2001). 

Embora os manguezais apresentarem uma alta taxa de matéria orgânica, há 

geralmente uma deficiência de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo (VAZQUEZ et 

al 2000;. HOLGUIN & BASHAN, 2001). Mas apesar desta limitação, são ambientes muito 

produtivos. Este paradoxo pode ser explicado por um sistema de reciclagem muito eficiente 

de nutrientes, onde a falta de nutrientes essenciais é mantida, sendo os novos nutrientes 

gerados pela decomposição da matéria orgânica, ressaltando novamente a hipótese descrita 

acima (SANTOS, 2011). 

Apesar de saber que a organização e o funcionamento das comunidades 

microbianas são responsáveis pela maior parte desses processos biogeoquímicos (LYNCH; 

BRAGG, 1985), estudos de caracterização destas comunidades nos sedimentos e solos de 

mangues e marismas são ainda escassos, ao contrário do que ocorre para outros ecossistemas 

estuarinos (FRANKLIN et al., 2002; PURDY et al., 2002; BUCHAN et al., 2003; SMITH et 

al, 2004; LANOIL et al., 2005). Além disso, ambientes como esses, cujas comunidades 

microbianas são ainda pouco conhecidas, podem conter grandes reservatórios genéticos para a 

pesquisa e desenvolvimento de produtos biotecnológicos (BENLLOCH et al., 1995; 

LAMBAIS et al., 2005). 

Vale ressaltar que o manguezal é considerado um recurso renovável, porém 

finito. No entanto, este ambiente passa a ser considerado um recurso não renovável quando 

são substituídos por outros usos do solo, ou ainda por atividades que os transformam em 

depositários de efluentes e lixo (SCHAEFFER-NOVELLI, 2000). Ainda, a importância deste 

ecossistema é aumentada se considerarmos que todo impacto ambiental, seja este de origem 

industrial ou antropológica, têm levado os manguezais a uma situação insustentável, que o 

coloca como um ambiente em extinção na superfície terrestre (DUKE et al., 2007). 

 

2.1.2 Papel dos fungos em ambientes de manguezais 

Dentro do domínio Eukarya, o reino Fungi possui uma enorme diversidade, 

onde se acredita existir algo próximo a 1,5 milhões de espécies. Estes organismos possuem 

diversos sistemas de sobrevivência nos mais diferentes ambientes, sendo descrita a tolerância 

até mesmo à condições ambientais extremas, como temperaturas variando de –5 a +60 °C, pH 
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1,0 a 9,0, baixa umidade, e até mesmo uma quantidade mínima de oxigênio (por exemplo 

0.2%). Com isto, a presença e o desenvolvimento dos fungos são capazes de influenciar na 

composição das comunidades de plantas e em processos chaves para o funcionamento dos 

ecossistemas (SMITH et al., 1997; HAWKSWORTH, 2001; VAN DER HEIJDEN et al., 

2008). Para melhor exemplificar este tipo de efeito, podemos usar os estudos que mostram 

que a alta diversidade fungos saprófitos aumenta a taxa de decomposição da matéria orgânica 

no solo (SETALA et al., 2004; TIUNOV et al., 2005), ou os trabalhos que descrevem a 

grande diversidade de fungos micorrízicos como organismos essenciais no desenvolvimento 

das plantas, onde atuam auxiliando na captura de nutrientes, podendo ser responsáveis pela 

maior diversidade de plantas em determinados ambientes (APINIS, 1972; CARROLL et al. 

1992; VAN DER HEIJDEN et al., 1998). 

Dentre os micro-organismos que compõem a biomassa do solo, os fungos 

merecem destaque por se tratar do principal grupo decompositor da matéria orgânica 

complexa, degradando a celulose e a lignina, além de outros polímeros amplamente 

encontrados em áreas florestais. São essenciais para a ciclagem e transporte de nutrientes para 

as plantas, além de exercer papel importante na supressão de doenças (THORN, 1996, 

DORAN; HILL et al., 2000).  

Considerando que os fungos representam uma das últimas fronteiras da 

biodiversidade desconhecida, e que desafiam a ecologia microbiana, é importante destacar 

que eles possuem um papel crucial no funcionamento do ecossistema, sendo de grande valia 

para a manutenção do equilíbrio ecológico; uma vez que influenciam inúmeros processos 

ambientais, como a ciclagem de nutrientes na cadeia alimentar. A partir de estudos em 

sistemas de solo, os fungos são conhecidos por serem vitais na ciclagem de nutrientes por 

meio do metabolismo dos complexos materiais orgânicos (TRESEDER, 2005; WATLING, 

2005). 

Além da importância para os ecossistemas, muitos estudos têm buscado 

descrever os fatores que geram e mantêm a diversidade de fungos no ambiente. A distribuição 

da biodiversidade através de gradientes ambientais como latitude, altitude, produtividade e 

salinidade tem sido alvo de grande interesse para os ecólogos (FISHER, 1961; 

ROSENZWEIG, 1995). Alguns trabalhos destacam dentre os diferentes parâmetros 

ambientais, a importância da disponibilidade de nitrogênio mineral (ALLISON et al., 2007), a 

fonte nutricional (WALDROP et al., 2006) e a concentração de CO2
 atmosférico (KLAMER 

et al., 2002), como os principais fatores capazes de interferir na ocorrência de fungos no 

ambiente. 
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Com toda a sua versatilidade metabólica, os fungos são capazes de degradar 

uma vasta lista de compostos, dentre os quais se destacam os poluentes orgânicos. Dentro 

deste contexto, os grupos fúngicos mais frequentemente descritos como promotores da 

decomposição de tais contaminantes são os pertencentes aos filos Ascomycota e 

Basidiomycota (HAWARI et  al., 2000.; PINEDO-RILLA et al., 2009; SCHMIT & 

MUELLER, 2007). 

Tendo em vista a importância dos fungos, e sua potencialidade na degradação 

de compostos orgânicos e poluentes, o conhecimento da diversidade biológica e funcional de 

fungos no ecossistema de manguezal é de grande relevância, gerando uma descrição quase 

que completa desses organismos que habitam tal ambiente. Ainda, devido ao grande número 

de estudos realizados com bactérias, a exploração do potencial fúngico na degradação de 

poluentes ambientais, surge como uma importante área de estudo na biotecnologia e 

biorremediação de áreas contaminadas (TRESEDER, 2005; WATLING, 2005; HARMS et. 

al., 2011). Estudos relacionados à diversidade microbiana em manguezais têm avaliado 

comunidades bacterianas em manguezais conservados (DIAS et al. 2010), manguezais 

perturbados pelas atividades antrópicas (GOMES et al. 2008), manguezais afetados por 

fazendas de criação de camarão (SOUSA et al. 2006) e contaminados por hidrocarbonetos 

(Taketani et al. 2010a). No entanto, a maioria desses estudos se concentra nas comunidades 

bacterianas, negligenciando a diversidade dos fungos em tais ambientes. 

Alguns trabalhos realizados neste sentido mostraram a presença destes 

organismos nos manguezais. Alias (1996) listou 339 fungos em manguezais, onde a maioria 

(151 espécies contidas em 84 gêneros) mostrou-se afiliadas aos ascomicetos, distribuídos 

como saprófitos, biotróficos e patógenos. Citrón & Schaeffer-Novelli (1983) destacam o papel 

de bactérias e fungos em manguezais, onde atuam como agentes decompositores da matéria 

orgânica produzida por produtores primários. Hagler et al. (1993) e Araújo et al. (1995) 

estudaram leveduras em águas de bromélias encontradas em manguezais no Rio de Janeiro. 

Costa (2003) isolou e identificou fungos endofíticos de plantas presentes no manguezal do 

Rio Paripe, (Ilha de Itamaracá, Pernambuco). Dessa forma, no Brasil, o conhecimento de 

fungos em manguezais ainda é muito incipiente, onde os estudos realizados se referem apenas 

a fungos cultivados (BONONI, 1984; ALMEIDA FILHO et al., 1993; GUGLIOTTA & 

CAPELARI, 1995; GUGLIOTTA & BONONI, 1999; CAMPOS & CAVALCANTI, 2000 e 

CAMPOS et al., 2005), o que despreza a fração não-cultivada desta comunidade, que deve ser 

de grande importância, como observado em muitos outros ambientes estudados. Outros 

trabalhos, realizados fora do Brasil, indicam esta abundância de grupos não cultivados em 
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áreas de manguezais. Como exemplo disso, Arfi et al. (2012) descreveram a especificidade da 

colonização de fungos em espécies de plantas neste ecossistema (Avicennia marina e 

Rhizophora stylosa) utilizando a técnica de pirosequenciamento da região ITS, onde 

demonstraram que abordagens similares podem levar a uma maior compreensão dos fungos 

que residem no ecossistema manguezal. Também, Vittal et al. (2006) realizaram uma revisão 

sobre a diversidade e a ecologia de fungos em manguezais da costa leste da Índia. 

Os fungos que colonizam os diferentes nichos dos manguezais podem ser 

divididos em terrestres (que colonizam as partes da planta acima da coluna de água) e fungos 

marinhos (que colonizam as partes inundadas completamente ou intermitentemente pelas 

águas das marés). Na interface, uma mistura de ambos os fungos terrestres e marinhos 

também podem ocorrer, mas em menor intensidade devido à baixa oxigenação desse 

ambiente. 

 

2.1.3 Técnicas independentes de cultivo  

Apesar de seus importantes papéis nos ecossistemas serem bem documentados, 

e que apenas 5% das espécies de fungos terem sido descritas, o conhecimento sobre a 

dinâmica populacional dos fungos, a organização das comunidades e a diversidade deste 

grupo são ainda restritos (HAWKSWORTH, 2001). Das espécies de fungos conhecidas, 

estima-se que apenas 17% pode se desenvolver em meio de cultura, e embora possam ser 

cultivadas, em muitos casos, não é possível germinar estruturas latentes como esporos, 

ocorrendo apenas o micélio vegetativo, o que dificulta a identificação das espécies (BRIDGE; 

SPOONER, 2001). Isto se deve basicamente às limitações inerentes às técnicas de cultivo, 

uma vez que todos os meios de cultura são seletivos em maior ou menor extensão para os 

diversos grupos de micro-organismos e, na maioria das vezes, incapazes de reproduzir as 

condições encontradas no ambiente. Com isso, o uso de técnicas independentes de cultivo tem 

mudado drasticamente nossa perspectiva sobre a diversidade microbiana na natureza 

(AMANN et al., 1995; TORSVIK et al., 2002). 

A aplicação de técnicas baseadas na detecção e análise da diversidade de 

ácidos nucléicos (DNA ou RNA) presentes em amostras ambientais é fundamental nos 

estudos de diversidade microbiana, principalmente por permitir a análise de maneira 

independente do cultivo das comunidades microbianas presentes nas amostras, o que exclui 

todos os problemas e limitações devidos à baixa culturabilidade dessas (ANDREOTE, 2007). 

A escolha entre DNA ou RNA para o estudo de comunidades microbianas é 

um assunto bastante questionado. O DNA extraído do solo representa o metagenoma total, 
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incluindo DNA de células não viáveis. Por outro lado, o RNA é sintetizado apenas por células 

em crescimento e é degradado rapidamente após a morte da célula. Com isso pode-se 

identificar os membros funcionais da comunidade microbiana do solo, levando a inferências 

mais precisas sobre funções (McGRANT et al., 2008). Porém, o RNA é mais sensível à 

degradação por processos inadequados de manuseio ou estocagem. Por isso, pode ser mais 

difícil o controle da qualidade e integridade desse ácido nucléico durante as análises (PEREZ-

NOVO et al., 2005). 

A maioria das técnicas moleculares aplicadas a estudos microbiológicos 

baseia-se nas diferenças de composição dos genes ribossomais. Em bactérias, o gene 16S 

ribossomal (16S rRNA) é o mais amplamente utilizado, considerado uma importante 

molécula para o estudo de filogenia e ecologia microbiana (LOUWS et al., 1999). O 

sequenciamento desse gene permite a identificação de micro-organismos no nível de gênero e 

possivelmente no nível de espécie, como também pode permitir correlações entre o genótipo e 

o ambiente estudado (CHENEBY et al., 2000). Com base nesta metodologia, a diversidade 

bacteriana foi acessada em vários ambientes baseando-se nos genes 16S rRNA das espécies 

microbianas componentes destas comunidades, revelando a grande diversidade que deixa de 

ser explorada quando apenas os métodos baseados em cultivo são aplicados (HEAD et al., 

1998; PROSSER et al., 2007). Para fungos, a mesma metodologia é validada (ANDERSON, 

2003ab), sendo tais técnicas essenciais na obtenção de informação de todos os fungos 

presentes no ambiente, permitindo novos conhecimentos e significativos avanços na descrição 

das comunidades fúngicas nos mais diversos ambientes. Neste contexto, o gene 18S rRNA  ou 

as regiões intergênicas ribossomais (ITS) do DNA ribossômico são amplamente usados como 

marcadores moleculares para fungos devido a presença de regiões conservadas e variáveis 

nesta região do genoma, além de um grande número de sequências disponíveis em banco de 

dados (ANDERSON, 2003ab; BEGEROW et al., 2010; PORTER; GOLDING, 2011).  

No entanto, o maior desafio na aplicação dessas técnicas para o estudo de 

comunidades fúngicas é a obtenção de primers específicos para o grupo dos fungos, 

reduzindo assim a amplificação de DNA oriundo de outros eucariotos presentes nas amostras 

analisadas. Neste intuito, vários primers tem sido descritos para amplificar genes ribossomais 

de fungos de diversos grupos taxonômicos (WHITE et al., 1990; BORNEMAN et al., 2000), 

buscando cada vez mais esta especificidade, que quando ausente, pode levar a uma estimativa 

errada da diversidade de fungos no ambiente em estudo. Gardes and Bruns (1993) 

desenharam os conhecidos e amplamente utilizados primers ITS1-F e ITS4-B, para amplificar 

especificamente regiões de ITS do operon ribossomal de fungos (Ascomycota, 
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Basidiomycota, Chytridiomycota and Zygomycota). Alternativamente, outros primers 

também podem ser usados para este tipo de estudo, porém estes são menos frequentes na 

literatura (SMIT et al ., 1999; BORNEMAN et al., 2000). O trabalho de Anderson et al. 

(2003) avaliou uma série de primers descritos para o estudo de fungos no solo, e demonstrou 

por clonagem e identificação dos organismos alvos de cada conjunto de primers, alguns 

primers que  apresentaram um maior número de sequências de fungos quando comparadas 

com o banco de dados. 

Considerando estas limitações, e buscando o melhor uso possível dos primers 

disponíveis, é possível estudar a comunidade de fungos presentes em diferentes ambientes, 

seja por métodos de fingerprinting, ou pela construção e análise de bibliotecas de clones do 

gene alvo de amplificação, o que permite uma análise filogenética da comunidade fúngica 

acessada. 

Dentre os métodos de fingerprinting podem-se citar vários métodos de 

separação de amplicons que podem ser utilizados para estudo da estrutura das comunidades de 

fungos e permitem a identificação de modificações nas comunidades ao longo do tempo, ou 

em diferentes áreas, ou sob diferentes tratamentos. Dentre tais métodos, os mais utilizados são 

o polimorfismo do comprimento de fragmentos de restrição terminal (T-RFLP), a análise 

automatizada do espaço intergênico ribossomal (ARISA), o polimorfismo de conformação de 

fita simples (SSCP) e a eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) (MUYZER; 

WAAL; UITTERLINDEN, 1993; AVANISS-AGHAJANI et al., 1994). 

Comunidades de fungos responsáveis por atividades particulares podem ser 

estudadas através da marcação in situ, a qual relaciona funções com a identidade taxonômica. 

Substratos podem ser marcados com isótopos radioativos, permitindo a micro-autoradiografia 

de células que incorporaram a marcação. Marcação de substratos com isótopos estáveis 

também é possível. Na técnica conhecida como SIP (sondagem com isótopos estáveis), 

substratos marcados com 13C/15N são incorporados ao DNA e rRNA das células dos micro-

organismos que metabolizam o substrato escolhido. Após a extração dos ácidos nucléicos do 

solo, a fração marcada pode ser separada da fração sem marcação por centrifugação em 

gradiente de densidade, clonada e caracterizada. Assim, grupos metabolicamente ativos 

podem ser identificados posteriormente (HIRSCH; MAUCHLINE; CLARK, 2010). 
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2.1.3.1 Gel de Eletroforese em Gradiente Desnaturante (DGGE – Denaturing Gradient 

Gel Electrophoresis) 

O DGGE é um método de estudo utilizado em levantamentos e comparações na 

composição e diversidade de comunidades microbianas (RANJARD et al., 2000). A técnica 

de DGGE foi utilizada primeiramente por Muyzer, De Waal e Uitterlinden (1993) e consiste 

na separação dos fragmentos de DNA de mesmo tamanho em um gel de poliacrilamida 

contendo um gradiente linear dos desnaturantes formamida e ureia; e com isso é capaz de 

separar amplicons de PCR de tamanhos similares com base na diferença de composição de 

nucleotídeos (G+C) ao longo do gel (MUYZER et al., 1993). Quando sequências com 

composições similares de bases atingem o gradiente de desnaturação em uma determinada 

posição no gel, a migração acaba. Por outro lado, sequências de composição distintas irão 

parar de migrar em diferentes posições devido à variação de gradiente de desnaturação e, 

assim, podem ser separadas pelo DGGE. Muyzer, De Wall e Uitterlinden (1993) definiram 

esta técnica como muito apropriada não somente para caracterizar comunidades complexas, 

como também para estudar as mudanças ocorridas nas comunidades microbianas no ambiente 

natural, submetidos à condições de estresse, ou no monitoramento de micro-organismos 

específicos no ambiente; além de importantes para inferir filogenia dos membros da 

comunidade, testar pureza de linhagens bacterianas, monitorar o isolamento de micro-

organismos a partir de amostras ambientais e acompanhar a dinâmica de populações 

específicas em função de variações ambientais (ROSADO & DUARTE, 2002). 

A técnica apresenta alta resolução na qual um grande número de amostras pode 

ser rapidamente comparado revelando a dinâmica de comunidades microbianas. (MUYZER; 

SMALLA, 1998). Através de tal técnica, também é possível determinar alterações na estrutura 

de uma comunidade fúngica em amostras diferentes, permitindo a comparação rápida e de 

baixo custo da estrutura dessas comunidades do solo. (MUYZER; WAAL; UITTERLINDEN, 

1993; VAN ELSAS et al., 2000; ANDERSON et al., 2003; VALÁŠKOVÁ; BALDRIAN, 

2009). 

O perfil de bandas de DNA no gel de DGGE pode ser visualizado a partir de 

diferentes colorações. A fluorescência conferida por corantes intercalantes ao DNA como 

exemplo o brometo de etídeo e outros corantes fluorescentes, apesar de produzir menos 

background pode deixar de corar bandas com menor conteúdo de DNA. O nitrato de prata 

mostra um resultado mais representativo, com maior resolução e é capaz de corar bandas de 

menor massa de DNA (MUYZER; SMALLA, 1998). 
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Com a ampla utilização da técnica de DGGE no estudo de comunidades 

microbianas, a simples comparação visual entre os perfis das comunidades passou a não 

fornecer toda informação possível de ser obtida por meio da aplicação desta técnica. Desta 

maneira, os perfis de DGGE foram utilizados para aplicação de diferentes técnicas de análise, 

que se iniciou por comparação das curvas densitométricas e, posteriormente, na utilização dos 

dados (qualitativos ou quantitativos) gerados em análise multivariada. A aplicação da análise 

multivariada em estudos de comunidades microbianas é recente, tendo como principal 

vantagem a avaliação conjunta de vários fatores envolvidos na determinação da composição 

dessas comunidades de forma conjunta. Os fatores determinantes da comunidade de bactérias 

de solo foram os primeiros a serem estudados utilizando esta estratégia (STEENWERTH et 

al., 2002). Posteriormente, a influência do histórico do solo e do cultivo de diferentes espécies 

de plantas na determinação da comunidade de Burkholderia spp. foi determinada por meio da 

utilização da análise multivariada (SALLES; VAN VEEN; VAN ELSAS, 2004). A seleção de 

componentes da população de Pseudomonas spp. na rizosfera de plantas também foi estudada 

por análise multivariada (COSTA et al., 2006). Neste estudo os autores determinam por 

análise multivariada o efeito rizosférico como determinante da composição da população de 

Pseudomonas spp. ao invés dos locais de cultivo. 

Para aplicação da técnica de análise multivariada em dados de DGGE, as 

imagens dos géis, normalizadas e convertidas, são transformadas em matrizes de 

presença/ausência de bandas que passam a ser tratadas como espécies. Da mesma maneira, as 

intensidades relativas das bandas são consideradas a frequência de ocorrência destas espécies 

nas comunidades microbianas a serem avaliadas (SALLES; VAN VEEN; VAN ELSAS, 

2004). 

Anderson et al. (2003), desenvolveram um trabalho no qual a técnica de DGGE 

foi escolhida como o método de fingerprinting devido à capacidade da técnica para fornecer 

uma indicação rápida visual de alterações na estrutura da comunidade microbiana e de modo 

que as bandas individuais podem ser retiradas e sequenciadas na tentativa de identificar a sua 

origem. 

Ying and Jong (2008), estudaram duas abordagens para analisar diretamente a 

diversidade microbiana no óleo concentrado Tapis bruto da Malásia: as bibliotecas de DNA 

ribossômico e DGGE. Tal estudo forneceu informações importantes sobre a ocorrência de 

grupos microbianos em uma concentração de petróleo bruto, apoiada por relatórios anteriores 

sobre as ocorrências de biodegradação aeróbia (ATLAS, 1992) e anaeróbia (AITKEN ET 

AL., 2004; RÖLING et al., 2003) de fontes de petróleo da Terra. Pennanen et al. (2004) 
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identificaram através da técnica de DGGE da região 18S rRNA que perfis gerados a partir de 

solo arável derivado RNA e DNA foram bastante semelhantes. 

 

2.1.3.2 Construção e análise de bibliotecas de clones 

Metodologias moleculares desenvolvidas nas últimas décadas (extração de 

ácidos nucléicos, amplificação por PCR, clonagem e sequenciamento de DNA) têm sido 

otimizadas e adaptadas para superar as limitações impostas pela abordagem clássica de estudo 

de populações microbianas, evitando o isolamento e cultivo dos micro-organismos. A 

utilização destas metodologias vem permitindo uma mudança drástica na perspectiva da 

diversidade microbiana no ambiente e a descrição de novos grupos de organismos, nunca 

antes cultivados (HUGENHOLTZ et al., 1998; RAPPÉ & GIOVANNONI, 2003). 

A abordagem mais utilizada para o estudo de comunidades microbianas em 

amostras ambientais é a amplificação, clonagem e sequenciamento de genes ribossomais 

presentes nos organismos da comunidade, os quais são utilizados para sua identificação 

(JESUS, 2008). Essa técnica é conhecida como biblioteca de clones de genes alvo e é uma 

ferramenta de alta sensibilidade no estudo de comunidades microbianas, que possibilita a 

comparação entre genótipos de micro-organismos não cultivados, que representam 99% do 

total de espécies presentes em amostras ambientais (SCHLOSS; HANDELSMAN, 2005; 

TINGRE; RUBIN, 2005; SCHLOSS et al., 2009). 

Os genes 16S e 18S rRNA tornaram-se a região alvo mais utilizada para 

estudos de filogenia de procariotos e eucariotos, respectivamente, fornecendo uma 

composição geral da comunidade. Os genes rRNAs são universalmente distribuídos nos 

diferentes grupos de seres vivos, sendo a molécula  que apresenta maior grau de conservação 

existente e sua variabilidade pode apresentar-se em maior ou menor extensão em diferentes 

regiões da molécula (LANE et al., 1985). 

Basicamente, o processo de construção de bibliotecas consiste na extração do 

DNA/RNA dos organismos da comunidade; as sequências de interesse são amplificadas por 

PCR ou transcriptase reversa (para o caso de RNA), os fragmentos amplificados são clonados, 

em vetores (geralmente plasmídeos) e esses são inseridos em células competentes de 

Escherichia coli, onde são multiplicados. O vetor é extraído das células e o fragmento 

clonado é sequenciado. O sequenciamento é realizado nas diferentes cópias do gene obtidas 

por PCR e sua comparação é feita com base de dados, fornecendo assim informações sobre a 

diversidade filogenética dos organismos presentes no material estudado (JESUS, 2008). 
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Brown et al. (2005) afirmaram que as bibliotecas de clones fornecem 

informações detalhadas de sequências representativas da comunidade, e seu papel na 

descrição da diversidade e no estabelecimento da filogenia é inquestionável. Estudos recentes 

têm confirmado que esta forma de análise é uma fonte vasta de recursos para a prospecção de 

novos grupos de interesse biotecnológico (COURTOIS, et al., 2003) e, combinados com 

técnicas mais rápidas e menos onerosas, como o DGGE e T-RFLP, fornecem informações 

consistentes da composição das comunidades microbianas nos mais variados ambientes. 

A comunidade fúngica do solo de florestas foi caracterizada por meio da 

aplicação desta técnica, onde os autores identificaram uma grande diversidade, obtendo 412 

filotipos com a análise de 863 sequências clonadas (O'BRIEN et al., 2005). Utilizando a 

mesma técnica para estudos de comunidades bacterianas foi possível determinar a enorme 

diversidade de bactérias que colonizam a superfície de folhas de árvores na floresta Atlântica 

(LAMBAIS et al., 2006).  

No caso de primers para fungos, há pouca informação disponível sobre a 

influência da especificidade do sistema de detecção na descrição da diversidade deste grupo. 

Em solos agrícolas, por exemplo, existem poucos relatos baseados em análises de bibliotecas 

de clones (GIRVAN, et al., 2004; GOMES, et al., 2003; HOSHINO; MATSUMOTO, 2007; 

SEKIGUCHI, et al., 2008). 

Análises de bibliotecas de clones visando especificamente o estudo de 

comunidades de fungos, geralmente as regiões alvo dentro do RNA ribossomal (rRNA) são as 

sequências SSU rRNA e regiões de ITS. Ambas são secções de DNA localizados entre o SSU 

(18S) e grande subunidade LSU (28S) rRNA, separados pelo gene rRNA 5.8S. A natureza 

variável das regiões ITS em relação aos genes rRNA permite maior precisão e resolução ao 

atribuir sequências de gênero-espécie e nível de classificações dentro de grupos (BRUNS & 

GARDES, 1993; HORTON & BRUNS, 2001). Este processo é facilitado quando as 

sequências estão bem amostradas e identificadas nos bancos das bases de dados (BUCHAN et 

al., 2002; JAMES et al., 2006a; O’BRIEN et al.; 2005). A abordagem baseada em ITS é útil 

para determinar a diversidade de grupos fúngicos e pode ser utilizada para comparações de 

ecossistemas. No entanto, esta metodologia é de uso limitado para inferir relações 

filogenéticas de alto nível e identificação de grupos novos (HORTON & BRUNS 2001). 

Um estudo realizado por Jebaraj et al. (2009) examinou a diversidade de 

fungos em regiões anóxicas do Mar Arábico, utilizando métodos de bibliotecas de clones, 

identificando 48 diferentes filotipos fúngicos. Bass et al. (2007); Le Calvez et al. (2009) e 

Jebaraj et al. (2009) também lançaram mão de tal metodologia para realizar estudos em 
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amostras de sedimentos, e ambientes anóxicos e notaram que a diversidade de fungos 

aumenta significativamente quando comparados a estudos em outros ambientes marinhos. 

 

2.1.3.3 Quantificação de fungos por PCR quantitativo em tempo real (qPCR) 

A PCR quantitativa em tempo real (qPCR) é uma ferramenta altamente 

sensível capaz de detectar e quantificar os produtos de amplificação de uma reação de PCR 

(RAEYMAEKERS, 2000). Esta detecção é realizada por meio de marcadores fluorescentes 

presentes na reação de amplificação. O marcador fluorescente mais comumente utilizado é o 

corante SYBR Green I, que possui a capacidade de se intercalar à dupla fita de DNA e emitir o 

sinal fluorescente, quando excitado, no comprimento de onda de 494 a 521nm. O sinal 

emitido é então quantificado e utilizado para determinar a quantidade de amplificação 

presente neste momento na reação. Com o decorrer da amplificação, quando um valor 

arbitrário de amplificação é atingido, é alcançado o valor chamado de Ct (limiar do ciclo de 

detecção - cycle threshold). Este valor de Ct é o utilizado na estimativa de quantidade de 

DNA presente inicialmente na reação de PCR (ANDREOTE, 2007 ). 

Esta técnica pode ser utilizada com duas abordagens distintas: quantificação 

relativa ou absoluta. A quantificação relativa indica variações quantitativas em uma sequência 

alvo comparado a um gene de referência, estimando alterações em nível de expressão do 

RNAm. Já a quantificação absoluta expressa a quantidade exata de ácidos nucléicos em 

relação a uma unidade específica (ng/reação, cópias do gene/mL, cópias do gene/g de solo, 

etc) (FREEMAN; WALKER; VRANA, 1999). 

Nos últimos anos a qPCR surgiu como uma ferramenta promissora para o 

estudo de comunidades microbianas do solo (KABIR et al., 2003; KOLB, et al., 2003; 

OKANO et al., 2004; STUBNEr, 2002; ROUSK et al., 2010) e entre os métodos de análise de 

comunidade é algo bastante interessante e promissor, já que permite uma avaliação 

relativamente rápida e quantitativa da abundância de grupos filogenéticos específicos de 

micro-organismos da amostra estudada (FIERER et al., 2005). 

De acordo com Hawksworth (2001), Straatsma et al. (2001) e Torsvik et al. 

(2002) a diversidade das comunidades de bactérias e fungos no solo é extraordinária. Song et 

al. (2011) relataram que a técnica de qPCR foi utilizada para examinar a colonização fúngica 

em madeira e análises físico-químicas dos resíduos resultantes da deterioração gerados foram 

usados para quantificar os resultados dos e como referência para a confirmação de resultados 

qPCR. 
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Fierer et al. (2005) descreveram uma abordagem baseada em qPCR para 

avaliar estrutura da comunidade microbiana do solo em níveis taxonômicos gerais. Esses 

autores desenvolveram e testaram nove ensaios de qPCR para quantificar a abundância dos 

grupos dominantes de bactérias e fungos encontrados no ambiente do solo. Usando uma 

abordagem similar, Rousk et al. (2010), utilizaram a qPCR para determinar a abundância 

relativa de bactérias e fungos em solos com variação de pH. Li et al. (2011) estudaram a 

diversidade de comunidades bacterianas e fúngicas no processo de fermentação por meio de 

métodos moleculares. A diversidade bacteriana foi analisada através do sequenciamento de 

biblioteca de clones de 16S DNAr e a diversidade fúngica foi analisada através do 

pirosequenciamento da região do ITS1. A técnica de qPCR foi utilizada para a comparação da 

quantidade de bactérias e fungos durante o processo de fermentação. 

 

2.1.3.4 Pirosequenciamento 

Atualmente, quando o tema é sequenciamento, não se pode deixar de comentar 

sobre as metodologias de sequenciamento em larga escala. Essas novas tecnologias de 

sequenciamento, denominadas de tecnologias de sequenciamento de nova geração, 

começaram a ser comercializadas em 2005 e estão evoluindo rapidamente. Todas essas 

tecnologias promovem o sequenciamento de DNA em plataformas capazes de gerar 

informação sobre milhões de pares de bases em uma única corrida. Dentre as novas 

plataformas de sequenciamento, duas já possuem ampla utilização em todo o mundo: a 

plataforma 454 FLX da Roche e a Solexa da Illumina. Essas novas plataformas possuem 

como características comuns um poder de gerar informação muitas vezes maior que o 

sequenciamento de Sanger, com uma grande economia de tempo e custo por base para o 

sequenciamento (CARVALHO et al., 2010). Dentre estas, a mais conhecida e utilizada até o 

presente momento é o pirosequenciamento, ou o sistema 454, que quebrou os limites dos 

estudos de diversidade microbiana em amostras ambientais. Essa técnica foi a primeira 

plataforma de sequenciamento de nova geração a ser comercializada. 

A plataforma 454 realiza o sequenciamento baseado no pirosequenciamento 

(RONAGHI et al., 1998). A leitura da sequência nesse sistema é realizada a partir de uma 

combinação de reações enzimáticas que se inicia com a liberação de um pirofosfato, oriundo 

da adição de um desoxinucleotídeo à cadeia. Em seguida, esse pirofosfato é convertido para 

ATP, produzindo um sinal de luz capturado por uma câmera acoplada ao sistema. A 

biblioteca de DNA da amostra é ligada a adaptadores nas extremidades 3’ e 5’ dos fragmentos 

amostrados (MARGULIES et al., 2005). Nesse tipo de análise, a placa de sequenciamento é 
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dividida em 1,6 milhões de poços e quando ela é inserida junto ao sistema óptico de leitura no 

equipamento os reagentes e as soluções de sequenciamento são distribuídos por toda a placa a 

cada ciclo para obtenção do sequenciamento paralelo dos 1,6 milhões de poços. O 

sequenciamento é realizado em ciclos, e a cada ciclo um tipo determinado de nucleotídeo é 

adicionado à reação. Se o nucleotídeo adicionado for incorporado à sequência em síntese, um 

sinal de luz é emitido, sendo a intensidade desse sinal um reflexo do número de nucleotídeos 

desse tipo específico que foram sucessivamente incorporados na molécula. Como o 

nucleotídeo que é adicionado a cada ciclo é conhecido, o sinal de luz emitido pode ser 

diretamente utilizado como informação de sequência (RONAGHI, 2001).  

Com relação às demais tecnologias de sequenciamento da segunda geração, a 

plataforma 454 é a que produz as maiores leituras e por isso tem sido mais utilizada, inclusive 

para o sequenciamento de genomas eucariotos. Genomas pequenos, como os de bactérias e de 

alguns eucariotos, podem ser facilmente montados usando a plataforma 454 (WICKER et al., 

2009). 

Esta tecnologia permite a obtenção de mega bases (1.000.000 de bases) 

sequenciadas em poucas horas. As primeiras versões dos equipamentos de 

pirosequenciamento eram criticadas pelo pequeno tamanho das sequências geradas. Porém, as 

novas plataformas para aplicação de tal tecnologia permitem a obtenção de aproximadamente 

300.000 sequências com tamanho médio entre 300 e 400 pares de bases cada, em 5 horas. Tal 

tecnologia vem sendo utilizada no estudo de comunidades microbianas de diferentes 

ambientes. A diversidade bacteriana encontrada no fundo dos mares foi analisada em distintas 

profundidades (SOGIN et al., 2006), de maneira similar àquelas presentes em distintos solos 

em várias regiões do planeta (ROESCH et al., 2007). Ambos os estudos mostraram a grande 

diversidade bacteriana presente em tais ecossistemas, e concluíram que mesmo com 30.000 

sequências analisadas, não foi possível amostrar toda a diversidade presente nestes ambientes. 

Adicionalmente, os autores mostraram que existem populações abundantes no ecossistema, 

mas que a grande diversidade é representada por populações que ocorrem em menor 

intensidade. Este grupo recebeu o nome de ‘cauda da biosfera rara’ (rare biosphere tail) no 

gráfico de distribuição e abundância de espécies presentes em determinada amostra (SOGIN 

et al., 2006). 

Recentes estimativas sobre o número de espécies microbianas em um grama de 

solo têm recebido muita atenção. Tais estimativas são de grande interesse, pois o solo é capaz 

de abrigar as mais diversas populações de micro-organismos que qualquer ambiente na terra. 

Para se ter uma idéia, o número de potenciais microhabitats espaciais dentro de uma pequena 
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amostra de solo é extraordinário. Vale ressaltar que qualquer variação temporal dos fatores 

físico-químicas de solos, tais como temperatura, umidade e nutrientes dentro de cada um 

desses microhabitats espaciais aumenta ainda mais a diversidade de nichos disponíveis para 

apoiar as populações microbianas (ROESCH et al., 2007). 

A tecnologia 454 foi introduzida nos estudos de ecologia microbiana como 

uma nova abordagem que é capaz de revelar a enorme diversidade taxonômica nas 

comunidades microbianas existentes graças à alta capacidade de resolução desse tipo de 

sequenciamento (YING AND JONG, 2008; SOGIN et al., 2006; BINLADEN et al., 2007; 

TEIXEIRA, et al., 2010). Tal abordagem é muito útil para ampliar nosso conhecimento sobre 

as comunidades microbianas que abundam em ecossistemas de mangue, e para avaliar os 

efeitos do derramamento de óleo sobre estes. 

Santos, et al. (2011), utilizaram a metodologia de pirosequenciamento de 

microcosmos para avaliar a estrutura e a diversidade de comunidades bacterianas em 

sedimentos de mangue, demonstrando o quanto tais comunidades podem ser sensíveis ou até 

mesmo estimuladas quando receberam óleo combustível.  

Monchy et al. (2011) avaliaram através do pirosequenciamento algumas 

regiões hipervariáveis do gene rRNA SSU a partir de amostras selecionadas. Este método, já 

foi utilizado com sucesso por Sogin et al. (2006) e Huse et al. (2008) para a exploração da 

composição das comunidades bacterianas e fúngicas do fundo do mar, e esses autores 

justificam a rentabilidade do método principalmente por eliminar-se a etapa de clonagem, 

permitindo assim, a maximização do número de organismos amostrados em uma análise. 

Para avaliar a diversidade de fungos em sedimentos de manguezais, Arfi et al. 

(2012) também utilizou a tecnologia do 454 das regiões de ITS do DNAr. Outros exemplos 

desse tipo de estudo são aqueles conduzidos por Buée e colaboradores (2009), que estudaram 

seis diferentes solos florestais da região de Burgundy na França, através de 

pirosequenciamento da região ITS do rDNA, e identificaram entre 600 e 1.000 UTOs em cada 

amostra de solo florestal, identificando entre 249 e 409 grupos taxonômicos. A maioria das 

UTOs (81%) encontradas foram relacionadas aos filos Basidiomycota e Ascomycota, sendo a 

maioria das sequências referentes à Ceratobasidium sp., Cryptococcus podzolicus, Lactarius 

sp. e Scleroderma sp. 

Lim e colaboradores (2010) ao avaliarem a diversidade de fungos de solos de 

três ilhas na Coréia e China através de pirosequencimento da região do gene do rRNA 18S, 

obtiveram 372 táxons a partir de 9698 sequências analisadas. A maioria das sequências 
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analisadas foi relacionada também aos filos Basidiomycota e Ascomycota, ocorrendo a 

predominância desse último. 

 

2.1.4 Metagenômica 

Com a evolução da biologia molecular houve um avanço nos estudos da 

microbiologia ambiental e da ecologia do solo. O surgimento de metodologias moleculares 

independentes do cultivo microbiano, como extração de ácidos nucléicos, amplificação por 

PCR, clonagem e sequenciamento, têm sido otimizadas e adaptadas para superar as limitações 

impostas pela abordagem clássica. Dentro deste contexto surgiu a metagenômica, uma 

estratégia alternativa para este problema. Este termo (metagenoma) foi cunhado em 1998 para 

representar os genomas da microbiota total encontrada em uma comunidade 

(HANDELSMAN et al., 1998). Esta estratégia oferece uma alternativa para a exploração do 

potencial metabólico de microrganismos que não são recuperados por métodos baseados em 

cultivo.  

Com o desenvolvimento das tecnologias de sequenciamento massivo, 

alterações surgiram neste conceito, sendo hoje possível acessar largamente a informação 

genética contida em amostras de solo excluindo-se a etapa de clonagem. Este tipo de análise é 

bastante atrativa pela possibilidade de descrever de maneira representativa os genes 

funcionais e filogenéticos conjuntamente, colocando estes enfoques na mesma análise, o que 

permite a melhor inferência sobre a funcionalidade microbiana dos solos. Um exemplo desta 

aplicação buscou descrever a diversidade filogenética e funcional da comunidade microbiana 

presente em amostras de gelo glacial (SIMON et al., 2009). Os autores analisaram um total de 

1.076.539 sequências, que quando agrupados representaram 239,7Mb (equivalente a 

aproximadamente 50 genomas bacterianos). Os resultados demonstraram parte do 

metabolismo microbiano neste ambiente, com destaque para a presença de genes de adaptação 

à psicrofilia (SIMON et al., 2009). Atualmente, existe na Europa um consórcio de laboratórios 

empenhados a utilizar tal metodologia na completa descrição do material genético microbiano 

contido em um grama de solo, numa iniciativa chamada de TerraGenome 

(http://www.terragenome.org/) (VOGEL et al., 2009). Com isto, espera-se estabelecer 

parâmetros e entender melhor as interações microbianas que regem tal ecossistema. Devido à 

inovação desta técnica, existe também uma ampla discussão em sua eficiência em representar 

fielmente a diversidade microbiana do ambiente a ser analisado (HOFF et al., 2009). Alguns 

trabalhos mostram que os problemas levantados com relação a isso, como o tamanho dos 
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fragmentos gerados, podem ser contornados por metodologias novas de montagem de 

fragmentos e anotação das regiões de DNA obtidas (LIU et al., 2007). 

Estudos metagenômicos têm sido realizados em diversos ecossistemas como 

em biorreatores, ambientes naturais, águas marinhas (DELONG et al., 2006; 

KONSTANTINIDIS et al., 2009; SHI et al., 2010; QUAISER et al., 2011), solos intactos e 

agrícola (Tringe et al., 2005; De Angelis et al., 2010) e ambientes extremos (SIMON et al., 

2009; BODAKEr et al., 2010; INSKEEP et al., 2010; AMARAL-ZETTLER et al., 2011). 

Andreote et. al (2012) apresentaram uma descrição robusta dos micro-

organismos encontrados em diferentes áreas de mangue no Estado de São Paulo, Brasil, 

baseadas em análise metagenômica direta. Além da descrição dos micro-organismos, eles 

também apresentaram os processos metabólicos preferenciais que pode estar ocorrendo neste 

ecossistema, dando base ao funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, e assegurando a 

ciclagem de nutrientes neste ambiente. 

 

2.1.5 Biodegradação e biorremediação de hidrocarbonetos em manguezais 

A palavra petróleo significa ‘óleo da pedra’, por ser um composto encontrado 

normalmente impregnado em determinadas rochas porosas, dispostas em camadas geológicas 

sedimentares. Este material é uma mistura de hidrocarbonetos que se formou na Terra há 

milhões de anos, a partir da decomposição de pequenos animais marinhos, plâncton e 

vegetação típica de regiões alagadiças. Hoje, tal composto é encontrado junto ao gás de 

petróleo, formando bolsões entre rochas impermeáveis ou impregnando rochas de origem 

sedimentar. O petróleo foi um dos primeiros recursos naturais que nossos antepassados 

aprenderam a usar. No entanto, sua utilização mais intensa se iniciou efetivamente ao redor de 

1.847, quando um comerciante de Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA), começou a engarrafar e 

vender petróleo resultante de vazamentos naturais (oil sleeps) para ser utilizado como 

lubrificante. Em 1.852, um químico canadense descobriu que o aquecimento e a destilação do 

petróleo produzia querosene, que podia ser utilizado em lâmpadas. Sete anos mais tarde, em 

Titusville, Pensilvânia (EUA), foi perfurado o primeiro poço de petróleo, com a profundidade 

de 21,2 metros, do qual se obteve mais de 35 barris de petróleo (CORRÊA, 2003; 

OLIVEIRA, 2008). 

A composição química do petróleo varia de acordo com a sua origem, mas é 

essencialmente formado de carbono e hidrogênio (90% dos óleos crus), com quantidades 

relativamente pequenas de compostos orgânicos sulfurados, nitrogenados, oxigenados e 

organometálicos. Predominam dentre tais componentes os hidrocarbonetos acíclicos saturados 
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(alcanos), de cadeia normal e ramificada, bem como os cíclicos, também de cadeia normal ou 

ramificada (cicloalcanos) e os aromáticos (OLIVEIRA, 2008). 

Recentemente, práticas antrópicas, como extração, refino, transporte 

derramamentos e uso do petróleo e também processos de combustão incompleta de 

combustíveis fósseis tem causado um grande acúmulo de hidrocarbonetos no meio ambiente, 

sendo estimados milhões de toneladas por ano (SMITHS et al., 2002; XU et al., 2008; 

CHANG et al. 2008) e tornando-se um problema grave em todo o mundo (KUBOTA et al., 

2008). Em ambientes de sedimento marinho e de manguezais esses contaminantes são 

comumente encontrados em concentrações bastante elevadas (YUN et al. 2008; MARGESIN 

et al., 2003; LE BORGNE et al., 2008).  

Pelo fato dos manguezais serem ecossistemas costeiros, eles estão entre os 

principais locais onde convergem derrames de petróleo e passam a funcionar como um 

depósito desse contaminante, pois a circulação de marés favorece a deposição de petróleo em 

sistemas de raízes aéreas e sedimentos e com isso causa sérios danos aos manguezais (ZHU et 

al., 2001). Por exemplo, em janeiro de 2000, na Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, uma 

ruptura de gasoduto causou um derramamento de petróleo de 1,3 milhões de toneladas, 

contaminando grandes áreas de praias e manguezais (BRITO et al. 2009). Este evento causou 

uma grave degradação na floresta perto de manguezais da foz do Rio Suruí. 

A limpeza destes locais poluídos pode ser realizada por micro-organismos 

degradadores de petróleo, processo conhecido como biorremediação, o que constitui uma 

alternativa biológica para a descontaminação de locais impactados com petróleo (VAN 

HAMME et al., 2003) A biorremediação é baseada na habilidade metabólica de micro-

organismos para transformar ou mineralizar contaminantes orgânicos em substâncias menos 

nocivas, as quais são logo integradas aos ciclos biogeoquímicos. A intensidade da 

biodegradação é influenciada por vários fatores, tais como nutrientes, oxigênio, pH, 

composição, concentração e biodisponibilidade dos contaminantes, assim como pelas 

características físicas e químicas do ambiente contaminado (MARGESIN & SCHINNER et 

al., 2001). O princípio da biorremediação baseia-se na utilização de populações microbianas 

que possuem a capacidade para modificar ou decompor determinados poluentes. Essa técnica 

é explorada para que haja uma possível transformação dos contaminantes em produtos finais 

menos tóxicos (ou até a mineralização completa), que são então integrados naturalmente nos 

ciclos biogeoquímicos (ALEXANDER, 1994; ATLAS, 1994; CUNHA; LEITE, 2000). 

Quando se fala em degradação de hidrocarbonetos complexos, como no caso o 

petróleo em ambientes naturais, é importante ressaltar que as comunidades microbianas são 
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eficazes por possuírem uma alta versatilidade metabólica, realizando a biotransformação de 

vários contaminantes e permitindo assim a biorremediação desses locais impactados pelo óleo 

(KORDA et al. 1997; CRÁPEZ et al. 2002; ALEXANDEr, 1994). A complexidade dos 

processos metabólicos necessários para degradar hidrocarbonetos sugere que nenhum micro-

organismo em particular degrada completamente o petróleo; é provável que a degradação de 

tal contaminante ocorra de forma mais eficiente quando realizado por consórcios microbianos 

(bactérias e fungos) (SANTOS et al., 2011). 

A maior motivação dos estudos que hoje focam na biodegradação de 

hidrocarbonetos é a busca por micro-organismos versáteis, capazes de degradar 

eficientemente uma grande variedade de poluentes com um baixo custo operacional. No 

entanto, tem sido demonstrado que alguns hidrocarbonetos são altamente recalcitrantes, o que 

limita sua degradação pela atividade microbiana, ou ainda, ocorre que sua degradação gera 

compostos tanto ou mais tóxicos às moléculas inicialmente presentes no solo (ESTEVE-

NUNEZ et al., 2001). As vias metabólicas responsáveis pela degradação de muitos poluentes 

não são ainda totalmente conhecidas, principalmente porque muitos organismos que 

participam desta degradação não são analisados por métodos dependentes do cultivo 

microbiano. Dessa forma, os mesmos organismos são sempre isolados, resultando na 

descrição repetida de etapas únicas do processo de degradação que ocorre no ambiente 

(VASCONCELOS et. al., 2010). 

Bactérias e fungos são capazes de degradar e transformar moléculas orgânicas 

ambientais. Dessa forma, resta saber em quais características ambientais, ou circunstâncias, os 

fungos podem ser vantajosos para um programa de biorremediação. Obviamente, a primeira 

vantagem seria sua aplicação na degradação de compostos não degradáveis por bactérias. 

Além desta vantagem, pode-se pensar em, por exemplo, em casos onde o componente a ser 

degradado possui características estruturais raras, apresenta baixa disponibilidade, possui 

pouca energia, ou ocorre em baixas concentrações (JUNGHANNS, C. et.al., 2005; CABANA, 

H. et.al., 2007; HATA, T., et. al., 2010). 

Muitas espécies de fungos com a capacidade para utilizar os hidrocarbonetos 

tem sido estudadas (MANCERA-LÓPEZ et al., 2008). Alguns fungos filamentosos, 

principalmente os afiliados ao filo dos basidiomicetos (do grupo dos white-rot-fungi) têm 

mostrado eficiência em remover os hidrocarbonetos, sendo estes mais competente que as 

bactérias. Os hidrocarbonetos descritos como suscetíveis à degradação por fungos são: 

naftaleno, fenantreno, antraceno, pireno, benzo[a]pireno, fluoreno, dibenzotiofeno, catecol, 
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benzo[a]antraceno, criseno, benzo[b]fluoranteno e benzo[k]-fluoranteno (CERNIGLIA, 

1997).  

Em se tratando de fungos ligninolíticos, que também apresentam a capacidade 

de transformar as moléculas de hidrocarbonetos, esta ação se deve a presença das enzimas 

lignina peroxidase, peroxidases dependentes de manganês e de lacases. Os basidiomicetos que 

degradam lignina, normalmente não assimilam esses compostos como única fonte de carbono, 

e exigem substâncias como a glicose para efetuar a degradação por meio de cometabolismo 

(RI-HE PENG et. al., 2008). As enzimas usadas para tal processo não são específicas e, por 

isso, podem oxidar uma ampla variedade de compostos orgânicos (MESTER e TIEN, 2000; 

JHONSEN et al., 2005; ANASTASI et al., 2008). Dentre tais fungos, a espécie 

Phanerochaete chrysosporium tem recebido uma posição de destaque, juntamente com 

espécies do gênero Cunninghamella, mais especificamente a espécie C. elegans, descrita com 

grande capacidade de degradar vários hidrocarbonetos (CERNIGLIA e GIBSON, 1979; 

JUHASZ e NAIDU, 2000). 

Os fungos, tanto sozinhos como em colaboração com bactérias e plantas, 

dispõem de muitos sistemas usados biotecnologicamente para remediar poluentes do solo, ar e 

água. No entanto, até o presente momento, a biorremediação baseada na ação de fungos não é 

uma história de sucesso. Isso se deve a comum escolha das bactérias para o desenvolvimento 

desta tecnologia, principalmente devido às menores exigências das bactérias para seu 

funcionamento em ambientes poluídos. Assim sendo, o potencial uso dos fungos na 

biorremediação está ainda para ser explorado, uma vez que estes organismos são 

conhecidamente possuidores dos metabolismos desejados para este propósito. (HARMS, 

et.al., 2011). 

A degradação do óleo em sedimento de manguezais pode ser muito mais lenta 

que em outros locais; pois o processo de atenuação natural sem a utilização anterior de 

processos químicos e físicos depende de vários fatores, podendo levar até 15 anos após 

grandes derramamentos de petróleo (CUYPERS, 2001; ZHU et al. 2001; YANG et al. 2009; 

NOAA, 2002). Normalmente, quando o petróleo entra em um manguezal, as opções de 

limpeza são químicas, físicas e biológicas, tais como: i) remoção manual de óleo acumulado, 

ii) utilização de material absorvente, iii) bombeamento de óleo preso nas depressões e canais, 

iv) lavagem do sedimento e nas superfícies da vegetação (utilizando jatos de água de baixa 

pressão), v) utilização de dispersantes e vi) biorremediação (IPIECA 1993; NOAA 2002). No 

entanto, muitos dos métodos mencionados acima se tornam um problema quando aplicados 
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para manguezais, provocando efeitos secundários que, quando adicionados ao impacto do 

óleo, pode ser mais prejudicial para o ambiente. (SANTOS et al., 2011). 

Acredita-se que a biodegradação microbiana é um dos os principais processos 

naturais utilizados para reduzir a concentração de hidrocarbonetos em sedimentos 

contaminados (HUGHES et al. 1997). Vários grupos têm relatado estudos que incidem sobre 

a distribuição e / ou diversidade de micro-organismos no mangue, como bem como a 

aplicação de técnicas de biorremediação nestes ambientes, especialmente os estudos 

realizados “in vitro” (PEIXOTO et al., 2009; SANTOS et al., 2011). 

O potencial de aplicação de técnicas de biorremediação em manguezais 

contaminados por petróleo tem foi estudada no continente australiano (BURNS et al. 2000; 

DUKE et al., 2000, RAMSAY et al., 2000), na África (ODOKUMA; DICKSON, 2003), 

China (KE et al., 2003; GUO et al., 2005; YU et al., 2005a; LUAN et al., 2006) e Brasil 

(BRITO et al. 2009, SANTOS et al., 2011). 

A biorremediação em manguezais pode ser realizada de várias maneiras, 

dependendo dos diferentes aspectos das condições ambientais, as ferramentas disponíveis e os 

objetivos principais. Para uma estratégia do processo de bioaumentação por exemplo, os 

micro-organismos potencialmente degradadores de hidrocarbonetos de petróleo selecionados 

do próprio ambiente são introduzidos no local, podendo também utilizar micro-organismos de 

outros locais ou estirpes geneticamente modificados, de acordo com as leis de uso de cada 

país (os micro-organismos da biota natural seria, em princípio, mais adequados, em 

comparação com os de outros locais ou micro-organismos geneticamente modificados porque 

a monitorização intensiva não seria necessária) (ATLAS, 1981; VOGEL, 1996; KORDA et al. 

1997). 

Ramsay et al. (2000) relataram um grande número de e uma diversidade ampla 

de PAH de degradação micro-organismos em sedimentos de manguezais da Austrália. Ke et 

al. (2003), realizaram um estudo de biorremediação de mangue contaminado com pireno 

demonstraram a remoção de 90% desse composto em 6 meses. 

Peixoto et al. (2009), utilizaram um consórcio microbiano autóctone em 

ensaios de microcosmos de manguezais contaminados com 1% de diesel e notaram que a 

sobrevivência da planta Laguncularia racemosa aumentou em 35%. 

Li et al. (2007) and Burns et al. (1999) destaque a necessidade de maximizar a 

permanência dos nutrientes aplicado no local contaminado para alcançar uma eficiente e 

remediação de baixo custo, especialmente em ambientes tais como os sedimentos de mangue, 

onde os nutrientes são muitas vezes limitada. Estudos sugerem que a degradação microbiana 
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de óleo em sedimentos de mangue é estimulada por adicionando fertilizantes inorgânicos 

(LEE et al. 1993; ODOKUMA; DICKSON 2003; YU et al. 2005a). No entanto, a eficácia 

desta estratégia varia de sedimento para sedimento e de contaminante para contaminante 

(BALBA et al. 1998). 

Apesar dos aspectos sustentáveis e do baixo custo das técnicas de 

biorremediação, o conhecimento dos fatores relacionados às comunidades microbianas 

(incluindo a diversidade e função) com os locais contaminados são necessários para o êxito da 

abordagem (DESAI et al. 2010). Esse conhecimento nem sempre pode ser acessado por uma 

abordagem clássica, envolvendo a cultura dos micro-organismos relacionado a uma série de 

condições fisiológicas para promover o crescimento microbiano, visto que em geral as 

condições de cultura impõem uma certa pressão seletiva, impedindo o crescimento de muitos 

micro-organismos não cultiváveis (SANTOS et al., 2009). 

 

2.2 Materiais e Métodos 

 

2.2.1 Manguezais e amostras avaliadas 

No presente estudo foram avaliadas as comunidades fúngicas presentes em dois 

manguezais localizados na cidade de Bertioga (Estado de São Paulo) (Tabela 1), sendo um em 

estado natural (apenas tendo como agente de seleção a pressão antrópica devido à 

proximidade com a cidade) (nomeado de AntMgv), enquanto que o outro sofreu impacto 

causado por derramamento de 35 milhões de litros petróleo no ano de 1983, e a mata nativa 

apresenta-se ainda em regeneração (nomeado de OilMgv). Nos dois manguezais amostrados a 

água de inundação é composta por uma mistura entre água do mar e do Rio Iriri. 

 

Tabela 1 -  Localização geográfica dos manguezais amostrados no Estado de São Paulo 

 Bertioga Contaminado (OilMgv) Bertioga (AntMgv) 

Latitude 23°53'49'' S 23°54'06'' S 

Longitude 46°12'28'' W 45°15'03'' W 

 

Em cada manguezal, um transecto foi determinado, com orientação do mar 

para o continente, delineando três sub-regiões, que são diferenciadas facilmente; uma primeira 

região próxima ao mar/rio, a segunda região no centro do manguezal, e a terceira numa área 

próxima ao continente, chamada de restinga (Figura 1). A composição das amostras 

analisadas foi realizada com três repetições de cada ponto em cada manguezal, totalizando um 
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total de 18 amostras (2 manguezais x 3 localidades x 3 repetições). Cada amostra constituiu-se 

de uma quantidade de sedimento obtida por amostrador de 30 cm de comprimento, com 7 cm 

de diâmetro, que foi introduzido no sedimento dos manguezais e retirado contendo o material 

a ser analisado. 

 

Bertioga

N

Oil Mgv AntMgv

Ponto 1

Ponto 2

Ponto 3

Mar

Restinga

 

Figura 1 -  Esquema dos pontos de amostragem em cada manguezal avaliado, evidenciado a 
cobertura da diversidade nos pontos próximos ao mar ou rio (ponto 1), no centro 
do manguezal (Ponto 2) e também na área próxima ao continente (Ponto 3) 

  

Vale ressaltar que as localidades amostradas variam de acordo com a 

ocorrência de espécies arbóreas. Em relação às diferenças entre manguezais, os pontos 2 e 3 

do manguezal de Bertioga com contaminação são aqueles com maior impacto do 

derramamento do óleo (denominado OilMgv). O ponto 1, por estar separado dos demais 

fisicamente, por um pequeno córrego que corta tal manguezal, tem menor efeito da 

contaminação, e assemelha-se morfologicamente aos pontos de análise do manguezal de 

Bertioga sem contaminação, o que leva este ponto a receber uma denominação diferencial 

(NOilMgv). Análises físico-químicas das amostras de todos os pontos foram realizadas com a 

finalidade de determinar as diferenças encontradas nos locais de cada coleta. Estas análises 
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foram realizadas Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP, 

Piracicaba), de acordo com a metodologia descrita por Van Raij et al. (2001) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Análises físico-químicas dos pontos avaliados dentro dos dois manguezais 
amostrados 

Análise Bertioga Contaminado  Bertioga  

 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Composição Física       

areia:silte:argila (%) 34:60:6 69:26:5 335:50:15 71:24:5 59:36:5 57:38:5 

Umidade 65,16 69,66 48,26 73,97 78,39 75,82 

condutividade (mS) 8,98 12,32 10,68 9,42 12,85 9,82 

       

Dados Químicos       

pH 6,9 6,8 6,4 7,1 6,8 6,9 

matéria orgânica (%) 10,86 12,89 10,89 10,28 9,89 11,43 

nitrogênio (N) (%) 0,13 0,45 0,31 0,29 0,26 0,34 

fósforo (P) (%) 0,13 0,11 0,19 0,07 0,07 0,12 

potássio (K) (%) 0,09 0,08 0,20 0,08 0,07 0,08 

cálcio (Ca) (%) 0,27 0,31 0,33 0,24 0,19 0,23 

magnésio (Mg) (%) 0,20 0,23 0,34 0,19 0,17 0,19 

enxofre (S) (%) 0,31 0,36 0,32 0,24 0,26 0,20 

sódio (Na) (mg/kg) 5.327 8.092 9.503 4.770 4.400 4.947 

 

 

 

2.2.2 Extração de DNA das amostras de sedimento 

A partir de cada uma das amostras de sedimento, o DNA foi extraído com o kit 

Power Soil DNA Isolation kit (MoBio, EUA) e após a extração, a integridade e a qualidade 

dos DNAs obtidos foram verificadas em eletroforese em gel de agarose 1% (w/v), seguida da 

coloração em brometo de etídeo e visualização em luz ultravioleta.   

 

2.2.3 Quantificação da comunidade fúngica através da técnica de PCR em tempo real 

(qPCR) 

As reações foram realizadas no equipamento ABI Prism 7300 Cycler (Applied 

Biosystems, Alemanha), utilizando o sistema SYBR Green I. A especificidade dos produtos 

de amplificação foi confirmada pela analise da curva de melting e do tamanho dos fragmentos 

de amplificação, checados em um gel de agarose 1.5% corado com brometo de etídio. 
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As reações de qPCR foram realizadas com os primers 5.8S (5’- CGC TGC 

GTT CTT CAT CG- 3) e ITS1f (5’- TCC GTA GGT GAA CCT GCG G– 3’) (FIERER et al., 

2005), que geram um fragmento de aproximadamente 300 bp. Todas as reações de PCR em 

tempo real foram realizadas em volume de 25 µl contendo 12,5 µl of ABsolute qPCR Master 

Mix (ABgene), 1,25 µl de cada primer (10 µM; Invitrogen), 2,5 µl albumina bovina (10 mg 

ml-1; Invitrogen). As condições das amplificações foram de 15 min a 95°C, seguido por 40 

ciclos de 95°C por 1 min, 53°C por 30 s até a temperatura de anelamento, e 72°C por 1 min. 

Este sistema revelou uma eficiência de 0,85, um valor de R2 para a curva padrão de 0,99, e 

um limite de detecção de 100 cópias da região alvo. 

 

2.2.4 Análise das comunidades fúngicas do sedimento de manguezais por meio de DGGE 

Os perfis da composição total da comunidade de fungos encontrados nas 

amostras de solos de manguezais foram determinados por meio da aplicação da técnica de 

DGGE. Na técnica de PCR-DGGE o DNA extraído diretamente da amostra ambiental foi 

utilizado para amplificação e posterior separação dos amplicons em gel gradiente 

desnaturante. 

Primeiramente foi realizada uma PCR contendo 2 µl da amostra de DNA 

(aproximadamente 50ng de DNA) com os primers EF4 (GGA AGG GRT GTA TTT ATT 

AG) e ITS4 (TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC) (ANDERSON et al., 2003). Os ciclos para 

amplificação foram: desnaturação inicial de 5 minutos à 94°C, seguida de 34 ciclos de 30 

segundos à 94°C, 30 segundos à 55°C, 1 minuto e 30 segundos à 72°C e uma extensão final 

de 5 minutos à 72°C. O produto da primeira amplificação foi utilizado como DNA molde na 

segunda reação de PCR para amplificação com os primers para DGGE. Estas reações foram 

realizadas em volume de 25 µl com os primers ITS1 F (grampo de GC) (CCG CCG CGC 

GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG GCT TGG TCA TTT AGA GGA AGT 

AA) e ITS2 (GCT GCG TTC TTC ATC GAT GC), também de acordo com Anderson et al. 

(2003). Os ciclos para amplificação foram: desnaturação inicial de 5 minutos à 94°C, seguida 

de 34 ciclos de 30 segundos à 94ºC, 30 segundos à 55ºC, 30 segundos à 72ºC e uma extensão 

final de 5 minutos à 72ºC. 

A análise em DGGE foi realizada pelo aparelho phorU2 system (Ingeny, 

Holanda). O produto de amplificação da segunda reação foi aplicado em gel de poliacrilamida 

8% (w/v) (8 µl) em tampão TAE 0,5M. O gel foi preparado com gradiente desnaturante 

variando entre 30 a 80% (onde 100% significa a concentração de 7M de uréia e 40 % de 
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formamida). Os géis foram submetidos por 16 horas a 175 V à temperatura de 60ºC e 

posteriormente corado e fotografado. 

Os perfis de bandas das comunidades fúngicas foram convertidos em uma 

matriz de presença e ausência, dando base para a análise de correspondência (CA), realizada 

no programa Canoco 4.5. 

 

2.2.5 Construção e análise de bibliotecas de clones da região intergênica ribossomal 

fúngica (ITS) 

Esta análise foi realizada com base na divisão dos perfis obtidos na análise de 

DGGE e nos dados de quantificação por PCR em tempo real. Dessa forma, de acordo com os 

resultados obtidos foram construídas três bibliotecas de clones, dividindo os dois manguezais 

estudados a partir das repetições dos pontos de amostragem, como descrito na figura 2. A área 

nomeada de NOilMgv é composta pelo ponto 1 dentro do manguezal contaminado e trata-se 

de uma área com baixo impacto em relação ao derramamento de óleo. A segunda área é 

composta pelos outros pontos deste manguezal (pontos 2 e 3) e denominada OilMgv (área a 

qual, existe um grande impacto devido ao derramamento). Já a terceira área é composta pelas 

três áreas amostradas no manguezal não contaminado e recebe o nome de AntMgv.  

 

 

Figura 2 -  Esquema da junção dos pontos amostrados para a montagem das bibliotecas de 
clones da região ITS de fungos 

 

Para tanto, primeiramente os DNAs extraídos foram submetidos à amplificação 

com primers específicos para o gene de interesse, seguindo metodologia descrita no item 

anterior, com uma única diferença na segunda amplificação, onde ao invés da utilização do 

primer ITS1F-GC (com grampo), foi utilizado o mesmo primer sem o grampo de GC 

(apropriado para análise em DGGE). Os produtos desta segunda amplificação foram 

analisados e quantificados em eletroforese em gel de agarose, seguido de coloração em 

brometo de etídeo e observação em luz ultravioleta. Posteriormente, os produtos de 

amplificação foram purificados e clonados em plasmídeos de Escherichia coli utilizando o kit 

NOilMgv AntMgv

Biblioteca 1 Biblioteca 2 Biblioteca 3 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3

OilMgv
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pGEM-T Easy Vector System (Promega, Madison, EUA), com a transformação baseada em 

eletroporação, seguindo as instruções do fabricante. As colônias transformantes foram 

selecionadas pela coloração branca-azul, em placas contendo meio LB ágar (composto por 

triptona, extrato de levedura, NaCl e ágar), X-gal e ampicilina. Colônias que apresentaram 

coloração branca foram selecionadas e crescidas em 1 mL de meio LB líquido acrescido de 

ampicilina em placas de 96 poços de 2 mL cada para detecção do inserto. A presença deste foi 

confirmada por meio de amplificação com o primer M13F e M13R e posteriormente feita a 

purificação e precipitação para o sequenciamento, realizado por terceirização junto ao Grupo 

de Estudos do Genoma Humano (IB, USP). 

 

2.2.6 Análise das sequências obtidas 

Usando a metodologia citada acima, 180 clones contendo o inserto de ITS 

foram obtidos. A qualidade das sequências foi verificada e as sequências do vetor nelas 

presentes foram removidas com o programa Lucy, disponível no pipeline do Ribosomal Data 

Project.  

As sequências de qualidade e já limpas foram comparadas com as disponíveis 

no banco de dados do GenBank (nr/nt) por meio da análises pelo BlastN (megablast). Com 

isto, foram identificados os principais grupos fúngicos presentes nas amostras avaliadas, e 

sequências representantes de tais grupos foram selecionadas para uma análise filogenética das 

sequências obtidas no presente estudo juntamente com as já anteriormente descritas. Tais 

análises foram realizadas no programa MEGA 5.0 (TAMURA et al., 2011), gerando as 

matrizes de distância com o parâmetro Kimura-2, e agrupando as sequências por Neighbor-

Joining (SAITOU E NEI, 1987). Para testar os grupamentos obtidos, testes de bootstrap 

foram realizados com 1.000 repetições, sendo os valores maiores de 40 sempre mostrados nos 

agrupamentos.  

Adicionalmente, o programa MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009) foi utilizado 

para fazer as análises no intuito de identificar as Unidades Taxonômicas Operacionais 

(UTOS), formando grupos de sequências com 95% de similaridade. Estes grupos foram 

considerados para gerar as curvas de rarefação, e a estimativa da cobertura ecológica de 

Good.  

As sequências que foram obtidas nesse estudo foram depositadas no GenBank sob os 

códigos de acesso JQ038242 a JQ038371. 
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2.2.7 Análise da comunidade fúngica por pirosequenciamento da região ITS 

O sequenciamento das amostras por pirosequenciamento foi feito através de 

terceirização do serviço (Macrogen, Coréia do Sul). Nesta análise foram avaliadas duas 

repetições de cada uma das três áreas: ponto 1 do manguezal contaminado (NOilMgv), pontos 

2 e 3 do manguezal contaminado (OilMgv), e todos os pontos do manguezal não contaminado 

(AntMgv) (Figura 1). Vale ressaltar que essas áreas foram determinadas com base em uma 

série de análises realizadas pelo grupo de trabalho, como perfis de DGGE tanto de fungos, 

quanto de bactérias e arquéias. Foi esta a divisão usada na análise de tais amostras por 

metagenômica (ANDREOTE et al., 2012)  

Dessa forma, os DNAs extraídos foram amplificados com os primers ITS1F e 

ITS2, flanqueando assim a região ITS. Nos primers foram adicionados adaptadores A e B, 

conforme orientação do manual do fabricante do equipamento (Roche, EUA). 

Adicionalmente, o primer foward usado para cada amostra recebeu uma tag de identificação 

composta de 6 a 8 bases, que serviu para identificar a origem (cada local amostrado recebeu 

uma tag diferente) de cada uma das sequências obtidas.  

Os grupos de sequências foram separados de acordo com as tags, e cada um 

deles foi avaliado quanto a sua qualidade por meio do Pyrosequencing Pipeline do Ribosomal 

Database Project (RDP). As sequências de alta qualidade foram então submetidas para 

análise de similaridade no banco de dados MG-RAST, onde foram comparadas, e 

classificadas dentro de grupos taxonômicos, permitindo a observação das frequências relativas 

dos grupos, e dando suporte a análise da composição diferencial de tais comunidades, feita 

por meio de nonmetric multidimensional scaling (NMDS). 

Com base na boa repetibilidade das duas amostras analisadas de cada uma das 

áreas, as repetições foram agrupadas para uma análise independente da taxonomia, feita por 

meio da geração de UTOs (Unidades Taxonômicas Operacionais) e aplicação das ferramentas 

disponíveis no software MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009).  

Todas as sequências foram agrupadas e alinhadas por meio do programa 

MAFFT (http://mobyle.pasteur.fr/cgi-bin/portal.py#forms::mafft), sendo este alinhamento 

usado na geração da matriz de distância, usada posteriormente para a obtenção dos índices de 

riqueza (Chao1), diversidade (1/Simpson) e de cobertura (ICE).  

O índice de Chao1 usa o número de UTOs com uma ou duas sequências para 

estimar o número de espécies faltantes, pois de acordo com o autor esta informação está 

presente nestas UTOs (CHAO, 1984). Para a estimativa de diversidade de espécies presentes 

nas comunidades analisadas foi aplicado o índice de Shannon, que é um índice geral de 
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diversidade sensitivo a riqueza e a abundância relativa de espécies (ATLAS; BARTHA, 

1998). Para a análise de suficiência amostral utilizou-se a metodologia descrita por Mullins e 

colaboradores (1995). A cobertura gerada com o número de sequências amostradas (C) é igual 

a 1-(n/N) onde n é o número de sequências que ocorreram apenas uma vez (sequências 

únicas) e N é o número total de sequências amostradas. Estes índices foram obtidos usando o 

software MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009). 

Além destes índices, a análise no Mothur propiciou a análise de beta 

diversidade, determinando a ocorrência de UTOs compartilhadas e exclusivas para cada uma 

das áreas estudadas, o que é demonstrado pelo diagrama de Venn. Por fim, este programa foi 

usado para a seleção de sequências representativas de cada uma das UTOs, usadas na 

reconstrução filogenética. 

 

2.2.8 Análise da comunidade eucariótica presente em sedimentos de manguezais por 

metagenômica descritiva 

Esta etapa do trabalho teve como base os datasets metagenômicos gerados a 

partir das mesmas amostras analisadas. No entanto, para este tipo de inferência o DNA 

ambiental foi extraído e diretamente sequenciado por meio da metodologia de 

pirosequenciamento. Esta parte do trabalho foi desenvolvida por nosso grupo, e os principais 

resultados publicados recentemente (ANDREOTE et al., 2012). 

Com o intuito de inferir sobre a diversidade de fungos e outros organismos 

eucarióticos nestas amostras, foi realizada uma análise com base em tais dados. Dentro da 

plataforma MG-RAST, cada um dos metagenomas foi analisado quanto a ocorrência dos 

grupos alvo, pedindo por uma análise das sequências por "Best hit classification", com base 

na anotação contra o GenBank, considerando um valor máximo de E-value de 1-5, identidade 

mínima de 60%, e alinhamento mínimo de 15 bases. Com base nos resultados, uma 

visualização foi gerada pelo gráfico interativo Krona, onde as classificações ao nível de 

família foram usadas como nível máximo, e os diferentes filos foram coloridos 

diferencialmente. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

A comunidade microbiana que habita o sistema solo é muito abundante e 

complexa, sendo na grande maioria das condições em que os solos ocorrem, longe de serem 

devidamente descritas e compreendidas. Sedimentos de manguezais constituem uma classe de 

solo com características particulares, onde bactérias, arquéias e fungos interagem entre si, 
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com plantas e animais específicos (HOLGUIN et al. 2001). Nesse trabalho é discutida a 

importância de se obter e adicionar informação em relação a descrição da comunidade fúngica 

nesse ambiente, uma vez que a maioria dos estudos focam em comunidades de bactérias e 

arquéias encontradas em sedimentos de manguezais (DIAS et al., 2010; DIAS et al., 2011; 

YAN et al., 2006; LIANG et al., 2007). Ainda, assumindo que fungos são descritos como um 

grupo de organismos menos responsivos do que bactérias à alteração de importantes 

parâmetros do solo, como o pH (ROUSKE et al 2010), uma vez que alterações em tais 

comunidades são encontradas, isso pode indicar a forte ocorrência de uma pressão de seleção, 

o que pode levar diretamente a nomeação de importantes grupos fúngicos para o 

funcionamento do ecossistema estudado. No presente estudo, esperou-se verificar alterações 

nas comunidades fúngicas em manguezais devido à contaminação por petróleo, o que pode 

indicar a participação de tais organismos no processo de biorremediação de manguezais 

contaminados. Algumas características dos fungos que podem dar a este grupo esta 

potencialidade são: a formação de extensas ramificações miceliais, a baixa especificidade de 

ação de seu arsenal enzimático extracelular e a independência de tais organismos para 

degradar compostos poluentes (HARMS et al., 2011). 

Vale ressaltar também, que estudos focados no crescimento de fungos em condições 

anaeróbias são ainda poucos, mas segundo Takaya (2002), alguns ascomicetos e 

basidiomicetos possuem a capacidade de utilização de redução dissimilatória do nitrato para 

sustentar o crescimento anaeróbio, podendo assim, surgir uma possível explicação na 

capacidade que eles possuem para crescer em substratos com o mínimo (ou até mesmo sem) 

de oxigênio. 

 

2.3.1 Quantificação de fungos em sedimentos de manguezais por qPCR 

A aplicação da metodologia de PCR em tempo real permitiu quantificar as 

comunidades alvo nas amostras de sedimentos dos distintos manguezais analisados. Este 

sistema foi utilizado para quantificar o número de cópias da região ITS, usando este valor 

como referência para atribuir abundância às comunidades fúngicas. O tamanho das regiões 

amplificados foi de 300 pb, e as regiões foram amplificadas com uma eficiência média de 

85,5% e um valor de R2 igual a 0,99. No que diz respeito ao número de cópias da região ITS 

que foram identificados nas amostras de sedimento de mangue, foi observada uma maior 

tendência na abundância de fungos nas amostras do manguezal contaminado (NOilMgv + 

OilMgv), em comparação com as amostras AntMgv (Figura 3). Em relação aos pontos 2 e 3 

de OilMgv foram observados um maior número de cópias da região ITS em comparação com 
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todos os outros pontos da amostra (p <0,05), onde é possível notar os valores de log de 9,18 e 

8,53 por grama de sedimento. No ponto 1 do mesmo manguezal (NOilMgv), foram 

encontrados valores de log de 7.83. Em AntMgv, os valores foram semelhantes em todos os 

três regiões amostradas, consistentemente mais baixos do que o OilMgv, e o valor médio de 

log variou de 7,51 a 7,63 por grama de sedimento (Figura 3). 
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Figura 3 -  Quantificação de cópias da região ITS fúngica em sedimentos de manguezais por 
meio de qPCR. Os valores indicam a média de três repetições biológicas, e as 
barras indicam o erro padrão de cada local amostrado 

 

Estes resultados indicam que existe um aumento na abundância de fungos 

possivelmente relacionado com a história de contaminação com óleo em manguezais. Embora 

possa haver fatores que afetam direta ou indiretamente estas comunidades, estes resultados 

indicam que alguns membros das comunidades fúngicas são potencialmente adaptáveis ao 

petróleo e com isso, tornam-se mais abundantes nas áreas contaminadas. Tais dados fornecem 

uma excelente oportunidade para identificar e candidatar tais fungos para um possível 

processo de biorremediação de manguezais. 

Comparando os valores que foram obtidos no estudo com os da literatura, 

pode-se dizer que há uma grande abundância de fungos em sedimentos de manguezais. A 

literatura mostra que nos solos, valores de aproximadamente 2.103 cópias deste fragmento por 
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grama são comumente encontrados (ROUSKE et al., 2010), enquanto que em solos alagados, 

como na rizosfera de arroz, este valor pode variar entre 104 e 105 cópias por grama de solo, 

dependendo do genótipo da planta (HUSSAIN et al., 2011). Isto torna os sedimentos de 

manguezais locais importantes para o estudo da comunidade fúngica devido a natural 

abundância de tais organismos, e indica fortemente sua adequação para a bioprospecção de 

fungos relacionados à biorremediação do petróleo, uma vez que a contaminação com tal 

poluente leva a um aumento na densidade populacional de tais organismos.  

A baixa quantidade de fungos encontrados nos solos comparado com os níveis 

encontrados nos sedimentos de manguezais pode se justificar pela elevada abundância de 

matéria orgânica (açúcares e derivados) neste ambiente, e outras condições ambientais podem 

levar à presença de leveduras, que são possivelmente responsáveis por alguns dos processos 

fermentativos que ocorrem em tal nicho. 

 

2.3.2 Análise da comunidade fúngica dos manguezais avaliados por meio de DGGE 

Sabe-se que o DGGE é um método de fingerprinting que gera um padrão ou 

perfil da diversidade genética em uma comunidade microbiana, onde bandas diferentes 

(geralmente) correspondem a diferentes sequências, gerando uma análise de impressões 

digitais da amostra alvo (MUYZER et al. 1993). No presente estudo, foi utilizado o sistema 

de PCR-DGGE para destacar as diferenças entre as comunidades de fungos encontradas nos 

sedimentos dos dois manguezais amostrados. Os diferentes perfis de DGGE mostraram 

padrões complexos e uma grande abundância de bandas, o que evidencia a ocorrência de uma 

grande riqueza de fungos neste ambiente. Adicionalmente, as variações encontradas entre 

perfis de amostras distintas mostram sua responsividade às alterações ambientais, que atuam 

na estruturação de tal comunidade, modificando-a de forma qualitativa (presença de algumas 

bandas em amostras específicas), ou alterando a quantidade de organismos de cada grupo 

(variações na intensidade de bandas). Dentro dos perfis obtidos é possível observar grupos 

selecionados para cada manguezal, para cada região dentro de um mesmo manguezal, e 

bandas aleatórias, que ocorrem erraticamente em apenas uma das repetições de cada área 

(Figura 4a). No entanto, além da ocorrência de "errática" das bandas, a presença de bandas 

específicas entre áreas distintas foi observada, com uma observação especial para bandas que 

só foram encontrados em amostras coletadas no local contaminado com óleo (OilMgv). Estas 

bandas são indicadas na figura 4 (setas), e indicam a ocorrência exclusiva de grupos fúngicos 

em tais áreas, o que pode indicar seu papel na degradação deste tipo de contaminante. Dias et 

al. (2011) avaliaram as comunidades de Archaea nas mesmas amostras e observaram uma 
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separação dos perfis de bandas muito semelhantes entre as repetições. Isto pode sugerir que as 

comunidades fúngicas são estruturadas de uma forma mais complexa, o que levou a esta baixa 

repetibilidade. 
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Figura 4 - (a) Perfil de DGGE da comunidade fúngica nos sedimentos dos diferentes 
manguezais e pontos avaliados. M indica as linhas com marcador, e as bandas 
marcadas indicam a seleção pela contaminação por petróleo. A figura b indica a 
análise correspondência (CA) mostrando os três primeiros eixos, onde um valor 
total de 36,8% da variância é explicada 
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As alterações encontradas entre os manguezais amostrados neste estudo 

corrobora com dados anteriores (GOMES et al., 2008), indicando que diferentes tipos de 

contaminação podem levar a alterações nas comunidades microbianas presentes nos 

manguezais; e corroboram também com os dados apresentados anteriormente por Anderson et 

al. (2003), que descrevem a modificação na comunidade de fungos em um gradiente de 

transição entre dois ecossistemas. No caso do presente estudo, dentro de um manguezal 

ocorrem gradientes de condições físico-químicas e também de ocorrência de espécies 

arbóreas, que possivelmente pode levar a alteração gradual na comunidade fúngica neste 

ambiente. Myers et. al. (2001) descrevem que o metabolismo microbiano no solo é 

influenciado pela disponibilidade e tipo de substratos orgânicos, o que sugere que em 

ecossistemas como os manguezais, ocorre a produção diferencial de compostos orgânicos 

oriundo de diferentes composições na vegetação, e componentes oriundos de contaminação, o 

que pode promover um crescimento microbiano diferencial. 

Ahn et al. (2006), Atlas et al. (1991) e Sanders et al. (1980) afirmaram em seus 

estudos que a estrutura da comunidade microbiana em locais onde houve contaminação por 

petróleo bruto contém componentes tóxicos que podem reduzir a diversidade de tal 

comunidade. Já Nyman (1999) disse que tal atividade é capaz de estimular a atividade 

metabólica e a abundância de micro-organismos resistentes. Observando tais afirmações, é 

interessante dizer que no presente estudo a comunidade fúngica varia de acordo com o nível 

de contaminação por petróleo em sedimentos de manguezais, e que alguns grupos fúngicos 

foram sensíveis à contaminação por petróleo. Isto pode então ser explicado pela sua 

resistência à toxicidade do poluente; ou pela sua capacidade de utilizar tais substratos para seu 

metabolismo. Além disso, as características particulares dos fungos, tais como sua capacidade 

de formar extensas redes miceliais, a baixa especificidade de suas enzimas catabólicas e sua 

capacidade de usar diferentes poluentes como substratos de crescimento, tornam estes 

organismos capazes de uma se adaptarem a diferentes locais com diferentes níveis de 

contaminação (HARMS et al. 2011; EMBLEY 2006). 

Para uma melhor observação das diferenças e similaridades entre as amostras, 

as mesmas foram agrupadas numa análise de correspondência (CA), que confirmou as 

diferenças observadas nas comunidades de fungos entre cada um dos manguezais amostrados. 

Combinando a visualização dos primeiros três eixos (no total, 36,8% da variância explicada), 

os dois manguezais não foram capazes de ser totalmente diferenciados (Figura 4b). Isso é 

explicado devido à variabilidade no perfil de bandas entre as repetições. É possível observar 

um maior agrupamento das amostras oriundas dos pontos 2 e 3 do OilMgv, pontos de maior 
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impacto no manguezal contaminado, evidenciando a seleção feita pela presença do óleo neste 

manguezal. Comparando as separações observadas, com a análise feita para o grupo Archaea 

(DIAs et al., 2011), é possível verificar que os fungos mostram-se mais responsivos à 

contaminação por petróleo nos sedimentos dos manguezais.  

A análise combinada dos resultados de qPCR e DGGE permite dividir os dois 

manguezais estudados em três áreas distintas em relação a composição da comunidade 

fúngica; a primeira composta pelo ponto 1 dentro do manguezal contaminado (NOilMgv - 

área com baixo impacto), a segunda composta pelos outros pontos deste manguezal (pontos 2 

e 3 - OilMgv), e a terceira com composta pelas três áreas amostradas no manguezal AntMgv. 

O agrupamento de todas as amostras do AntMgv foi realizada porque o foco principal deste 

trabalho foi determinar o papel do derramamento de óleo e suas possíveis variações em um 

transecto de mangue. Dada essa divisão, as três áreas foram utilizadas para a construção e 

análise de bibliotecas e pirosequenciamento. 

 

2.3.3 Análise da comunidade fúngica de sedimentos de manguezais por meio de 

bibliotecas de clones da região ITS 

A filogenia dos grupos taxonômicos que compõem a comunidade fúngica 

avaliada foi inicialmente determinada por meio da análise de sequências de bibliotecas de 

clones, onde foram consideradas para análise um total de 180 sequências, sendo 77 originadas 

da área contaminada, mas considerada com menor contaminação (ponto 1 - NOilMgv), 48 

sequências oriundas da área contaminada com petróleo (ponto 2 e 3 - OilMgv), e 55 

sequências do manguezal AntMgv. 

A primeira análise realizada com estes grupos de sequências revelou a 

frequência dos distintos grupos fúngicos nas amostras analisadas (Figura 5a), destacando 

cinco grupos como os mais frequentes ('uncultured Basidiomycota', 'uncultured fungi', 

Cladosporium spp., Epicoccum spp. e Nigrospora spp.), além de outros grupos, presentes em 

baixas frequências. 

Estes grupos ocorrem em frequências diferentes nas áreas estudadas, 

reforçando a seleção e diferenciação da comunidade fúngica em cada local, como 

anteriormente sugerido pela análise de DGGE. Dentre tais grupos, a frequência de sequências 

afiliadas aos gêneros Cladosporium e Epicoccum foi similar nas três áreas estudadas; 

enquanto que sequências afiliadas a Nigrospora spp. foram apenas encontradas dentro do 

grupo originado da área com menor contaminação no manguezal contaminado (grupo 

NOilMgv) (Figura 5a). Esta observação indica a sensibilidade deste grupo a contaminação 
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com petróleo, o que pode sugerir o uso deste grupo como um bioindicador de contaminação 

em manguezais. Em relação à adaptação e possível uso na biorremediação, o grupo com 

maior frequência na área contaminada foi o composto por sequências afiliadas a 'uncultured 

Basidiomycota' (Figura 5a). 

Dentre os grupos descritos no presente trabalho, alguns já foram relatados 

como habitantes de manguezais, como o gênero Cladosporium, previamente descrito como 

um fungo saprófito, encontrado em folhas oriundas de plantas típicas de manguezais 

(RAGHUKUMAR 2004), sendo suas enzimas essenciais para a degradação dos compostos de 

mais difícil degradação neste material orgânico. Um dos principais grupos de fungos 

relacionados com a degradação de compostos recalcitrantes é o chamado 'fungos de 

degradação branca', conhecidos por secretar enzimas extracelulares envolvidas na degradação 

de compostos que possuem anéis aromáticos em sua composição, como a lignina, e outros 

materiais encontrados no ambiente devido a contaminação, como a do petróleo (BARR et al., 

1994; FIELD et al., 1992). Este grupo é bastante diverso taxonomicamente, englobando 

organismos afiliados aos dois maiores grupos de fungos: Ascomycota e Basidiomycota, o que 

permite a sugestão de que fungos encontrados em sedimentos de manguezais, e que são 

adaptados a conviver e degradas compostos do petróleo, podem ser novos membros deste 

grupo chamado de 'fungos de degradação branca'. 

 

 



 58 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

NOilMgv OilMgv AntMgv

Nigrospora spp.

Uncultured fungi

Epicoccum spp.

Cladosporium spp.

Uncultured Basidiomycota

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

O
T
U
s 
(9
5
%
 d
e 
si
m
il
ar
id
ad
e)

Número de sequências

NOilMgv

OliMgv

AntMgv

(a)

(b)

 

Figura 5 -  Proporção de sequências de ITS de fungos afiliados aos distintos grupos 
taxonômicos nas três áreas de manguezais avaliadas (a), e análise de rarefação das 
bibliotecas (b), determinada por agrupamento das sequências com 95% de 
similaridade 

 

Além da análise baseada em taxonomia, as curvas de rarefação também 

indicam a seleção feita pela presença do petróleo sobre a comunidade fúngica encontrada nos 

sedimentos de manguezais (Figura 5b). Nesta análise, a saturações está claramente mais 

próxima de ser alcançada para o grupo de sequências obtidas dos pontos 2 e 3 do manguezal 

contaminado (OilMgv); o que sugere que apenas os grupos mais adaptados sobrevivem a tal 

contaminação, podendo possivelmente, utilizar este substrato para sua ploriferação. Os 
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valores de cobertura ecológica corroboram esta afirmação, sendo encontrado o valor de 64,6% 

para a área de maior contaminação, enquanto que valores de cobertura de 54,5 e 40,0% foram 

encontrados para os grupos de sequências NOilMgv e AntMgv, respectivamente. Tais valores 

mostram que, apesar de não ter sido feita uma exaustiva amostragem da comunidade de 

fungos, uma grande fração de tal comunidade pôde ser representada nas análises realizadas. 

Adicionalmente, uma análise mais refinada da filogenia de cada grupo de 

fungos foi realizada, onde sequências representativas de cada uma das UTOs foram 

comparadas com as presentes no banco dados. Dentre os grupos analisados, os três que 

apresentaram similaridade com gêneros de fungos, Cladosporium (13 UTOs), Epicoccum (24 

UTOs) e Nigrospora (21 UTOs), mostraram-se bastante concisos filogeneticamente, 

agrupando quando presentes, sequências originárias dos distintos manguezais amostrados 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Árvore filogenética das sequências afiliadas ao gênero Cladosporium (a), 
Nigrospora (b) e Epicoccum (c). Sequências representativas de diferentes UTOs, 
determinadas a 95% de similaridade. Em negrito, encontram-se as sequências 
retiradas do manguezal determinado como OilMgv 

 

Já em relação aos outros dois grupos, classificados como 'uncultured fungi' (43 

OTUs) e 'uncultured Basidiomycota' (24 OTUs), uma determinação mais detalhada da 

filogenia não foi possível. Entretanto, a comparação de tais sequências encontradas nos 

distintos manguezais, apenas com base na similaridade, mostrou a diferenciação de acordo 

com o manguezal amostrado, indicando que tais grupos são distintos em cada uma das áreas 

(Figura 7). Mais especificamente, foi possível observar a separação das sequências originadas 

da área de maior contaminação em relação às demais, novamente indicando a seleção deste 

contaminante sobre a comunidade de fungos. A maioria destas sequências com ocorrência 

diferencial mostrou-se afiliada a Basidiomycota, elegendo este grupo como candidato a ser 
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utilizado na biorremediação de manguezais contaminados. Um fato ainda não explorado em 

relação à microbiologia de manguezais é a ocorrência de leveduras neste ambiente, o que 

pode explicar em parte a grande abundancia de fungos afiliados a Basidiomycota em tal 

ambiente. 
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Figura 7 - Filogenia das sequências afiliadas com fungos não cultiváveis e o grupo 
Basidiomycota não cultiváveis encontrados nos diferentes sedimentos de 
manguezais 
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2.3.4 Análise da comunidade fúngica de sedimentos de manguezais por meio de 

pirosequenciamento da região ITS 

 

Na tentativa de expandir as análises realizadas, a metodologia de 

pirosequenciamento foi usada em dois aspectos, dando origem a um grupo de dados mais 

robusto para a melhor inferência sobre a comunidade fúngica presente nos sedimentos dos 

manguezais estudados. A primeira análise baseada em tal metodologia deu origem a um total 

de 20.719 sequências da região ITS, sendo este total distribuído em seis datasets (duas 

repetições de cada uma das áreas). Estas sequências foram afiliadas em sua grande maioria, 

por meio da afiliação taxonômica do banco de dados MG-RAST (média de 92,14%) a fungos, 

sendo os grupos dominantes os filos Ascomycota e Basidiomycota.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

AntMgv-1

AntMgv-2

OilMgv-1

OilMgv-2

NOilMgv-1

NOilMgv-2
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Figura 8 - Frequência relativa de sequências classificadas dentro dos filos Ascomycota e  
Basidiomycota em cada um dos grupos de sequências obtidos por meio de 
pirosequenciamento da região ITS 

 

Observando a ocorrência de tais grupos dentre as áreas estudadas, fica clara a 

ocorrência diferencial de fungos de acordo com as características de cada manguezal. Em 

todas as áreas ocorre um domínio dos Ascomycota, mas é possível inferir, apenas comparando 

as frequências no manguezal contaminado, que a área com maior impacto da contaminação 

com óleo apresenta uma maior frequência de Basidiomycota (Figura 8), corroborando com os 
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dados anteriores. No entanto, a maior quantidade relativa deste grupo é observada na área do 

manguezal AntMgv (Figura 8). Arfi et al (2012) também encontraram este domínio de fungos 

pertencentes ao grupo Ascomycota estudando sedimentos de manguezais da nova Caledônia 

(Oceania). Vale ainda destacar, que esta observação é feita ao nível de filos, que podem 

conter organismos bastante distintos, o que pode mascarar tal inferência. 

Dessa maneira, uma observação mais detalhada, por exemplo, ao nível de 

ordens é necessária para observarmos as diferenças que ocorrem entre as áreas estudadas. 

Temos assim que no total foram detectadas 26 ordens de fungos pertencentes a estes grupos (9 

de Basidiomycota e 17 de Ascomycota). A ocorrência diferencial destas ordens foi avaliada 

por meio da análise de NMDS dos dados, que geraram os agrupamentos das amostras com 

base na ocorrência de sequências afiliadas a estas ordens (Figura 9). Pode-se concluir que 

tanto na análise conjunta dos filos (Figura 9), como nas análises separadas para cada filo, as 

amostras se separam de forma bastante clara, indicando a composição diferencial das 

comunidades fúngicas em cada uma das áreas estudadas. Os valores de estresse foram 

também bastante baixos; o que indica a robustez desta análise para inferirmos sobre esta 

estruturação das comunidades. 

stress = 0,10stress = 0,0

stress = 0,08a)

b) c)

X

+

AntMgv

NOilMgv

OilMgv

 

Figura 9 - Análises de NMDS dos conjuntos de sequências da região ITS fúngica obtidos por 
pirosequenciamento, tendo como base a ocorrência de grupos dentro de todas as 
sequências (a), e apenas considerando os grupos dentro dos filos Ascomycota (b) e 
Basidiomycota (c) 
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De forma geral, esta parte da análise nos indicou a separação de amostras oriundas 

de diferentes manguezais, e nos demonstrou a boa similaridade encontrada entre amostras 

obtidas das mesmas áreas (repetições). Isto deu base às análises independentes de taxonomia, 

onde os datasets de mesma área foram unidos, dando origem a uma única amostra de cada 

área de estudo. 

Para este tipo de análise, foram obtidos inicialmente os índices de diversidade 

(1/Simpson) e de riqueza (ChaoI) de cada uma das amostras, bem como a cobertura ecológica 

(ICE) e o número de UTOs geradas a partir das sequências de cada uma das áreas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Número de sequências analisadas e índices ecológicos das comunidades de fungos 
de cada uma das áreas de manguezal estudadas 

 

 Número de 

sequências 

Número de 

OTUs 

invsimpson Chao ICE 

NOilMgv 17.432 236 7,63 4.583,33 0,99 

OilMgv 354 45 17,82 563,70 0,96 

AntMgv 2.196 121 6,77 1.935,45 0,97 

 

Observando os valores obtidos, destacam-se inicialmente os altos valores de 

cobertura ecológica, que varia entre 0,96 e 0,99. Isto revela que a análise por meio deste tipo 

de sequenciamento gerou dados adicionais aos anteriormente obtidos por sequenciamento de 

Sanger, como descrito no item 2.2.3, onde os valores de cobertura atingiram 

aproximadamente 0,50. Adicionalmente, pode-se observar o número bastante de sequências 

obtidas para cada uma das áreas amostras, o que pode ter interferido de forma significativa 

nas demais estimativas. Sabe-se que as estimativas de riqueza pelo índice de Chao são 

sensíveis ao tamanho amostral (ROESCH et al., 2007). No presente estudo, devido a esta 

diferença nos números de sequências obtidas fica comprometida a comparação das áreas com 

base nestes índices ecológicos.  

Com base nas limitações já descritas, uma boa alternativa para visualizar a 

ocorrência de grupos únicos ou comuns entre as áreas de estudo é por meio da geração de 

diagramas de Veen, que foram gerados considerando duas situações, levando em conta todas 

as UTOs obtidas, e apenas considerando aquelas contendo mais de 10 sequências (Figura 10). 

Na primeira situação, a maioria das UTOs foi alocada em áreas de exclusividade de cada uma 

das áreas estudadas; 179 para a área NOilMgv, 14 para OilMgv, e 76 UTOs exclusivas para a 
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área AntMgv, enquanto que apenas 11 grupos foram compostos de sequências oriundas das 

três áreas estudadas (Figura 10a). Porém, apesar de amplamente usada, esta análise não faz 

referência ao número de sequências componentes de cada uma das UTOs, o que pode levar a 

interpretações precipitadas em relação à abundância de organismos exclusivos ou 

compartilhadas entre as áreas estudadas. Desta forma, com o intuito de melhor inferir sobre 

tal característica nos manguezais alvos deste estudo, foi realizada a construção de um novo 

diagrama de Venn, apenas considerando as UTOs que apresentavam mais de 10 sequências 

em sua composição, totalizando 62 UTOs analisadas (Figura 10b). Esta análise demonstrou 

que quando tal restrição é imposta, diminui muito o número de UTOs exclusivas, enquanto se 

mantém mais constante os números de UTOs compartilhadas. Dessa forma, pode-se propor 

que os grupos exclusivos são comumente formados por UTOs representadas por poucas 

sequências (na maioria das vezes singletons ou doubletons), o que pode sugerir uma baixa 

significância ecológica de tais grupos no ambiente estudado. Este trabalho é inovador ao 

realizar tal análise, destacando a ocorrência deste grande número de grupos exclusivos 

representados por poucas sequências. 
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Figura 10 -  Diagramas de Venn considerando todas as UTOs (a) e apenas aquelas compostas 
por mais de 10 sequências (b), evidenciando os grupos de fungos exclusivos e 
compartilhados dentre as áreas de manguezais estudadas 

 

A filogenia dos organismos encontrados nas UTOs de maior abundância foi 

estudada por meio de comparação das sequências representativas de UTO com bancos de 

dados. Desta forma, foi possível observar de forma geral a distribuição das sequências das 

diferentes áreas dentro de cada um destes grupos abundantes (Figura 11). Destaca-se a 

formação de dois grupos dentro do filo Ascomycota, sendo um deles formado exclusivamente 

por sequências originadas de leveduras, identificadas via comparação por BlastN como 
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pertencentes ao grupo Saccharomycetales. Os demais grupos encontrados dentro de 

Ascomycota forma afiliados a Xylariales, Hypocreales, ascomicetos não cultivados. Destaca-

se ainda a presença de grupos mais restritos encontrados anteriormente por meio de 

sequenciamento de Sanger, como os gêneros Cladosporium (UTO 109 - 21 sequências) e 

Epicoccum (UTO 2 - 1.328 sequências). Em relação ao grupo Basidiomycota, a sequências 

formaram um grupo conciso, onde os representantes encontrados foram também atribuídos a 

sequências de leveduras, com destaque para os gêneros Rhodotorula (UTOs 89, 91 e 93) e 

Cryptococcus (demais UTOs dentro de Basidiomycota) (Figura 11). A presença de leveduras, 

como descrito anteriormente, pode ser justificada pela condição ambiental, que favorece 

processos de fermentação, conhecidamente desempenhados por organismos deste grupo. 

Existem também indícios que tal grupo de microrganismos são assimiladores de 

hidrocarbonetos, sendo estes descritos como possíveis indicadores de contaminação de óleo 

em ambientes marinhos e estuarinos (Hagler, 2006). 

Além destes grupos, um terceiro e diverso grupo foi composto apenas de 

sequências atribuídas a fungos não cultivados dentro do banco de dados, indicando que muito 

da diversidade fúngica em sedimentos de manguezais está para ser mais detalhadamente 

estudada, corroborando com dados da literatura (Arfi et al., 2012). 

Numa observação mais detalhada da filogenia apresentada na figura 11, pode-

se também observar a ocorrência diferencial de sequências alocadas dentro de cada UTO 

considerada. Para exemplificar tal observação, podemos tomar como exemplo as quatro UTOs 

de maior tamanho (que hospedam um maior número total de sequências), UTO7 (5.025 

sequências), UTO14 (634 sequências), UTO39 (2.882 sequências) e UTO67 (883 sequências). 

Temos que dentre estas, duas hospedam preferencialmente sequências oriundas da área 1 do 

manguezal contaminado (NOilMgv) (UTOs 7 e 39), e outras duas são compostas 

preferencialmente de sequências oriundas do manguezal sem contaminação com óleo 

(AntMgv) (UTOs 14 e 67). Estas inferências reforçam a composição diferencial da 

comunidade fúngica nos manguezais estudados, e indica que tal alteração ocorre mesmo 

dentro de grupos de fungos ainda pouco conhecidos. 
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Fungos não cultivados
(não classificados)

Basidiomycota
(leveduras)

Ascomycota
(leveduras)

Ascomycota
(leveduras)

NOilMgv OilMgv AntMgv  

Figura 11 - Distribuição das 62 UTOs compostas de mais de 10 sequências originadas dos 
sedimentos de manguezais. As cores na árvore indicam os diferentes grupos 
taxonômicos encontrados, e as barras indicam a frequência das UTOs dentro de 
cada uma das áreas estudadas. Nos ramos, a presença de círculos indica o valor de 
bootstrap superior a 50 
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2.3.5 Descrição da comunidade eucariótica de sedimentos de manguezais por meio de 

metagenômica descritiva 

 

Esta etapa do projeto foi desenvolvida tendo como base os metagenomas já 

previamente feitos das áreas de estudo. Estes metagenomas contam com uma grande 

quantidade de sequências, e foram gerados e inicialmente explorados por nosso grupo de 

pesquisa (ANDREOTE et al., 2012). Considerando as amostras contempladas no presente 

estudo, temos disponíveis um total de 249.993 sequências para a área NOilMgv, 231.233 para 

a área OilMgv, e 214.921 para a área AntMgv. Deste total, o número de sequências 

classificadas como pertencentes ao domínio Eukarya foram em média de 1,12% do total. 

Em relação aos grupos de organismos descritos pode meio desta análise, pode-

se destacar a grande abundância de fungos, juntamente com a descrição de outros grupos, 

como Chordata, Arthropoda, Streptophyta, Clorophyta e Baccilariophyta, entre outros 

(Figuras 12 a 14), dos quais se destaca um grupo de Eukarya não classificados. Dentre os 

grupos dominantes encontrados, o mais abundante foi o grupo Streptophyta (média de 24%), 

seguido de Ascomycota (aproximadamente 15%), Chordata (14%), Arthropoda (8%), e 

Basidiomycota (4%). Outros grupos estão representados nas figuras 12 a 14. 
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Figura 12 -  Classificação taxonômica de sequências atribuídas ao domínio Eukarya em 
metagenomas de sedimentos de manguezais localizados na cidade de Bertioga. 
Essa figura representa a área NOilMgv 

 

Figura 13 - Classificação taxonômica de sequências atribuídas ao domínio Eukarya em 
metagenomas de sedimentos de manguezais localizados na cidade de Bertioga. 
Essa figura representa a área OilMgv 
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Figura 14 - Classificação taxonômica de sequências atribuídas ao domínio Eukarya em 
metagenomas de sedimentos de manguezais localizados na cidade de Bertioga. 
Essa figura representa a área AntMgv  

 

Destaca-se que por este tipo de análise não foram encontradas diferenças claras 

entre os grupos que ocorrem em cada uma das áreas, provavelmente por se tratar de uma 

análise com baixa cobertura, o que limita tais inferências. No entanto, tal análise indica a 

ocorrência de outros grupos de organismos eucarióticos neste ambiente, onde podem interagir 

com a diversidade microbiana, em especial, os fungos que habitam os sedimentos de 

manguezais. Estes dados corroboram com o estudo de Santos et al. (2010), que descreveram a 

diversidade de micro-organismos em manguezais com foco em microeucariotos. Estes autores 

indicam em seu trabalho uma predominância dos fungos (70%), seguida da abundância de 

Stramenopiles (25%) e Alveolata (9%). Outros estudos devem aprofundar o estudo sobre tais 

grupos, numa tentativa de melhor inferir nos fatores que controlam sua ocorrência, e em suas 

possíveis funcionalidades nos sedimentos de manguezais. 
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3 CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho é inovador em acessar de forma robusta a comunidade de 

fungos presente em solos de um ambiente com características particulares, e ainda pouco 

explorado como os manguezais. 

Os resultados mostram, com base em metodologias de grande resolução, a 

ocorrência diferencial, quantitativa e qualitativa, de fungos em áreas de manguezais 

submetidas a diferentes graus de contaminação. Dento deste aspecto, uma maior quantidade 

de fungos é sugerida nas áreas de maior contaminação com óleo, possivelmente indicando um 

papel deste grupo microbiano na degradação deste contaminante. Juntamente com esta maior 

abundância, a composição diferencial desta comunidade indica que grupos específicos 

possuem a capacidade de exercer tal papel na recuperação de áreas impactadas. Tais grupos 

são descritos, com os resultados aqui obtidos, como pertencentes ao grupo de Basidiomicetos 

ainda não conhecidos. 

Adicionalmente a estas inferências, pode-se também indicar, que a utilização 

do pirosequenciamento adicionou conhecimento a comunidades fúngicas em manguezais, 

comprovando os resultados obervados por outras metodologias, mas permitindo uma série de 

outras análises que deu suporte as observações anteriores. Destaca-se dentro destes resultados, 

a ampla ocorrência de grupos representados por poucas sequências de forma exclusiva nas 

áreas estudadas. 

Desta forma, temos aqui apresentado o primeiro relato feito de forma extensiva 

e independente de cultivo, sobre as comunidades fúngicas que ocorrem em solos de 

manguezais. Outros estudos devem focar sobre a funcionalidade destes grupos, e a 

determinação de outros parâmetros ambientais cruciais ao funcionamento destes organismos. 
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