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RESUMO
BENDIA, A. G. A vida microbiana em um vulcão antártico: diversidade e adaptação
procariótica na Ilha Deception. 2016. 184 f. Tese (Doutorado em Microbiologia) Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Vulcões ativos na Antártica contrastam com a paisagem predominantemente gelada do
continente. Eles fornecem condições únicas capazes de selecionar uma grande variedade
de adaptações microbianas, especialmente relacionadas à temperatura e fontes de energia
geoquímica. A Ilha Deception localiza-se na região da Península Antártica e difere dos
outros vulcões antárticos especialmente pela influência marinha e temperaturas mais
elevadas. Foram coletadas amostras de sedimentos associados a fumarolas e geleiras em
dois sítios geotermais de Deception, com temperaturas variando entre 0 °C a 98 °C. As
técnicas de PCR quantitativo, sequenciamento do gene do RNAr 16S e Metagenoma
foram empregadas com o intuito de entender como as comunidades microbianas
respondem as variações ambientais extremas produzidas pela atividade vulcânica,
principalmente quanto a sua composição, diversidade e potencial metabólico e
adaptativo. Os perfis taxonômicos e funcionais indicam que as comunidades são
fortemente influenciadas pelas variações de temperatura e composição geoquímica.
Conforme valores de temperatura acima de 90 °C são atingidos, as comunidades são
dominadas por arqueias hipertermófilas relacionadas ao metabolismo do enxofre e à
quimiolitoautotrofia, e por genes relacionados ao estresse oxidativo, reparo de DNA por
excisão de bases e mecanismos de adaptação específicos de arqueias hipertermófilas (p.
ex. termossomos e girase reversa). As fumarolas de até 80 °C são compostas por bactérias
comuns e incomuns (p. ex. Caldithrix) em ambientes antárticos, por arqueias marinhas
oxidadoras de amônia, e por genes relacionados ao estresse osmótico, oxidação de
enxofre, metabolismo do nitrogênio, fotossíntese e adaptação a altas e baixas
temperaturas. As geleiras são compostas por bactérias típicas de ambientes antárticos e
arqueias metanogênicas, e por genes envolvidos com o estresse osmótico, fotossíntese,
metabolismo do nitrogênio e adaptação a baixas temperaturas. Um conjunto de
parâmetros ambientais moldam a composição e diversidade de bactérias e arqueias na
Ilha Deception, especialmente temperatura e compostos de origem vulcânica e marinha.
A co-ocorrência de arqueias hipertermófilas e suas adaptações específicas com microorganismos metabolicamente diversos adaptados a regiões geladas representa uma
estrutura de comunidades única para ecossistemas antárticos, mesmo quando comparados
aos vulcões continentais. Esses resultados fornecem dados inéditos sobre questões
centrais de diversidade e adaptação microbiana em ambientes geotermais polares. As
possíveis interações entre micro-organismos tão distintos em suas adaptações fazem da
Ilha Deception um ambiente interessante para estudos envolvendo biogeografia, evolução
microbiana e Astrobiologia.
Palavras chave: Extremófilos. Ambientes geotermais. Fumarolas. Geleiras. Antártica.
Diversidade microbiana. Adaptação. Temperatura. Compostos geoquímicos. Gradientes
ambientais.

ABSTRACT
BENDIA, A. G. Microbial life on an antarctic volcano: prokaryotic diversity and
adaptation in Deception Island. 2016. 184 p. PhD Thesis (Microbiology) - Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

Active volcanoes in Antarctica contrast with the predominately icy landscape. They
harbor unique conditions capable to select an extreme range of microbial adaptations,
especially regarding temperature and geochemical energy sources. Deception Island is
located in the Antarctic Peninsula region and differs from other Antarctic volcanoes
specially by its higher temperatures and marine influence. We collected sediment samples
associated to active fumaroles and glaciers on two geothermal sites of Deception Island,
with temperatures ranging from 0 °C to 98 °C. Quantitative PCR, next generation
sequencing of 16S rRNA gene and shotgun metagenomics were used to understand how
microbial communities respond to extreme environmental variations produced by
volcanic activity, especially related to their diversity and metabolic and adaptative
potencial. The taxonomic and functional profile show that microbial communities are
strongly shaped by temperature and geochemical variations. As temperature increases to
values above 90°C, the communities are mainly dominated by hyperthermophilic archaea
related to sulfur metabolism and chemolithoautotrophy, and by genes related to oxidative
stress, base excision repair, and specific hyperthermophilic adaptation mechanisms
(reverse gyrase, thermossomes). Fumaroles with temperatures until 80 °C are dominated
by usual and unusual antarctic bactéria (Caldithtix) and by marine ammonia oxidizing
Archaea, and by genes related to osmotic stress, sulfur oxidation, nitrogen metabolism,
photosynthesis and adaptations to high and low temperatures. Glaciers are dominates by
usual antarctic bacteria and methanogenic archaea, and by genes related to osmotic stress,
photosynthesis, ntirogen metabolismo and low temperatures adaptations. Different
environmental parameters shape archaeal and bacterial composition and diversity,
especially temperature and volcanic and marine compounds. The co-occurrence of
hyperthermophiles and their specific adaptations with metabolically diverse cold-adapted
micro-organisms represents a unique community structure for antarctic habitats, even
when compared to the continental volcanoes. These results provide primordial data on
central questions about microbial diversity and adaptation to polar geothermal
environments. The possible interactions among so differently adapted micro-organisms
makes Deception Island an interesting environment to study biogeography, microbial
evolution and Astrobiology.

Keywords: Extremophiles. Geothermal environment. Fumaroles. Glaciers. Antarctica.
Microbial diversity. Adaptation. Temperature. Geochemical compounds. Environmental
gradients.
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1

INTRODUÇÃO
Vulcões ativos na Antártica contrastam com a paisagem predominantemente gelada

do continente. Eles fornecem condições únicas capazes de selecionar uma grande variedade
de adaptações microbianas, especialmente relacionadas à temperatura e fontes de energia
geoquímica. Esses habitats são regiões únicas na Terra onde psicrófilos, mesófilos,
termófilos e hipertermófilos coexistem e interagem no mesmo ambiente devido às variações
pronunciadas de temperatura. Micro-organismos que habitam vulcões polares têm desafiado
o nosso entendimento sobre os limites físicos e químicos da vida e estimulam novas teorias
a respeito de sua origem e evolução na Terra, e também, sobre a sua possibilidade de
existência em ambientes extraterrestres.
O continente Antártico apresenta características singulares devido à suas condições
ambientais severas e seu isolamento dos demais continentes desde o Gondwana há 84
milhões de anos. Devido a este isolamento e as pressões de seleção evolutiva, pesquisadores
sugerem que habitats antárticos podem hospedar micro-organismos ancestrais e endêmicos.
As atividades vulcânicas na Antártica foram um fenômeno constante durante a Era
Cenozóica. Atualmente, as zonas geotermicamente ativas localizam-se no continente
antártico em três sítios (Monte Erebus, Monte Melbourne e Monte Rittmann) e nas elevações
no Estreito de Bransfield, especialmente na Ilha Deception (Península Antártica).
A Ilha Deception difere-se dos sítios geotermais localizados no continente antártico
por sua influência marinha e temperaturas mais elevadas. Enquanto as temperaturas
detectadas nos sítios do continente não ultrapassam 65 °C na superfície, nas fumarolas de
Deception esses valores atingem aproximadamente 100 °C. Ainda, a Ilha foi remodelada
pela interação entre gelo, mar e atividade vulcânica, tornando Deception um ambiente único
na Antártica.
Contrastando com os ambientes termais, metade da Ilha Deception é coberta por
geleiras, com temperaturas abaixo do ponto de congelamento, produzindo um gradiente
acentuado de temperatura em distâncias muito próximas. Da mesma forma, um gradiente
geoquímico é criado devido às emanações constantes de gás sulfídrico, dióxido de carbono
e outros compostos vulcânicos. Esses gradientes geram um mosaico de condições ambientais
e oportunidades para o crescimento de micro-organismos metabolicamente diversos.
O gradiente ambiental acentuado faz de Deception um ambiente único para o estudo
dos mecanismos evolutivos e das adaptações microbianas aos extremos ambientais.
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Condições extremas de temperatura, salinidade, dessecação e pH desfazem as interações
cruciais que mantêm as biomoléculas funcionalmente ativas, destruindo assim, a integridade
celular. Contudo, descobertas das últimas décadas mostraram que a vida não é tão sensível
como se havia imaginado, e os limites da vida na Terra ainda estão longe de serem definidos.
Uma variedade de micro-organismos tem mostrado que podem não só tolerar essas
condições extremas, mas as requerem para sobreviver.
Micro-organismos extremófilos, principalmente psicrófilos, já foram amplamente
detectados na Antártica, nos mais variados habitats, como solo, sedimento, neve e gelo, em
virtude de suas adaptações à baixas temperaturas. Os termófilos estão distribuídos
principalmente associados aos sítios geotermais, embora alguns trabalhos os tenha detectado
de maneira inativa em solos congelados. Os hipertermófilos são muito raros e foram
encontrados até o momento somente na Ilha Deception. As respostas fisiológicas, ecológicas
e evolutivas desses extremófilos frente às variações ambientais acentuadas, típicas dos
vulcões polares, ainda não são totalmente compreendidas.
A diversidade taxonômica e funcional de comunidades microbianas tem sido
explorada em uma grande variedade de ambientes antárticos. Contudo, estudos
relacionados à diversidade microbiana em sistemas geotermais antárticos ainda são muito
escassos, sobretudo em virtude da complexidade logística de se coletar essas amostras.
Ainda, os trabalhos realizados em Deception, envolveram essencialmente o uso de técnicas
dependentes de cultivo, limitadas para avaliar a diversidade microbiana, principalmente
devido à dificuldade em reproduzir a complexidade geoquímica ambiental nos meios de
cultura.
O avanço das tecnologias de sequenciamento em larga escala possibilitou o
desenvolvimento de métodos independentes de cultivo capazes de revelar uma diversidade
microbiana mais fidedigna à encontrada no ambiente. Esses métodos se baseiam tanto na
amplificação de genes alvo, como o sequenciamento do gene do RNAr 16S, quanto na
fragmentação do DNA total das comunidades, técnica denominada Metagenoma. No
primeiro caso é avaliado a diversidade taxonômica e filogenética das comunidades
microbianas, e no segundo, a diversidade funcional, incluindo o potencial metabólico e
adaptativo. O sequenciamento do gene do RNAr 16S e o Metagenoma são técnicas
independentes de cultivo complementares que permitem compreender quais microorganismos estão presentes no ambiente, como eles respondem às variações ambientais e
como interagem entre si e com o ambiente.
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O objetivo deste trabalho foi estudar a diversidade taxonômica e funcional das
comunidades microbianas que habitam fumarolas e geleiras da Ilha Deception, Antártica.
A diversidade taxonômica consistiu em avaliar a composição e alfa e beta diversidade das
comunidades de Deception. A diversidade funcional avaliou os genes funcionais
relacionados ao metabolismo e resposta ao estresse ambiental. Foram verificados quais
parâmetros ambientais possivelmente influenciam a composição e diversidade das
comunidades microbianas, como temperatura, pH, micronutrientes, diferentes metais,
matéria e carbono orgânico, sulfato (SO42-), nitrogênio total (N), nitrato (NO3-) e amônia
(NH3). Este trabalho forneceu informações inéditas sobre a diversidade e potencial
adaptativo de micro-organismos em ambientes geotermais antárticos, bem como dos
processos ambientais e ecológicos que os moldam.
Este trabalho foi desenvolvido dentro dos projetos “INCT-CRIOSFERA”
(PROANTAR-CNPq Proc. 028306/2009), coordenado pelo Dr. Jefferson Caria Simões, e
“Registro paleoclimático da transição (greenhouse-icehouse) Eoceno-Oligoceno na
Antártica Ocidental” (PROANTAR-CNPq Proc. 55036/2009-7), coordenado pelo Dr.
Antônio Carlos Rocha Campos, ambos apoiados pelo Programa Antártico Brasileiro
(PROANTAR).
1.1 Objetivos
1.1.1 Objetivo Geral
Este trabalho teve como objetivo entender como as comunidades microbianas em
geleiras e fumarolas da Ilha Deception respondem às variações extremas ambientais de
temperatura e composição geoquímica, sobretudo quanto a sua diversidade taxonômica e
seu potencial metabólico e adaptativo.

1.1.2 Objetivos Específicos
Este trabalho visou responder as seguintes perguntas:
(i)

Como os parâmetros físico-químicos se distribuem ao longo do gradiente de
temperatura? É possível detectar diferentes composições físico-químicas entre
fumarolas e geleiras?
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(ii)

Qual a abundância de arqueias e bactérias nos sedimentos associados a
fumarolas e a geleiras na Ilha Deception? A abundância desses microorganismos difere em relação aos gradientes ambientais?

(iii)

Qual é a composição taxonômica das comunidades de arqueias e bactérias nas
amostras analisadas? Quais grupos são prevalentes nas geleiras e quais nas
fumarolas? Quais estão distribuídos ao longo de todo o gradiente ambiental?

(iv)

A composição taxonômica de arqueias e bactérias em Deception se assemelha
a que outros ambientes geotermais?

(v)

A diversidade taxonômica (riqueza e alfa e beta diversidade) de bactérias e
arqueias difere ao longo dos gradientes ambientais?

(vi)

Quais os principais fatores ambientais que influenciam a composição e
diversidade taxonômica das comunidades microbianas?

(vii)

Quais são as respostas metabólicas e adaptativas das comunidades
microbianas ao longo dos gradientes de temperatura?

Os objetivos foram alcançados através do uso de métodos de ecologia molecular
baseados na extração do DNA total das amostras, amplificação de parte do gene RNAr
16S (Domínios Bacteria e Archaea), PCR quantitativo (PCRq), sequenciamento de nova
geraçã do gene do RNAr 16S (Bacteria e Archaea) e Metagenoma shotgun, através das
plataformas Illumina MiSeq e HiSeq, respectivamente.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Ambientes geotermais como habitats microbianos
A atividade geotermal é causada pela transferência de calor do interior da Terra em
direção à superfície e pode se manifestar de diversas formas, principalmente através da
atividade vulcânica. Os ambientes de origem vulcânica são amplamente distribuídos na
Terra, mas são concentrados em áreas com alta atividade tectônica resultantes do grande
movimento da crosta terrestre. Esses locais incluem Japão, Islândia, Itália, Rússia, Nova
Zelândia, região central da América do Norte, costa oeste da América do Sul e Antártica
(BOOTHROYD, 2009). Estes vulcões ativos oferecem condições únicas de gradientes
geoquímicos e de temperatura que favorecem o crescimento de micro-organismos
extremófilos metabolicamente diversos (WARD; CASTENHOLZ, 2000).
Os sítios geotermais são formados quando materiais magmáticos profundos são
forçados em direção à superfície terrestre, aquecendo a água de sub-superfície a
temperaturas que podem atingir valores acima do ponto de ebulição. Quando a água
atinge temperaturas suficientemente altas, a pressão litostática força sua saída através de
poros e fissuras, produzindo solos geotermais, fumarolas, ventos hidrotermais, hot
springs ou gêiseres, dependendo do abastecimento de água. Este processo faz com que
minerais oriundos de regiões profundas sejam dissolvidos e depositados na superfície
terrestre, resultando na mineralização e alteração da composição geoquímica do solo ou
sedimentos associados a essas fontes geotermais (VICKERS, 2012). A deposição desses
compostos favorece o crescimento de micro-organismos capazes de metabolizá-los,
principalmente quimiolitoautotróficos. Esses micro-organismos se adaptaram a oxidar ou
reduzir compostos de enxofre, manganês e ferro para obter energia e fixar CO2 para
produzir suas moléculas orgânicas, propiciando assim seu crescimento nesses ambientes
que são muitas vezes oligotróficos (KING, 2007).
Os ambientes termais (temperaturas acima de 60

o

C) são colonizados

exclusivamente por micro-organismos, uma vez que até o momento não foi detectado
nenhum eucarioto capaz de sobreviver a essas condições (WARD; CASTENHOLZ,
2000). Embora os sítios geotermais sejam distribuídos globalmente, eles são descontínuos
e distantes, e os micro-organismos adaptados às altas temperaturas que os colonizam
precisam vencer uma série de barreiras físicas e geográficas durante sua dispersão. Por
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esse motivo, muitos trabalhos são realizados em ambientes geotermais para avaliar os
aspectos evolutivos e biogeográficos dos micro-organismos endêmicos desses
ecossistemas (BROCK, 2012).
A distribuição dos micro-organismos nos ambientes geotermais está relacionada
diretamente com os parâmetros físico-químicos, como temperatura, pH, salinidade,
radiação e pressão. Nesses ambientes, os micro-organismos muitas vezes precisam lidar
com vários parâmetros extremos ao mesmo tempo, e por esse motivo exibem uma alta
versatilidade metabólica (KING, 2007).
Os habitats microbianos termais estão distribuídos tanto em regiões de continente,
como hot springs e gêiseres, quanto no oceano raso (fumarolas) e profundo (fumarolas,
ventos hidrotermais). Apesar de terem a característica de altas temperaturas em comum,
esses ambientes exibem condições ambientais extremamente distintas, que irão selecionar
uma variedade de grupos termófilos ou hipertermófilos filogeticamente e funcionalmente
distintos (BROCK, 2012; MADIGAN et al., 2016; SHARP et al., 2014).

2.2 Ambientes geotermais antárticos
Ambientes geotermais na Antártica consistem tipicamente em sedimentos e solos
minerais aquecidos pelo calor emitido por fumarolas e/ou fissuras, e são exclusivamente
associados a vulcões geologicamente ativos. A maior parte dos vulcões na Antártica não
mostram sinais de atividade vulcânica, e somente quatro exibem habitats geotermais
ativos. Destes, três estão localizados no continente, em Victoria Land (Montes Erebus,
Melbourne e Rittmann) e um nas Ilhas Shetland do Sul, na Península Antártica (Ilha
Deception) (HERBOLD et al., 2014) (Figura 1).
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Figura 1 - Distribuição dos vulcões ativos (vermelho) e inativos (verde) do continente e da
Península Antártica. Adaptado de Herbold et al., 2014.

O Monte Erebus é um estratovulcão localizado na Ilha de Ross, a oeste do Mar de
Ross e está a 3.794 m de altitude. É o vulcão mais austral da Terra, possui um lago de
lava fonolítico (rochas raras formadas a partir do resfriamento e cristalização do magma)
convectivo e apresenta erupções estrombolianas diariamente. A atividade geotermal é
resultado dos processos de rifteamento, que ocasionam o aquecimento do gelo, criando
dinâmicas cavernas, chaminés e torres. O principal gás emanado pelas fumarolas do
Monte Erebus é CO2, a temperatura atinge 65 oC na superfície e o pH varia do neutro ao
levemente alcalino (KYLE et al., 1992).
O Monte Melbourne é também um estratovulcão, localizado na região norte de
Victoria Land e está a 2.732 m de altitude. Da mesma forma que o Monte Erebus, a
origem da atividade geotermal do Monte Melbourne é pela localização na região de rifte.
Evidências sugerem que a última erupção ocorreu há 200 anos atrás. As condições de
temperatura são semelhantes ao Monte Erebus, atingindo no máximo 65 oC na superfície
e os valores de pH mensurados foram em torno de 5.0 (NATHAN; SHULTE, 1967).
O Monte Rittmann está localizado a 100 km do Monte Melbourne, a 2.600 m de
altitude e foi o mais recentemente descoberto (ARMIENTI; TRIPODO, 1991). Extensas
emissões de fumarolas são observadas na região do Monte Rittmann, indicando sua
atividade. A origem para esta atividade geotermal é provavelmente também devido aos
processos de rifteamento, embora pouco ainda se saiba sobre as características desse
vulcão. As temperaturas na superfície atingem 40 oC e cerca de 60 oC a 10 cm de
profundidade. Os valores de pH relatados atingem também em torno de 5.0 (BARGAGLI
et al., 1996; HERBOLD et al., 2014).
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2.2.1

Ilha Deception
A Ilha Deception (62°58’S, 60°39’W) é um estratovulcão complexo em forma de

ferradura, cuja parte central sofreu um processo de colapso durante uma erupção há
aproximadamente 10.000 anos atrás, dando origem a caldeira denominada baía de Port
Foster, que possui aproximadamente 9 km de diâmetro (Figura 2). Deception é o único
local do planeta onde é possível entrar de navio em sua caldeira inundada pelo mar
(BARBAGLI et al., 1996).
Esta ilha vulcânica polar é um ambiente interessante e singular: por um lado,
apresenta atividade geotermal contínua, como é visível através da emissão gasosa
constante das fumarolas, que podem atingir até 100 oC de temperatura na superfície; e por
outro lado, 60% da ilha é coberta por geleiras, com temperatura do solo abaixo do ponto
de congelamento (AMENÁBAR et al., 2013). Ainda, um gradiente geoquímico
proeminente é produzido pelas emissões contínuas dos gases vulcânicos, principalmente
CO2 e H2S. Esses gradientes ambientais em distâncias muito próximas criam um mosaico
de condições ambientais e oportunidades para a colonização de micro-organismos muito
diversos (HERBOLD et al., 2014; VILA et al., 1992). A Ilha Deception difere de todos
os outros vulcões da Antártica devido à sua influência marinha e temperaturas mais
elevadas (os vulcões do continente atingem até cerca de 65 oC). Ainda, as fumarolas de
Deception encontram-se ao nível do mar, enquanto as do continente estão a mais de 2.000
m de altitude (COWAN, 2014).
As anomalias geotermais são encontradas principalmente em Fumarole Bay,
Whalers Bay e Pendulum Cove, e foram originadas provavelmente durante as últimas
erupções entre 1967 e 1970 (HERBOLD et al., 2014). As fumarolas estão distribuídas
tanto em regiões submersas, quanto em regiões parcialmente submersas, em uma zona de
entremarés. A temperatura do sedimento associado às fumarolas é bastante variável,
alcançando valores entre 40-60 °C em Whalers Bay, 70 °C em Pendulum Cove e de 80100 °C em Fumarole Bay (BLANCO et al., 2012) (Figura 2). A composição química das
emanações também varia de acordo com a sua localização: em Whalers Bay e Pendulum
Cove as emanações são compostas especialmente por CO2, enquanto em Fumarole Bay
há uma alta concentração de H2S (AMENÁBAR et al., 2013).
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Figura 2 - Visão geral (B) e mapa da Ilha Deception, Ilhas Shetland do Sul, Antártica, e suas
zonas geotermicamente ativas (A). As setas vermelhas indicam a localização aproximada dos
sítios de estudo deste trabalho. Fonte: Adaptado de Caselli et al., 2002.

2.3 Ecossistemas antárticos e ecologia microbiana
A gama de condições extremas presentes no continente antártico torna-o um dos
locais mais inóspitos da Terra. Nos ecossistemas antárticos podem ocorrer grandes
variações de temperatura e salinidade, dessecação, escassez de nutrientes, alta incidência
de radiação ultravioleta, longos períodos de ausência de luz, além dos ciclos de
congelamento e degelo. Além disso, a Antártica é isolada dos demais continentes
principalmente pela Zona de Convergência Antártica, que atua como uma barreira
geográfica e climática, que pode favorecer o surgimento de espécies endêmicas no
continente (COWAN; TOW, 2004; WYNN-WILLIAMS, 1996).
Devido as condições inóspitas, grande parte dos ecossistemas da Antártica são
colonizados exclusivamente por micro-organismos que, por este motivo, exibem um
papel fundamental nas cadeias tróficas e nos ciclos biogeoquímicos. Os ecossistemas na
Antártica são muito diversos, e podem incluir solos mineirais e ornitogênicos, solos e
sedimentos aquecidos geotermicamente, como os encontrados em Deception, lagos
continentais de salinidade variada, cobertos perenemente ou sazonalmente por gelo,
sistemas endolíticos, solos permanentemente congelados (permafrost), geleiras e
ecossistemas marinhos, bentônicos e pelágicos (CAVICCHIOLI, 2015; WYNNWILLIAMS, 1996).
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A composição microbiana nesses ecossistemas pode ser influenciada por uma série
de fatores, como temperatura, salinidade, disponibilidade de nutrientes, luminosidade e
características geoquímicas do solo, sedimento, água, neve ou gelo (WYNNWILLIAMS, 1996). Ao fornecer energia potencial para o crescimento microbiano, a luz
solar influencia os padrões de crescimento diário e sazonal dos fototróficos e as respostas
associadas dos heterótrofos envolvidos na remineralização da matéria orgânica. Por outro
lado, a baixa luminosidade ou temperaturas muito elevadas (acima de 80 oC), como no
caso dos ecossistemas geotermais, favorecem o metabolismo quimiolitotrófico. A
disponibilidade de nutrientes e minerais, como proporções relativas de ferro, silicato,
nitrogênio, sulfato ou fósforo biodisponível, exerce um grande efeito na composição das
comunidades. Ainda, muitos trabalhos já demonstraram que a temperatura é um dos
fatores mais relevantes para selecionar a composição e os processos realizados pelos
micro-organismos (BOETIUS et al., 2015; CAVICCHIOLI, 2015).
Desse modo, a composição microbiana irá depender diretamente das diferentes
condições ambientais que caracterizam cada ecossistema antártico. Por exemplo, alguns
trabalhos indicam que em amostras de neve da Antártica os grupos mais abundantes
detectados são Alphaproteobacteria, Flavobacteria e Cyanobacteria (BOETIUS et al.,
2015). Para ecossistemas subglaciais, como em sedimentos do Lago Whillians,
Betaproteobacteria,

Actinobacteria

e

Bacteroidetes

são

os

mais

abundantes

(CHRISTNER et al., 2014). No gelo marinho, Flavobacteria, Gammaproteobacteria e
Alphaproteobacteria prevalecem (COWIE, 2011). Contudo, mesmo ecossistemas
antárticos

semelhantes

podem

ainda

abrigar

uma

composição

microbiana

consideravelmente heterogênea entre si. Portanto, os fatores que influenciam a
diversidade microbiana nesses ecossistemas ainda estão longe de serem definidos
(BOETIUS et al., 2015)
Trabalhos recentes envolvendo técnicas independentes de cultivo sugerem que a
diversidade microbiana na Antártica é muito maior do que se havia imaginado quando as
técnicas de cultivo eram empregadas para o estudo da ecologia microbiana. Contudo,
grande parte da diversidade microbiana descrita está relacionada ao Domínio Bacteria, e
ainda pouco se sabe sobre a diversidade de arqueias na Antártica (COWAN, 2014).
Ainda, novos avanços vêm identificando não só a composição das comunidades
microbianas, mas também suas funções e interações nos ecossistemas antárticos e suas
respostas frente às variações extremas ambientais (CAVICCHIOLI, 2015; CHOWN et
al., 2015).
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2.3.1

Ecologia microbiana em ecossistemas geotermais na Antártica
Até o momento, somente cinco trabalhos relataram a ecologia microbiana nos

ecossistemas geotermais da Antártica utilizando métodos independentes de cultivo.
Contudo, a comparação destes trabalhos torna-se limitada devido às diferentes técnicas
moleculares empregadas. Apesar destas diferenças, todos estes estudos concordam que a
diversidade microbiana nos ambientes geotermais é bem mais diversa do que os métodos
dependentes de cultivo demonstravam (HERBOLD et al., 2014).
Dentro estes estudos, três foram realizados sobre as comunidades do Monte Erebus.
Soo et al., (2009) construíram bibliotecas do gene do RNAr 16S e sequenciaram pelo
método de Sanger amostras associadas a solos geotermais na região de Tramway Ridge
(Monte Erebus), detectando os Filos Cyanobacteria, Planctomycetes, Acidobacteria,
Firmicutes, Actinobacteria, Deinococcus/Thermus, OP10 e Chloroflexi. Herbold et al.,
(2014) utilizaram a técnica de pirosequenciamento do gene do RNAr 16S em amostras
de solos associados a fumarolas na região do Monte Erebus e detectaram os Filos
Bacteroidetes, Cyanobacteria, Meiothermus, Chloroflexi, Chlorobi, Acidobacteria,
Armatimonadetes, Actinobacteria, Thermus, Planctomycetes e arqueias relacionadas ao
Filo Thaumarchaeota. Vickers (2012) empregou também pirosequenciamento em
amostras de solos termais do Monte Erebus e detectou os mesmos grupos descritos acima,
incluindo ainda os Filos TW1, TW2 e Nitrospirae.
Os outros dois estudos foram realizados nas fumarolas de Fumarole Bay em
Deception (AMENÁBAR et al., 2013; MUÑOZ et al., 2011) e ambos empregaram as
técnicas de DGGE e sequenciamento Sanger das bandas detectadas. Muñoz et al., (2011)
observaram principalmente membros relacionados a Firmicutes e Thermus/Deinococcus,
dos gêneros Geobacillus, Brevibacillus, Bacillus e Thermus. Amenábar et al., (2013)
buscaram através desta técnica detectar membros do Domínio Archaea, e encontraram os
gêneros hipertermófilos Thermococcus, Methanococcoides e membros de Crenarchaeota
não classificados. O trabalho de Amenábar et al., (2013) foi o primeiro a detectar arqueias
hipertermófilas na Antártica. É provável que os resultados obtidos com o método de
DGGE não correspondam com a diversidade microbiana presente em Deception, uma vez
que nos sítios geotermais do continente, a diversidade mostrou-se muito maior ao
empregar outras técnicas, como o pirosequenciamento.
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Desse modo, o presente trabalho é o primeiro a utilizar métodos de sequenciamento
de nova geração para acessar a diversidade taxonômica e funcional das comunidades
microbianas nos sítios geotermais de Deception.

2.4 Micro-organismos extremófilos
Ao longo das últimas décadas, a descoberta de micro-organismos habitando os
ambientes mais extremos do planeta tem intrigado a comunidade científica. Tais
organismos, denominados extremófilos, sobrevivem em condições hostis e letais para
qualquer outro tipo de vida no planeta (ROTHSCHILD; MANCINELLI, 2001). Os
extremófilos são capazes de colonizar habitats termais, gelados, hipersalinos, secos,
ácidos e alcalinos, dentre outros ambientes que eram previamente considerados inóspitos
para a vida. Estes micro-organismos já foram detectados em regiões que vão desde
oceanos a 10 km de profundidade – em pressões próximas a 100 MPa – até a alta
atmosfera, a 10 km de altitude (CANGANELLA; WIEGEL, 2011). Foram encontrados
em ambientes de pH extremamente ácido (pH 0) ou básico (pH 12.8), em ventos
hidrotermais a 122 oC e no gelo marinho, a -20 oC. Para cada condição extrema
investigada, uma variedade de micro-organismos tem mostrado não só tolerá-las, mas
frequentemente requerí-las para sua sobrevivência (HORIKOSHI et al., 2010).
Os extremófilos são classificados de acordo com as condições as quais habitam:
termófilos ou hipertermófilos (organismos que crescem em temperaturas altas ou muito
altas, respectivamente), psicrófilos (requerem baixas temperaturas para seu crescimento),
acidófilos ou alcalófilos (crescem em ambientes ácidos ou básicos, respectivamente),
barófilos ou piezófilos (crescem sob alta pressão), halófilos (requerem altas
concentrações de sais) e radioresistentes (capazes de resistir a altas doses de radiação
ionizante). Ainda podem oligotróficos (requerem baixas concentrações de nutrientes) e
xerófilos (resistir à baixa disponibilidade de água) (Tabela 1). Estes organismos podem
ser também poliextremófilos, estando adaptados a sobreviver em habitats com mais de
um parâmetro físico-químico extremo. Por exemplo, muitas fumarolas que são quentes e
ácidas ou alcalinas, ou ambientes de oceano profundo que são gelados, oligotróficos e
expostos a alta pressão (DUARTE, 2010; ROTHSCHILD; MANCINELLI, 2001).
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Tabela 1 - Classificação dos extremófilos quanto aos parâmetros físico-químicos
ambientais. Adaptado de Rothschild e Mancinelli (2001).
Parâmetro

Extremófilo

Limites de crescimento Exemplos

Hipertermófilo

> 85 °C

Pyrolobus fumarii (113 °C)

Termófilo

45 ~ 85 °C

Aquifex sp.

Psicrófilo

< 15 °C

Psychrobacter sp.

Psicrotrófico

< 15 °C (ótimo: 20 °C)

Exiguobacterium antarcticum

Acidófilo

pH < 5

Cyanadium caldarium (pH 0)

Alcalinófilo

pH > 8

Bacillus firmus

Salinidade

Halófilo

2 ~ 5 M NaCl

Família Halobacteriaceae

Pressão

Piezofílico

> 400 atm

Shewanella oneidensis

Dessecação

Xerófilo

aw < 0.8

Trichosporonoides nigrescens

Radiação

Radiotolerante

Até 60 Gy/hora

Deinococcus radiodurans

Anaeróbico

Sem O2

Methanococcus jannaschii

Microaerófilo

Níveis baixos de O2

Clostridium sp.

Oligotrófico

Crescimento em habitats
Nitrosopumilus
depletados de nutrientes

Temperatura

pH

Oxigênio

Nutrientes

*aw: atividade da água

Os extremófilos podem ser divididos em duas categorias mais amplas: organismos
extremofílicos, que requerem uma ou mais condição ambiental para seu crescimento, e
organismos extremotolerantes, que podem tolerar condições extremas, mas crescem de
forma ótima em condições mesofílicas (“normais”) (CAVICCHIOLI et al., 2002).
Os extremófilos incluem principalmente organismos procariontes (Bacteria e
Archaea), embora alguns micro-organismos eucariontes (microalgas, fungos e
protozoários) apresentem também adaptações a algumas condições ambientais extremas.
Ainda, o principal grupo de extremófilos é composto por membros do Domínio Archaea.
Embora membros desse grupo sejam comumente menos versáteis que as bactérias, eles
são os recordistas em extremofilia. Os organismos mais hipertermófilos, acidófilos,
alcalófilos e halofílicos conhecidos fazem parte do Domínio Archaea. Por exemplo, a
arqueia Methanopyrus kandleri cresce a 122 °C, máxima temperatura detectada que um
organismo é capaz de sobreviver, e o gênero Picrophilus, que inclui o organismo mais
acidófilo conhecido (cresce em pH 0.06) (HORIKOSHI et al., 2010; ROTHSCHILD;
MANCINELLI, 2001). Na Figura 3 estão descritas as temperaturas ótimas e pH mínimos
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requeridos para o crescimento de bactérias e arqueias termofílicas. Nota-se que as
arqueias exibem os valores mais baixos de pH e os mais altos de temperatura.

Figura 3 - Temperaturas ótimas e pH mínimos requeridos para o crescimento de bactérias e
arqueias termofílicas. Adaptado de Valentine (2007).

De modo geral, a diversidade filogenética de extremófilos é consideravelmente
complexa. Algumas Ordens e Gêneros contêm somente extremófilos, enquanto outras
contém tanto extremófilos quanto mesófilos. Extremófilos adaptados a uma mesma
condição muitas vezes estão amplamente dispersos na árvore filogenética, indicando
mecanismos de evolução convergente em suas adaptações. Há também grupos de
organismos que pertencem a uma mesma Família filogenética, que se adaptaram a
diversas condições extremas (RAMPELOTTO, 2013).
A pesquisa com extremófilos permite também a compreensão dos limites da vida
dentro do nosso planeta. Muitos desses estudos são abordados dentro do campo
multidisciplinar da Astrobiologia - o estudo da origem, evolução, distribuição e futuro da
vida no universo - visto que a história da vida na Terra se desdobrou conjuntamente com
a evolução do clima e geoquímica do planeta em si. Relacionando os limites e a
distribuição da vida na Terra podemos também vislumbrar seus limites fora dela (DES
MARAIS et al., 2008).
Como o foco deste trabalho envolveu analisar as respostas das comunidades
microbianas à atividade vulcânica em uma região polar, serão discutidos em mais detalhes
as adaptações microbianas em relação à temperatura, e os metabolismos alternativos que
esses micro-organismos são capazes de realizar.
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2.4.1

Adaptações celulares e metabólicas de termófilos e hipertermófilos
Os micro-organismos termófilos e hipertermófilos formam grupos basais na árvore

filogenética. Os membros localizados em ramos curtos e profundos exibem as mais altas
temperaturas de crescimento. Dentro de Bacteria, Aquifex pyrophilus e Thermotoga
marítima exibem as mais altas temperaturas de crescimento, entre 95 e 90 °C,
respectivamente. Dentro de Archaea, os organismos recordistas quanto às altas
temperaturas são encontrados nos Filos Crenarchaeota, que em sua maioria metabolizam
enxofre, e Euryarchaeota, principalmente metanogênicos. Eles são membros de gêneros
como Pyrolobus, Pyrodictium, Hyperthermus, Aeropyrum, Pyrobaculum, Igneococcus e
Stetteria (Crenarchaeota), e Methanopyrus e Pyrococcus (Euryarchaeota) (STETTER,
2013).
As altas temperaturas afetam a estrutura e função das células microbianas, tanto
fisicamente quanto quimicamente. Os efeitos físicos são principalmente alterações na
fluidez da membrana, nas taxas de difusão, no enovelamento e estabilidade proteica e na
estabilidade genômica. Os efeitos químicos basicamente alteram as taxas de reações
químicas nas células. Os termófilos e hipertermófilos possuem uma série de adaptações
celulares e moleculares para suportar estes efeitos, que são letais para a maioria dos
organismos (STETTER, 1999).
Os lipídeos das arqueias, incluindo as mesófilas, são compostos por glicerol-1fosfato, ligações éter e cadeia isoprenoide de hidrocarbonetos, ao passo que os lipídeos
das bactérias são formados por glicerol-3-fostato, ligações éster e cadeias de ácidos
graxos. A composição dos lipídeos das arqueias por si só já confere uma maior
estabilidade a altas temperaturas. Ainda, as arqueias possuem uma monocamada lipídica
que torna a membrana muito mais rigídida em comparação com a bicamada lipídica das
bactérias. Contudo, as bactérias termofílicas exibem modificações em sua membrana que
permitem a sua estabilidade em altas temperaturas. Os lipídios de membrana da bactéria
hipertermófila Thermotogae matitima contêm lipídeos do tipo glicerol éter (ácido 15,16dimethyl-30-glyceryloxy-triacontanedioico),

que

aumentam

significativamente

a

estabilidade da membrana frente os efeitos de hidrólise causados pelas altas temperaturas.
Os termófilos e hipertermófilos também possuem mais saturações em seus ácidos graxos,
resultando numa maior rigidez e estabilidade da membrana plasmática (ALBERS et al.,
2000).
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As altas temperaturas também afetam diretamente a molécula de DNA, rompendo
as pontes de hidrogênio e o desnaturando. A resistência termal da dupla fita de DNA em
arqueias hipertermófilas é aperfeiçoada pela enzima girase reversa, um tipo único de
Topoisomerase I que causa um superenovelamento positivo no DNA, aumentando
consideravelmente sua estabilidade. Ainda, as arqueias hipertermófilas possuem
proteínas relacionadas filogeneticamente às histonas dos eucariotos, que auxiliam a
manter a estrutura do DNA estável em altas temperaturas. Da mesma forma, as moléculas
de RNA também são afetadas com as altas temperaturas. Os termófilos e hipertermófilos
estabilizam as estruturas secundárias do RNA aumentando o conteúdo GC e adicionando
modificações pós transcricionais (STETTER, 1999).
As altas temperaturas também provocam a deaminação nucleotídica no DNA, que
se não reparada, ocasiona a incorporação errada de nucleotídeos durante a replicação,
resultando em mutações no DNA que podem ser letais aos micro-organismos. As arqueias
hipertermófilas não apresentam taxas altas de mutação, o que indica que adquiriram um
sistema de reparo extremamente eficiente capaz de conter os efeitos danosos das altas
taxas de deaminação causadas pelas temperaturas elevadas (GRASSO; TELL, 2014;
GROGAN, 2015).
A transferência horizontal de genes (THG) parece também exibir um papel
importante na adaptação microbiana a altas temperaturas, podendo funcionar como um
mecanismo relacionado ao reparo de danos no DNA. Através da THG os organismos são
capazes de obter novos genes que podem auxiliar sua sobrevivência em condições
extremas. A conjugação e a transdução são os principais mecanismos de transferência de
genes em termófilos e hipertermófilos. A transformação é rara, uma vez que fragmentos
de DNA fora da célula em sistemas termais são imediatamente degradados pelas altas
temperaturas. Os mecanismos de THG são principalmente comuns em arqueias
hipertermófilas (VAN WOLFEREN et al., 2013).
As altas temperaturas também provocam desestabilidade das estruturas protéicas
das células. As proteínas termofílicas e hipertermofílicas possuem algumas estratégias
que evitam a sua desnaturação nessas condições. Uma das estratégias é a presença de
resíduos hidrofóbicos no interior de suas estruturas, que promovem sua estabilidade
térmica pela interação formada entre esses resíduos no core da proteína (DONG et al.,
2008). O estudo desenvolvido por Dong et al., (2008) mostraram que ao remover poucos
resíduos hidrofóbicos do core de uma ribonuclease de Thermococcus kodakaraensis, as
taxas de desnaturação da proteína aumentaram significativamente. Outra estratégia que
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aumenta a estabilidade protéica é a presença de pontes de sais no interior da estrutura
protéica. As pontes de sais são uma combinação de duas interações não covalentes: pontes
de hidrogênio e interações eletroestáticas. Essas interações no interior das proteínas as
auxiliam a manterem-se enoveladas em altas temperaturas (ELCOCK, 1998).
Além disso, em temperaturas elevadas a presença de proteínas heat-shock parece
ser essencial para os termófilos e hipertermófilos. As proteínas heat-shock são expressas
por todas as células em resposta a condições de estresse ambiental. Muitas proteínas desse
grupo desempenham funções de chaperonas, estabilizando novas proteínas e garantindo
seu enovelamento correto. As chaperonas podem atuar ainda no desenovelamento de
proteínas com estrutura incorreta, causada pelas condições de estresse ambiental. As
proteínas chaperonas são as principais responsáveis em manter a estrutura protéica
estabilizada e são altamente expressas por termófilos e hipertermófilos em condições de
altas temperaturas. A 108 °C, aproximadamente 80% das proteínas solúveis em
Pyrodictium occultum consistem em chaperonas induzidas pelo calor, denominadas
termossomos, que até o momento só foram detectadas em arqueias hipertermófilas
(LARGE et al., 2009; STETTER, 1999). A chaperona GroEL e sua co-chaperona GroES
exibem também um papel importante na estabilidade protéica nos micro-organismos
termófilos e hipertermófilos, embora na maioria das arqueias hipertermófilas somente
GroES está presente (KLUMPP; BAUSMEISTER, 1998; MADIGAN et al., 2016).
Outras estratégias também estão presentes nos termófilos e hipertermófilos, como
a presença de sais e solutos compatíveis no interior da célula (p. ex. manosilglicerato),
que auxiliam a manutenção do equilíbrio osmótico em altas temperaturas. Os mecanismos
de resposta ao estresse osmótico estão presentes principalmente em termófilos e
hipertermófilos marinhos, que precisam lidar também com a salinidade (EMPADINHAS,
2006). A resposta ao estresse oxidativo também é muito comum nesses organismos, uma
vez que os ambientes termais muitas vezes emitem compostos sulfurosos que exibem um
alto poder de oxidação quando em contato com o oxigênio. Em resposta, os termófilos e
hipertermófilos produzem algumas moléculas, como a oxiredutase e a glutationa, que
auxiliam a manter o estado redox das células microbianas (ALVES et al., 2009).
Ainda, esses organismos são adaptados a outros fatores além da temperatura,
incluindo a composição mineral e gasosa dos ambientes que habitam. A composição
geoquímica dos ambientes vulcânicos propicia a presença de metabolismos
quimiolitoautotróficos. A maioria dos termófilos e hipertermófilos possuem metabolismo
quimiolitoautotrófico, obtendo energia a partir de reações inorgânicas redox
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(quimiolitotróficos) e utilizando CO2 como fonte de carbono para a construção de suas
moléculas orgânicas (autotróficos) (STETTER, 1999).
As reações quimiolitoautotróficas nesses organismos podem ser tanto anaeróbias
quanto aeróbias. Um importante doador de elétrons para esses organismos é H2,
geralmente abundante nos gases vulcânicos. Outros doadores de elétrons podem ser o
sulfeto, enxofre e Fe (II). Como no caso da respiração em mesófilos, alguns termófilos e
hipertermófilos podem usar oxigênio como aceptor de elétrons. Contudo, os
hipertermófilos são geralmente microaerófilos, crescendo somente em concentrações
reduzidas de oxigênio (< 10 ppm). Os tipos de respiração anaeróbica comuns em
termófilos e hipertermófilos são utilizando nitrato, Fe (III), sulfato, enxofre e dióxido de
carbono como aceptores de elétrons. Muitos quimiolitoautotróficos podem ser também
heterotróficos facultativos, utilizando compostos orgânicos se estes se encontram
abundantes no ambiente. Os termófilos e hipertermófilos podem também ser
heterotróficos, obtendo energia tanto aerobicamente ou por diferentes tipos de respiração
anaeróbica, usando compostos orgânicos como doadores de elétrons, ou realizando
fermentação (STETTER 1999, 2013).

2.4.2

Adaptações celulares e metabólicas de psicrófilos
As baixas temperaturas criam uma série de desafios para os micro-organismos que

vão desde a destruição estrutural das células por cristais de gelo, até a desnaturação de
biomoléculas (ROTHSCHILD; MANCINELLI, 2001). Contudo, foram descritos microorganismos psicrófilos no gelo e na neve, com atividade metabólica em temperaturas de
até -20 °C e com capacidade de permanecer viáveis a -45 °C. Os psicrófilos foram
encontrados nos mais variados ambientes gelados, tais como habitats alpinos e polares,
oceano profundo, cavernas de gelo, superfície terrestre e oceânica, e inclusive na
atmosfera superior. São particularmente abundantes nas profundezas frias oceânicas e nas
regiões polares (CAVICCHIOLI, 2006).
Para suportar as condições de baixas temperaturas, os psicrófilos possuem diversas
estratégias celulares. Ao contrário dos termófilos e hipertermófilos, o conteúdo GC
parece não exibir um padrão nos organismos psicrófilos. Contudo, um alto nível de
redundância ocorre nos genomas de psicrófilos, onde observa-se múltiplas cópias RNAt
(relacionados à síntese de aminoácidos) e um aumento na variedade e número de
chaperonas. No genoma desses organismos é observado também um grande número de
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características envolvidas com a plasticidade genômica, como plasmídios, transposons e
outros elementos genéticos móveis. Muitos desses elementos genéticos móveis, e os
genes que eles carregam, parecem estar diretamente envolvidos com adaptações ao frio,
como a biossíntese de ácidos graxos insaturados (AYALA-DEL-RÍO et al., 2010).
Um dos efeitos das baixas temperaturas é a diminuição das taxas de reação química.
As enzimas dos psicrófilos precisam então ser adaptadas a manter taxas catalíticas
adequadas para as funções celulares. As enzimas psicrofílicas são geralmente
caracterizadas por um alto grau de flexibilidade estrutural, baixa termoestabilidade e alta
especificidade em temperaturas baixas. A sua maior flexibilidade aumenta o grau de
complementaridade entre o sítio catalítico e o substrato, reduzindo assim as energias de
ativação e aumentando as taxas de turnover do substrato (CHATTOPADHYAY, 2006).
As proteínas psicrofílicas possuem menos argininas e prolinas em suas estruturas.
Esses aminoácidos formam múltiplas pontes de hidrogênio e pontes de sais, diminuindo
a flexibilidade conformacional. A redução do conteúdo de alanina foi observada nas
proteínas do psicrófilo Shewanella spp., enquanto redução de prolina/arginina foi
detectada em Psychrobacter arcticus. Por outro lado, as proteínas psicrófilas mostram
um aumento dos aminoácidos asparagina, metionina e glicina em suas estruturas. Glicina
aumenta a mobilidade local da proteína, e lisina/arginina diminuem as pontes de
hidrogênio e pontes de sais, aumentando a flexibilidade protéica. Foram observados
também em psicrófilos um aumento de aminoácidos hidrofóbicos no lado exposto das
proteínas, e menos resíduos hidrofóbios em seus centros (MAAYER et al., 2014).
A manutenção da atividade celular em baixas temperaturas, e sua resistência a
choques térmicos, tem sido também relacionada a expressão de proteínas celulares
induzidas pelo frio, conhecidas como Cold Induced Proteins (CIPs). Dentro destas
proteínas, foram caracterizadas as Cold Shock Proteins (CSPs), relacionadas a
aclimatação em condições de queda de temperatura. As CSP são proteínas que se ligam
a ácidos nucléicos fita simples que regulam uma variedade de processos celulares,
incluindo a transcrição, tradução, enovelamento protéico e a fluidez da membrana
(KUHN, 2012).
Um dos impactos mais significativos das baixas temperaturas é na fluidez da
membrana. As adaptações na membrana de psicrófilos incluem um aumento de ácidos
graxos insaturados nos fosfolipídeos, mudança na composição de lipídeos, redução do
tamanho e carga de lipídeos, e conversão dos ácidos graxos de –trans para –cis. Ainda,
os pigmentos carotenóides polares e não-polares são produzidos por diversas bactérias da
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Antártica e auxiliam a modular a fluidez da membrana e a manutenção da
homeoviscosidade durante as variações de temperatura (Figura 4) (DEMING, 2002;
MAAYER et al., 2014).
As baixas temperaturas induzem a formação de cristais de gelo no citoplasma das
células, resultando em dano celular e desequilíbrio osmótico. Algumas estratégias de
crioproteção são observadas na grande maioria dos psicrófilos (Figura 4). O acúmulo de
solutos compatíveis, como a glicna, betaína, sucrose e manitol, resultam na diminuição
do ponto de congelamento citoplasmático, provendo proteção contra o congelamento, e
também contra a dessacação e hiperosmolaridade. O dissacarídeo trealose auxilia a
prevenir a desnaturação e agregação de proteínas, e a diminuir o número de radicais livres
e estabilizar as membranas celulares em condições de frio (CASANUEVA et al., 2010).
Alguns psicrófilos produzem proteínas anticongelantes (AFP), que se ligam e
controlam o crescimento dos cristais de gelo e a recristalização, diminuindo o ponto de
congelamento. Proteínas nucleadores de gelo (IN) controlam e estabilizam a formação
dos cristais de gelo, auxiliando os organismos a evitar o rompimento da membrana pelas
baixas temperaturas. As proteínas IN são um raro exemplo de organismos vivos
catalizando a transição de fase de água líquida para sólida. As bactérias nucleadoras de
gelo são capazes de promover a formação de gelo em temperaturas muito mais quentes
do que as partículas não vivas (CASANUEVA et al., 2010; MAAYER et al., 2014).
A produção de exopolissacarídeos (EPS) representa outra estratégia de
crioproteção. Altos níveis de EPS diminuem o ponto de congelamento e a temperatura
de nucleação de gelo. Os EPS podem ainda capturar água, nutrientes e íons de metais.
Podem também facilitar a adesão, agregação celular e a formação de biofilmes,
desempenhando um papel importante na proteção de enzimas extracelulares contra a
desnaturação pelo frio (NICHOLS et al., 2005).
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Figura 4 - Adaptações celulares comuns em micro-organismos psicrófilos. Adaptado de Maayer et
al., (2014).

Os psicrófilos utilizam uma variedade de vias metabólicas, principalmente
heterotróficas, mas também quimiolitoautotróficas e fotossintéticas. Diferentes grupos de
arqueias metanogênicas foram detectados em ambientes gelados. Chen et al., (2012)
analisaram as respostas moleculares da arqueia metanogênica psicrófila Methanolobus
psychrophilus e observaram mecanismos de adaptação ao frio distintos de bactérias,
como a expressão de chaperoninas GroEL/GroES e termossomos. Apesar da abundância
de arqueias metanogênicas nos ambientes polares, ainda pouco se sabe sobre seus
mecanismos adaptativos em resposta ao frio. Muitas bactérias e arqueias psicrófilas estão
relacionadas também ao ciclo do nitrogênio, atuando na fixação de nitrogênio,
nitrificação e desnitrificação (DUCEY et al., 2010; ZHENG et al., 2011). Alguns
psicrófilos também realizam o metabolismo do enxofre, principalmente as bactérias
verdes do enxofre, que são fotoautotróficas anaeróbias, e bactérias quimiolitoautotróficas
oxidadoras de enxofre (NG et al., 2010; NIEDERBERGER et al., 2009).
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2.5 Métodos independentes de cultivo empregados no estudo das comunidades
microbianas
Antes do desenvolvimento de técnicas moleculares, os estudos de ecologia
microbiana eram baseados em métodos de isolamento e cultivo de micro-organismos em
laboratório. Contudo, estimativas indicam que apenas 1-5% dos micro-organismos do
ambiente são cultivados nas condições laboratoriais, subestimando extremamente a
diversidade microbiana (AMANN et al., 1995). Esta dificuldade é ainda mais vidente ao
se considerar os ambientes extremos, onde o isolamento e cultivo de micro-organismos
são ainda mais complexos. Por este motivo, o emprego de técnicas independentes de
cultivo tornou-se uma necessidade metodológica no campo da ecologia microbiana
(DUARTE, 2010).
As técnicas independentes de cultivo baseiam-se na análise do DNA diretamente
extraído de amostras ambientais. Estas análises podem ser classificadas em dois grandes
grupos: os dependentes de primers específicos e amplificação (PCR), como o
sequenciamento do gene do RNAr 16S, e os independentes de primers e amplificações
específicas, como a técnica de Metagenoma shotgun. Mais detalhes serão descritos a
seguir a respeito dessas técnicas.

2.5.1

Técnicas baseadas na amplificação do gene do RNAr 16S
A maioria dos métodos moleculares empregados em ecologia microbiana envolve

o estudo do gene 16S ribossomal (16S RNAr). Características do gene do RNAr 16S, tais
como sua função no metabolismo celular, ubiquidade e propriedades evolucionárias, o
tornaram um dos marcadores moleculares mais utilizados em ecologia microbiana (CASE
et al., 2007). Uma particularidade do gene 16S rRNA é a presença de regiões altamente
conservadas, as quais permitem o desenho de primers de PCR específicos, e regiões
hipervariadas, as quais são utilizadas para inferir relações filogenéticas entre os microorganismos (DUARTE, 2010; WARD et al., 1990).
Muitas técnicas são utilizadas a partir da amplificação do RNAr 16S em ecologia
microbiana. A técnica de PCR quantitativo (PCRq) é empregada com o intuito de verificar
a abundância de determinados grupos microbianos ou genes funcionais nas amostras
ambientais. O PCRq se baseia na técnica convencional de PCR (reação em cadeia da
polimerase), porém é capaz de quantificar em tempo real o número de cópias amplificadas
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de um determinado gene. Para isso, é utilizado o fluoróforo Sybr Green ou a sonda
fluorescente TaqMan, que se intercalam na dupla fita de DNA, gerando sinais
fluorescentes proporcionais ao número de cópias produzidas. A quantificação do produto
amplificado é realizada através de comparação com uma curva padrão que correlaciona a
intensidade dos sinais de fluorescência, gerados durante os ciclos de amplificação, com
as concentrações conhecidas de uma sequência idêntica a que se quer quantificar. A curva
padrão é geralmente construída a partir de sequências do gene de interesse clonadas em
plasmídios e diluídas em série a concentrações conhecidas. O PCRq é altamente sensível,
tendo seu limite mínimo de detecção de 10 cópias de DNA/mL (GINZINGER, 2002).
Desse modo, muitos trabalhos vêm empregando a técnica de PCRq para quantificar
bactérias e arqueias em amostras ambientais, inclusive em ambientes extremos onde a
abundância desses micro-organismos é baixa (BAYER et al., 2014; OCHSENREITER et
al., 2003; WEBSTER et al., 2015).
O sequenciamento do gene do RNAr 16S é uma das técnicas mais utilizadas para
estudar a diversidade microbiana e suas relações filogenéticas, ecológicas e evolutivas.
Diferentes plataformas e tecnologias vêm sendo empregadas desde o surgimento da
técnica de sequenciamento de DNA na década de 1970. A primeira técnica de
sequenciamento de DNA consistia no princípio da incorporação terminal de
dideoxinucleotideos marcados, juntamente com a eletroforese capilar (SANGER et al.,
1977). No contexto da ecologia microbiana, essa técnica possibilita o sequenciamento de
até centenas de fragmentos de genes 16S rRNA por estudo. Contudo, além de poucas
sequências geradas, o processo de preparo de bibliotecas de clones, necessário para o
sequenciamento baseado em eletroforese capilar, é longo, trabalhoso e de alto custo.
Nos últimos anos, foram desenvolvidas novas tecnologias de sequenciamento
denominadas sequenciamento de nova geração (next generation sequencing - NGS) ou
sequenciamento de alto rendimento (high-throughput sequencing - HTS) (SHENDURE;
JI, 2008). As principais vantagens das tecnologias de NGS são o sequenciamento direto
dos amplicons, sem a necessidade de construção de bibliotecas de clones, o alto volume
de sequências produzidas (de milhares a milhões) e a realização das leituras das
sequências diretamente nas plataformas, ou seja, não há dependência de eletroforese. A
primeira tecnologia de NGS lançada (2005) foi o pirosequenciamento, por meio da
plataforma 454 (Roche), que era capaz de gerar em torno de 200 mil sequências por
corrida. Inicialmente, sequências entre 30-100 bp eram geradas pelas plataformas de NGS
e conforme o avanço das tecnologias, o comprimento máximo das sequências foi para
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300-1000 bp. Após o lançamento do 454, uma série de plataformas e tecnologias
surgiram, como o SOLiD (Sequencing by Oligo Ligation Detection) (Life Technologies),
Ion Torrent (Life Technologies) e MiSeq/HiSeq (Illumina). Os custos de sequenciamento
diminuíram drasticamente com o avanço dessas tecnologias, de modo que hoje é possível
sequenciar o genoma humano por 1000 dólares pela plataforma HiSeq da Illumina (em
2004 o custo era de 10 milhões) (METZKER, 2010; VAN DIJK et al., 2014).
A escolha da plataforma de NGS depende de uma série de fatores, desde o tamanho
dos amplicons a serem sequenciados, aos custos e objetivos do estudo. Recentemente, a
plataforma Illumina se tornou líder entre as tecnologias estabelecidas de NGS,
principalmente pelos equipamentos de alto desempenho (milhões de sequências geradas),
por oferecer o menor custo por base sequenciada e maior qualidade de sequências
(KOZICH et al., 2013; NELSON et al., 2014). Na plataforma MiSeq da Illumina, é
possível gerar cerca de 30 milhões de reads (denominação de sequências para esta
plataforma) pareados com aproximadamente 300 pb cada. A plataforma MiSeq da
Illumina é atualmente a mais utilizada para o sequenciamento de amplicons em ecologia
microbiana (CAPORASO et al., 2012).
A tecnologia de sequenciamento da Illumina funciona a partir de um processo
conhecido por amplificação em fase sólida associado a sequenciamento por síntese
(sequencing-by-synthesis). Primeiramente, são preparadas bibliotecas de amplicons
independentes de clonagem: aos amplicons são adicionadas sequências de adaptadores e
de barcodes (índices ou códigos que irão identificar cada amostra). As bibliotecas são
depositadas em uma superfície sólida (flow cell), coberta por oligonucleotídeos que vão
se ligar aos adaptadores adicionados previamente às bibliotecas. Em seguida ocorre o
processo de amplificação por ponte (bridge amplification), onde ocorrerá uma reação de
amplificação controlada, denominada de cluster generation. De forma similar à PCR, a
bridge amplification se dá por ciclos de denaturação e extensão que resultam na
amplificação dos fragmentos de DNA que ficaram preso à flow cell, gerando de milhões
à bilhões de clusters clonais por toda a flow cell. A tecnologia da Illumina também utiliza
o princípio de nucleotídeos terminadores, que impedem a extensão do fragmento de DNA,
mas de forma reversível. Cada um dos 4 tipos de nucleotídeos é marcado com uma cor
única. Após sua incorporação na fita de DNA pela polimerase, o marcador fluorescente é
identificado por excitação a laser através de câmera de CCD e, em seguida, clivado
enzimaticamente, revertendo a condição terminadora do último nucleotídeo incorporado,
para dar continuidade a um novo ciclo de extensão. A identificação das bases é feita a
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cada etapa da síntese da fita de DNA (NELSON et al., 2014; VAN DIJK et al., 2014;
WERNER et al., 2011).
A plataforma Illumina também pode se beneficiar da geração de sequências pairedend em que cada amplicon é sequenciado duas vezes, a partir da ponta 3' e da 5' da
molécula de DNA. Desde que as reads paired-end se sobreponham, a geração de
sequências contíguas (contigs) resulta em sequências finais de tamanho maior que o das
reads individuais ao mesmo tempo em que se reduz os erros intrínsecos do processo de
sequenciamento (WERNER et al., 2011).
Atualmente, o maior desafio relacionado ao sequenciamento NGS é a análise da
grande quantidade de dados gerados por essas plataformas. No caso dos dados de
sequenciamento do RNAr 16S, as ferramentas de bioinformática atualmente mais
utilizadas para processá-los são o Qiime (Quantitative Insights Into Microbial Ecology)
(COPARASO et al., 2010) e o pipeline do Uparse (EDGAR, 2013). Através dessas
ferramentas, as sequências são agrupadas em Unidades Taxonômicas Operacionais
(Operational Taxonomic Units - OTUs) para a realização das análises filogenéticas e de
diversidade. As OTUs são classificadas taxonomicamente de acordo com os bancos de
dados de DNA ribossomal empregados, como os do RDP (WANG et al., 2007) e
Greengenes (DeSANTIS et al., 2006).
Apesar de fundamental para o estudo da ecologia de micro-organismos, é preciso
ter cautela ao empregar os métodos dependentes de amplificação, principalmente devido
a alguns vieses, como: a afinidade diferencial dos primers para determinados grupos
microbianos e a baixa cobertura desses primers para grupos raros ou ainda não descritos
na literatura (CAPORASO et al., 2012). Por este motivo, é importante associar os
resultados gerados pelas técnicas dependentes de amplificação, com outras técnicas que
não dependem do uso de primers, como a Metagenômica.

2.5.2

Metagenoma shotgun
A Metagenômica ou “genômica ambiental” é o estudo dos genomas microbianos

extraídos diretamente de amostras ambientais. O termo “shotgun” refere-se à etapa em
que o DNA ambiental extraído é totalmente fragmentado em comprimentos de
aproximadamente 400 pb. No Metagenoma, as bibliotecas são construídas através desses
fragmentos, sendo então não dependentes de amplificação com primers específicos. Em
seguida, o sequenciamento dessas bibliotecas seguirá os mesmos princípios descritos para
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o sequenciamento do gene do RNAr 16S pela plataforma MiSeq da Illumina. Contudo, a
complexidade das sequências do Metagenoma é muito maior em relação ao
sequenciamento de amplicons, já que diversos genes e genomas estarão sendo avaliados.
Por esse motivo é necessário utilizar uma plataforma que gere uma grande quantidade de
reads, como é o caso da plataforma HiSeq da Illumina, a mais empregada atualmente para
as análises de Metagenoma. A HiSeq da Illumina é capaz de gerar em torno de 300
milhões de reads pareados de 150 pb cada (CAPORASO et al., 2012; EISEN, 2007).
A Metagenômica tem se tornado a principal ferramenta para estudos relacionados
à diversidade funcional, o potencial metabólico e a função ecológica das comunidades
microbianas (SIMON et al., 2009). Entender a diversidade funcional pode auxiliar
também o desenvolvimento de novos meios de cultura e técnicas de cultivo capazes de
isolar um maior número de micro-organismos. O Metagenoma shotgun têm sido proposto
como a abordagem funcional mais robusta para a descrição de comunidades microbianas
em seus habitats naturais, visto que, teoricamente, todas as sequências de DNA de todos
os organismos presentes em uma determinada amostra são analisadas (FERRER et al.,
2011). A presença ou ausência de genes envolvidos em vias metabólicas, como na oxidoredução de enxofre, ferro ou na respiração aeróbia, pode fornecer informações a respeito
das estratégias metabólicas e da função destes micro-organismos nos ciclos
biogeoquímicos. Além disso, o Metagenoma pode fornecer informações à respeito da
adaptabilidade destes micro-organismos aos extremos de temperatura encontrados, por
exemplo, nos sítios geotermais polares (INSKEEP et al., 2012).
Se o sequenciamento do gene do RNAr 16S pela plataforma Illumina MiSeq já gera
desafios quanto a grande quantidade de dados gerados, a Metagenômica utilizando HiSeq
é ainda mais desfiadora. Os dados gerados por HiSeq requerem uma enorme capacidade
de processamento, que deve ser suprida pelo uso de clusters de computadores ou serviços
de computação em nuvem. O MG-RAST (Metagenomics RAST server) é um servidor
gratuito online que fornece ferramentas automatizadas para a análise e visualização de
dados Metagenômicos. O pipeline de análise do MG-RAST consiste em processar as
sequências quanto à qualidade e tamanho, selecionar ORFs (open reading frame), anotar
os genes e os aminoácidos, identificar as proteínas, e por fim, gerar os perfis de
abundância de cada função para cada amostra analisada (GLASS et al., 2011).
Muitas informações são geradas através da Metagenômica e por este motivo é de
grande importância ter em vista quais perguntas se objetiva responder com esta técnica.
Nesse trabalho, buscou-se principalmente selecionar os genes envolvidos em processos
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metabólicos e nos ciclos biogeoquímicos, bem como genes relacionados com a adaptação
microbiana a ambientes extremos, sobretudo com a resposta ao estresse ambiental.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Coleta de amostras ambientais na Ilha Deception, Antártica
As amostras utilizadas neste trabalho foram coletadas durante a Operação Antártica
XXXII (dezembro de 2013 a janeiro de 2014) com apoio logístico do Navio Polar
Almirante Maximiano, Marinha do Brasil, e com auxílio dos Projetos INCTCRIOSFERA e MICROSFERA, coordenados pelo Dr. Luiz Henrique Rosa e pela Drª.
Vivian Helena Pellizari, respectivamente. Ambos os projetos contaram com o apoio do
Programa Antártico Brasileiro.
Foram coletadas amostras de sedimento superficial (~5 cm de produndidade)
associado à fumarolas e geleiras da Ilha Deception, nos sítios geotermicamente ativos de
Fumarole Bay (FB) e Whalers Bay (WB). Definiu-se um transecto de temperatura,
totalizando três pontos, intitulados A, B e C (Figura 5). Os pontos A e B referem-se as
amostras coletadas nas fumarolas, enquanto os pontos C estão relacionados às amostras
das geleiras. Durante as coletas, somente a fumarola de Fumarole Bay do ponto B estava
submersa (aproximadamente a 50 cm de profundidade na coluna d’água), enquanto as
demais estavam expostas, em uma zona de entremarés. As amostras de sedimento dos
pontos C foram coletadas abaixo da borda das geleiras (Tabela 2).
Em relação à temperatura de cada sítio geotermal, os pontos A foram considerados
os mais quentes, B os pontos intermediários e C os pontos mais frios. Triplicatas de cada
ponto foram realizadas e tratadas como amostras independentes em todas as análises
posteriores. As amostras ficaram armazenadas no Navio Polar Almirante Maximiano em
freezer –20 ºC para as análises moleculares e em refrigerador 4 ºC para as análises
dependentes de cultivo, até sua retirada no Rio de Janeiro no mês de abril de 2014.
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Tabela 2 - Descrição das dezoito amostras coletadas na Ilha Deception durante a
Operantar XXXII (2013-2014).
Data

Local

09/jan
Deception
/14

Sítio
Geotermal

Código

Coordenadas

Tipo de amostra

Temperatura

Fumarole
Bay

FBA1,
FBA2 e
FBA3

62º58’02,7” S
– 60º42’36,4”
W

Sedimento exposto
superficial
associado a
fumarola

98 ºC

66 e 80 ºC

09/jan
Deception
/14

Fumarole
Bay

FBB1,
FBB2 e
FBB3

Sedimento
associado a
62º58’02,7” S
fumarola submersa
– 60º42’36,4”
em região rasa
W
(~50 cm
profundidade)

09/jan
Deception
/14

Fumarole
Bay

FBC1,
FBC2 e
FBC3

62º58’02,7” S
Sedimento
– 60º42’36,4”
associado a geleira
W

~0 ºC

Sedimento
WBA1, S 62°58'788"
4/dez/
superficial exposto
Deception Whalers Bay WBA2 e
S13
associado a
WBA3 60°33'464" W
fumarola

54 ºC

Sedimento
superficial
exposto
WBB1, S 62°58'788"
4/dez/
a 5 metros da
Deception Whalers Bay WBB2 e
S13
WBB3 60°33'464" W fumarola do ponto
A

10 ºC

WBC1, S 62°58'788"
4/dez/
Sedimento
Deception Whalers Bay WBC2 e
S13
associado a geleira
WBC3 60°33'464" W

~0 ºC
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Figura 5 - Visão geral dos pontos de coleta nos sítios geotermais de Whalers Bay e Fumarole
Bay, na Ilha Deception.
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3.2 Análises físico-químicas do sedimento
Durante a coleta nas fumarolas submersas de Fumarole Bay utilizou-se a sonda
multiparamétrica Horiba U-50 para a análise da água do mar adjacente. Os parâmetros
mensurados pela sonda foram pH, temperatura, salinidade, condutividade, turbidez,
densidade ótica, sólidos totais dissolvidos e potencial de redução. Por questões logísticas,
não foi possível mensurar com a sonda estes parâmetros nas fumarolas de Whalers Bay.
Todas as amostras de sedimento analisadas neste trabalho foram avaliadas em
laboratório quanto aos seguintes parâmetros físico-químicos: micronutrientes (boro,
cobre, ferro, manganês e zinco), matéria orgânica, carbono orgânico, pH em H20, pH em
KCl, fósforo, silício, sódio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, soma de bases trocáveis,
capacidade de troca de cátions, saturação da CTC por bases (V), saturação por alumínio
(m), sulfato, nitrogênio total, amônia, nitrato, condutividade elétrica, granulometria,
umidade e densidade do solo. Estas análises foram realizadas por terceirização de serviço
no Departamento de Ciência do Solo, Escola Superior de Agrucultura “Luiz de Queiroz”,
Universidade de São Paulo.

3.3 Extração de DNA total
A extração de DNA genômico total das amostras coletadas durante a Operação
Antártica XXXII foi realizada utilizando o kit PowerMax Soil™ DNA (Mo Bio, USA), a
partir de 10 g de cada amostra, segundo o protocolo do fabricante. Após a extração, o
DNA foi purificado com o kit OneStep™ PCR Inhibitor Removal Kit™ (Zymo Research,
USA), conforme o protocolo do fabricante. A integridade e concentração final de DNA
foi avaliada, respectivamente, em eletroforese em gel de agarose 1% (v/v) preparado em
tampão TAE 1X (Tris 0,04 M, ácido acético glacial 1M, EDTA 50 mM, em pH 8) e em
fluorômetro Qubit 1.0 (Life Technologies, USA) com o kit Qubit® dsDNA HS Assay Kit
(Life Technologies, USA).

3.4 PCR em Tempo Real (PCR quantitativo)
As análises de PCR quantitativo (PCRq) foram realizadas com o intuito de avaliar a
abundância do gene do RNAr 16S de bactérias e arqueias nas comunidades microbianas
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analisadas. As reações foram realizadas em triplicatas e utilizando o sistema de detecção
Sybr Green I. As reações de PCRq foram feitas em volume de 25 µL contendo 12,5 µL de
Power Sybr® Master Mix (Life Technologies, USA) e 0,2 µM dos pares de primers. Os
primers empregados foram:
a) Bactérias: primers 27F e 518R (LANE et al., 1991; MUYZER et al., 1993) numa
amplificação com uma desnaturação inicial a 95 °C por 3 min, seguida de 35 ciclos de 94
°C por 30 s, 55 °C por 30 s e 72 °C por 30 s;
b) Arqueias: primers 340F e 1000R (GANTNER et al., 2011) iniciando com
desnaturação a 98 °C por 2 min, seguida de 35 ciclos a 95 °C por 30 s, 57 °C por 30 s e 72
°C por 90 s.
Com o intuito de verificar a especificidade da reação de amplificação foram
construídas curvas de desnaturação com temperaturas variando entre 60 °C e 95 °C. Os
dados foram analisados em software fornecido pela Applied Biosystems que é capaz de
calcular os valores de cycle threshold (Ct), a correlação logarítmica (R2) entre o número de
ciclos e a quantidade de DNA nas amostras, além da eficiência da reação (E). Como
controles foram empregadas diluições seriadas de produtos de PCR do gene RNAr 16S
amplificados com os primers 27F e 1401R (LANE et al., 1991) e 1000R e 340F
(GANTNER et al., 2011). Desta forma os valores de Cts obtidos em cada reação foram
utilizados para determinar o número de cópias do gene por grama de amostra e para estimar
o número de células por grama de amostra. O número de cópias do gene do rRNA 16S foi
convertido para células assumindo 2 e 3,8 cópias do gene para Archaea e Bacteria,
respectivamente (BORREL et al., 2012). A análise de variância (ANOVA), através do
software Prism, foi realizada para avaliar se houve diferenças significativas entre as
amostras. Análises de componentes principais foram realizadas a fim de correlacionar os
resultados de PCRq com os parâmetros ambientais, através do software Canoco v4.5
(SMILAUER; LEPS, 2014).

3.5 Sequenciamento do gene do RNAr 16S por Illumina Miseq
O gene do RNAr 16S foi amplificado a partir do DNA genômico total das amostras
analisadas e sequenciado através da plataforma Illumina MiSeq, em um sistema pairend
2 x 300 pb. O gene do RNAr 16S possui aproximadamente 1500 pb e contém 9 regiões
variáveis, intercaladas entre as regiões conservadas. Essas regiões variáveis são
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frequentemente utilizadas para classificações filogenéticas e análises de diversidade. Para
este trabalho, o par de primers S-D-Bact-0341-b-S-17 (abreviado como 341F) (5’CCTACGGGNGGCWGCAG-3’) e S-D-Bact-0785-a-A-21 (abreviado como 785R) (5’GACTACHVGGGTATCTAATCC-3’) foi escolhido para amplificar as regiões V3 e V4
do gene do RNAr 16S em bactérias, e os primers S-D-Arch-0519-a-S-15 (abreviado como
519F) (5’-CAGCMGCCGCGGTAA-3’) e S-D-Arch-1041-a-A-18 (abreviado como
1017R) (5’-GGCCATGCACCWCCTCTC-3’) para amplificar o mesmo gene em
arqueias (KLINDWORTH et al., 2013). Os primers foram selecionados por apresentarem
degenerações que permitem uma alta cobertura e boa representatividade da diversidade
microbiana, de acordo Klindworth et al., (2013) em estudo recente. A cobertura de cada
primer contendo um mismatch ou degeneração é respectivamente para arqueias e
bactérias: 66,6% e 98,1% para 341F, e 96,5% e 96,2% para 785R; 97,7% e 98,4% para o
519F, e 95,0% e 0% para o 1017R. Quando considera-se a cobertura do par de primers
341F e 785R, as análises in silico testadas por Klindsworth et al., (2013) indicam valores
de 58,2 % para arqueias e 70,9% para bactérias. Para o par de primers 519F e 1017R, as
análises in silico indicam valores de cobertura de 92,8% para arqueias e 0% para
bactérias.
O preparo das amostras consistiu em uma amplificação inicial do gene do RNAr
16S a partir do DNA genômico, utilizando os primers citados acima. Cada primer possuía
uma

sequência

de

adaptadores

específicos

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAG-3’;
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG-3’)

(Forward
Reverse
para

a

5’5’-

plataforma

Illumina MiSeq. A primeira reação de PCR consistiu em 25 µL da enzima KAPA HiFi
HotStart Ready Mix (Kapa Biosystems), aproximadamente 5 ng de DNAg e 0,2 µM de
cada primer. O programa consistiu em uma desnaturação inicial a 95 ºC por 3 min,
seguida de 30 ciclos a 95 ºC por 30 s, anelamento a 55 ºC ou 67 ºC por 30 s, para bactérias
ou arqueias, respectivamente, e extensão a 72 ºC por 30 s, e uma extensão final a 72 ºC
por 5 min. Devido a presença de dímeros de primers, as bandas referentes aos amplicons
foram cortadas do gel e purificadas através do kit QIAquick Gel Extraction (QIAGEN,
USA). O DNA amplificado foi quantificado através de fluorômetro Qubit 1.0 (Life
Technologies, USA) com o kit Qubit® dsDNA HS Assay Kit (Life Technologies, USA).
Em seguida, foram utilizados aproximadamente 50 ng de DNA para realizar a segunda
reação de amplificação, que consistiu na adição de índices em cada amplicon do gene do
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RNAr 16S para a montagem das bibliotecas. Os índices são compostos por dois conjuntos
de primers (12 primers de índices “tipo 1” e 8 primers de índices “tipo 2”) que dão origem
a 96 combinações diferentes, correspondendo a 96 amostras (Figura 6). O programa para
a PCR de adição dos índices foi desnaturação inicial de 95 ºC por 3 min, 8 ciclos de 95
ºC a 30 s, 55 ºC a 30 s e 72 ºC a 30 s, e extensão final de 72 ºC por 5 min.

Figura 6 - Esquema correspondente a combinação de diferentes primers que irão criar “códigos”
para a identificação de 96 amostras. Em A: conjunto de primers índices 1, B: conjunto de primers
índices 2 e C: placa contendo os amplicons do gene do rRNA 16S. Fonte: Protocolo Illumina – 16S
Metagenomic Sequencing Library Preparation.

Os amplicons contendo os índices e denominados de “bibliotecas” foram
purificados por beads magnéticas através do kit AMPure XP beads (Beckman Coulter).
Para a purificação, foram adicionados 56 µL das beads magnéticas em cada biblioteca. A
placa contendo as amostras foi inserida em um rack magnético por 2 min ou até que o
sobrenadante se tornasse transparente. O sobrenadante foi removido e 200 µL de etanol a
80% foi adicionado para a lavagem do DNA. O etanol 80% foi removido e 25 µL de 10
mM Tris pH 8,5 foi adicionado em cada amostra para a eluição do DNA purificado.
As bibliotecas foram analisadas quanto a sua qualidade empregando-se Bioanalyzer
2100 (Agilent Technologies) e chip Bioanalyzer DNA 1000 (Agilent Technologies), e
quanto a sua quantidade, por meio de Qubit 1.0 (Life Technologies, USA) e kit Qubit®
dsDNA HS Assay Kit (Life Technologies, USA).
Foi efetuada a normalização das bibliotecas para 4 nM, por meio da seguinte
fórmula:
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Em seguida, foi realizada a etapa final de pooling, onde misturou-se todas as
bibliotecas normalizadas para o envio ao sequenciamento. As amostras foram enviadas
para o Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa (CEFAP), localizado no Instituto de
Ciências Biomédicas (ICB) da USP, que possui uma plataforma Illumina MiSeq
disponível para pesquisadores do ICB.
A preparação para o sequenciamento no CEFAP consistiu na desnaturação das
bibliotecas com NaOH, diluído com tampão de hibridização, e em seguida, desnaturação
por calor, seguindo as especificações do fabricante. Foi adicionado à biblioteca 5% do
controle interno PhiX, devido à baixa complexidade dos amplicons (pouca variação de
bases). A fabricante Illumina recomenda o preparo de pool de bibliotecas visando
densidades de geração de cluster dentro da margem de 800-1000 K/mm2 para otimização
dos reagentes MiSeq v3. Para tanto, foi calculado uma concentração final de DNA de 4
pM para a corrida.
O sequenciamento foi realizado na plataforma MiSeq juntamente com os reagentes
e flow cell MiSeq v3, que gera reads de 301 pb, paired-end, por um total de 600 ciclos de
amplificação. O sequenciamento foi acompanhado por 65 horas até seu término, pela
plataforma online BaseSpace® (Illumina). Todos os dados gerados foram enviados pelo
equipamento MiSeq aos servidores da Illumina e descarregados pela plataforma
BaseSpace® para posterior análise de bioinformática.

3.6 Análise dos dados de sequenciamento do gene do rRNA 16S por Illumina
Os dados de sequenciamento do gene do rRNA 16S foram analisados através do
Qiime (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) (COPARASO et al., 2010) e do
pipeline do Uparse (EDGAR, 2013). Primeiramente, os reads pareados foram montados
por meio do software PEAR (ZHANG et al., 2014), utilizando um mínimo de
sobrebosição de 50 pb, mínimo de tamanho de 400 pb e mínimo Phred score de 30. Em
seguida os reads montados foram filtrados quanto à sua qualidade através do comando fastq_filter do Usearch versão 8.1.1861 (EDGAR, 2010), com um mínimo de erros
esperados de 1.0 (-fastq_maxee 1.0). Os reads montados foram novamente filtrados por
meio do Software PRINSEQ (SCHMIEDER; EDWARDS, 2011) e trimados em suas
extremidades (~10 pb), de modo que todas as sequências exibissem tamanho de 400 pb.
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As sequências únicas foram selecionadas com o comando -derep_fulllength do
Usearch, com o intuito de selecionar somente as sequências únicas. As sequências únicas
foram agrupadas em OTUs considerando uma similaridade de 97%, através do comando
-cluster_otus do Usearch. As sequências quiméricas foram filtradas através do comando
-uchime_ref do Usearch, utilizando como referência o banco de dados do RDP Classifier
(WANG et al., 2007).
A tabela de OTUs foi construída por meio do comando -usearch_global do Usearch
e

as

OTUs

foram

classificadas

taxonomicamente

através

do

comando

assign_taxonomy.py do Qiime, utilizando o banco de dados do Greengenes (DeSANTIS
et al., 2006) como referência para Bacteria e o banco do RDP para Archaea (WANG et
al., 2007). Foram removidas as sequências assinaladas como cloroplastos e, em seguida,
utilizou-se o comando alpha_diversity.py do Qiime para as análises de riqueza e alfa
diversidade. A riqueza foi estimada pelos índices Ace e Chao1 e a alfa diversidade foi
calculada pela Equitabilidade e pelos índices Simpson e Shannon. As sequências foram
alinhadas através do comando align_seqs.py para a construção da árvore filogenética,
utilizando o comando make_phylogeny.py do Qiime. Utilizou-se o comando
core_diversity_analyses.py do Qiime para calcular a beta diversidade baseada no índice
filogenético de UNIFRAC weighted (quantitativo) e unweighted (qualitativo)
(LOZUPONE et al., 2011). É importante destacar que as análises descritas acima foram
aplicadas para as sequências amplificadas com os primers de Bacteria (341F e 785R) e
Archaea (519F e 1017R) separadamente. Os gráficos e as análises estatísticas, incluindo
os testes de hipótese, foram elaborados com auxílio do R versão 3.3.1 (R Development
Core Team, 2008), utilizando os pacotes ggplot2, vegan, qiimer, reshape2, circlize e flyr.
A correlação entre o perfil da comunidade e as variáveis físico-químicas foi realizada por
meio de uma análise de db-RDA (Análise de Redundância baseada na Distância), através
do pacote vegan do R.

3.7 Metagenoma shotgun
O metagenoma permite sequenciar o DNA total das comunidades microbianas, ou
seja, todos os genes de todos os organismos detectados em uma determinada amostra.
Dessa forma, é possível inferir, por exemplo, o potencial metabólico, os ciclos
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biogeoquímicos associados à comunidade microbiana e seus genes de adaptação ao
ambiente de estudo.
Neste trabalho o metagenoma foi realizado pela plataforma Illumina HiSeq 2500
através de terceirização de serviços, no Laboratório Central de Tecnologias de Alto
Desempenho em Ciências da Vida (LaCTAD), localizado na Unicamp. O
sequenciamento foi realizado em um sistema pairend 2 x 100 pb em 3 lanes, totalizando
aproximadamente 30 milhões de reads por amostra.
Inicialmente, as amostras de DNA total foram amplificadas (Whole Genome
Amplification)

para

obtenção

de

DNA

suficiente

para

o

sequenciamento

(aproximadamente 2 µg), por meio do kit illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification (GE
healthcare Life Sciences), seguindo o protocolo do fabricante. Esse kit se baseia na
amplificação por círculo rolante através da enzima Phi29 DNA polimerase de fagos e de
hexâmeros de primers, que amplificam uniformemente e aleatoriamente o DNA total da
amostra em questão. Foram realizadas de duas a três amplificações por amostra para a
obtenção de 2 µg de massa total. O DNA amplificado foi purificado por beads magnéticas
através do kit AMPure XP beads (Beckman Coulter). A purificação consistiu na adição
de 56 µL das beads magnéticas em cada biblioteca. A placa contendo as amostras foi
inserida em um rack magnético por 2 min ou até que o sobrenadante se tornasse
transparente. O sobrenadante foi removido e 200 µL de etanol a 80% foi adicionado para
a lavagem do DNA. O etanol 80% foi removido e 25 µL de 10 mM Tris pH 8,5 foi
adicionado em cada amostra para a eluição do DNA purificado. O DNA total purificado
foi enviado para o sequenciamento no LacTAD (Unicamp), onde as bibliotecas foram
preparadas e o sequenciamento realizado.

3.8 Análise dos dados de Metagenoma shotgun
Os reads obtidos através da plataforma Illumina HiSeq para a análise do
Metagenoma foram primeiramente filtrados utilizando o software SICKLE (JOSHI;
FASS, 2011), utilizando um mínimo de Phred score de 30. Os reads filtrados foram
anotados utilizando o Metagenomics RAST server (MG-RAST) (GLASS et al., 2011), de
acordo com o pipeline da versão 3.3. O MG-RAST fornece um controle de qualidade das
sequências que consiste em remover sequências duplicadas e selecionar sequências de
acordo com sua qualidade e tamanho. Foram selecionados os reads com tamanho maior
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que 80 pb e Phred score maior que 30. Os perfis funcionais e taxonômicos foram gerados
através das classificações de subsistemas e classificações com melhor hit, por meio do
SEED subsystem, M5NR (M5 non-redundant protein database) e KEGG, disponíveis no
MG-RAST, com os parâmetros 1x10-5 e-value, mínimo alinhamento de 50 pb e 60% de
identidade.
Foi gerada uma tabela contendo a frequência de hits para cada taxa individual
(taxonomia) ou subsistema (função) para cada Metagenoma. Os valores foram
normalizados para abundância relativa para remover possíveis vieses quanto aos
diferentes tamanhos dos reads e esforços de sequenciamento. Os dados gerados pelo
MG-RAST foram analisados estatisticamente através do software Statistical Analysis of
Metagenomic Profiles (STAMP) (PARKS; BAIKO, 2010). Os valores de p foram
calculados utilizando o teste exato de Fisher two-sided (FISHER, 1958) e os intervalos
de confiança foram calculados por meio do método de Newcombe-Wilson
(NEWCOMBE, 1998). As comparações estatísticas foram realizadas agrupando as
amostras em três grupos de acordo com a temperatura ambiental: geleiras, fumarolas de
até 80 oC e fumarola de 98 oC.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análises físico-químicas do sedimento
Durante a Operação Antártica XXXII, como descrito anteriormente, a água do mar
adjacente às fumarolas de Fumarole Bay foi avaliada in situ por meio da sonda
multiparâmetros Horiba U-50. Ao observar os parâmetros avaliados pela sonda, nota-se
propriedades muito peculiares para a água do mar, onde os valores de pH (4,97) e a
salinidade (2,98%) mostraram-se consideravelmente baixos (Tabela 3). Provavelmente,
a entrada de vapor d’água e gases sulfurosos oriundos das fumarolas vulcânicas em
direção à coluna d’água provoca a redução de seu pH e a diminuição da salinidade nas
regiões adjacentes.
Tabela 3 - Condições meteorológicas e propriedades da água do mar superficial durante
a coleta no sítio de Fumarole Bay.
Condições Meteorológicas 09/01/14 (~22h – 1h) em
Fumarole Bay
Pressão atmosférica (hPa)

1004

Temperatura do ar (°C)

-0,8

Velocidade Vento (Nós)

8

Velocidade Vento (km/h)

15

Direção Vento

340º

Propriedades da Água Superficial em
Fumarole Bay
Temperatura da água (°C)

-0,25

pH

4,97

ORP (mV)

147

Condutividade (mS/cm)

24,8

Turbidez (NTU)

0,4

OD (mg/l)

15,73

OD %

133

TDS (g/l)

15,4

Salinidade (%)

2,98

Densidade (σt)

23,9

Profundidade (m)

0,1
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Os resultados das análises físico-químicas do sedimento das amostras de Fumarole
Bay e Whalers Bay foram divididos nas Tabelas 4, 5, 6 e 7. Na Tabela 4, onde estão descritos
os resultados para micronutrientes, pode-se observar uma quantidade significativa de Ferro
associado aos Pontos A e B (temperatura ambiente superficial de 98 ºC) no sítio de
Fumarole Bay (FBA e FBB), possivelmente depositado pelas fumarolas mais quentes desta
região. Essa condição torna-se interessante por favorecer o crescimento de bactérias e
arqueias quimiolitotróficas, que oxidam o Fe (II) para obtenção de energia.

Tabela 4 - Valores obtidos através das análises físico-químicas dos sedimentos quanto
aos micronutrientes, nas dezoito amostras coletadas nos sítios geotermais da Ilha
Deception.
Micronutrientes
WB-A1
WB-A2
WB-A3
WB-B1
WB-B2
WB-B3
WB-C1
WB-C2
WB-C3
FB-A1
FB-A2
FB-A3
FB-B1
FB-B2
FB-B3
FB-C1
FB-C2
FB-C3

B

Cu

Fe

Mn

Zn

1,16
1,14
1,39
1,21
1,21
1,19
0,28
0,24
0,23
0,14
0,15
0,12
1,69
2,06
1,49
0,21
0,18
0,19

<0,3
<0,3
<0,3
0,4
0,4
0,4
2,8
2,9
2,5
0,7
0,4
<0,3
<0,3
0,4
0,5
<0,3
<0,3
<0,3

23
26
28
54
48
72
79
111
115
277
296
121
40
105
170
50
46
45

5,7
3,4
4,6
8,5
10,7
12,6
7,1
6,3
5,8
9,1
8
6,9
2,3
8,9
13,2
7
10,2
8,7

11,3
1,2
3,1
1
0,5
0,5
1,3
1,2
1,2
0,4
0,2
0,4
14,7
30,6
2,4
0,4
0,2
0,2

*Todos os valores em mg.dm-3.

Pode-se observar na Tabela 5 que os pontos WBA, WBB, FBA, FBB, todos
associados à fumarolas, apresentam maior quantidade de SO42- em comparação com os
pontos mais distantes (Pontos C) associados às geleiras. Um dos principais gases que
compõem as fumarolas de Deception é o H2S, que pode ser metabolizado por inúmeros
grupos de bactérias e arqueias, dando origem a compostos oxidados de enxofre, como o
SO42-. Desse modo, além de um gradiente de temperatura, observa-se a presença de um
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gradiente geoquímico originado pela emissão de compostos vulcânicos nas regiões
adjacentes às fumarolas. Compostos derivados de nitrogênio como a NH4+, por outro lado,
estão presentes em maiores concentrações nas amostras associadas às geleiras. A
distribuição de matéria orgânica e carbono orgânico parece ser homogênea ao longo do
gradiente de temperatura.

Tabela 5 - Valores obtidos através das análises físico-químicas do sedimento quanto aos
compostos de nitrogênio, sulfato, matéria orgânica e carbono orgânico.

WB-A1
WB-A2
WB-A3
WB-B1
WB-B2
WB-B3
WB-C1
WB-C2
WB-C3
FB-A1
FB-A2
FB-A3
FB-B1
FB-B2
FB-B3
FB-C1
FB-C2
FB-C3

N total
567
406
385
378
308
308
1365
1344
1421
448
406
413
308
357
399
280
462
329

NH4+
49
42
21
14
11
18
94
101
150
70
35
39
14
11
18
126
80
53

NO363
66
51
27
42
28
18
25
45
84
39
39
11
18
11
175
206
49

SO42219
203
227
215
204
248
9
5
4
125
118
92
245
293
283
4
5
4

MO
<4
<4
<4
5
6
6
9
9
9
7
6
6
7
7
8
6
6
6

CO
2
2
2
3
3
4
5
5
5
4
3
4
4
4
4
4
4
3

*N total, NH4+ e NO3- em mg/kg; SO42- em mg.dm-3; Matéria orgânica e Carbono orgânico em g/kg.

Os valores de Na, soma de bases trocáveis, capacidade de troca de cátions e
condutividade elétrica (Tabela 6) mostraram-se mais elevados nas amostras dos pontos A
e B (próximos às fumarolas) tanto de Fumarole Bay quanto de Whalers Bay,
provavelmente refletindo a proximidade e influência do ambiente marinho nessas
amostras.
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Tabela 6 - Valores obtidos através das análises físico-químicas do solo/sedimento quanto
aos elementos P, Si, Na, K, Ca, Mg e Al, ao pH, condutividade elétrica, soma de bases
trocáveis e capacidade de troca iônica.
WBA1
WBA2
WBA3
WBB1
WBB2
WBB3
WBC1
WBC2
WBC3
FBA1
FBA2
FBA3
FBB1
FBB2
FBB3
FBC1
FBC2
FBC3

pH H2 O
6,9
6,7
7,2
7,1
7,4
7,2
6,1
6,1
6
6,7
7
6,9
7,1
7
7,1
7,4
7,9
7,7

pH KCl
5,6
5,9
6
7,1
6,6
7
4
4,2
3,9
5,7
5,8
5,7
6,8
6,6
6,6
6
6,5
6,4

P
47
49
47
40
46
48
20
22
21
42
49
40
52
78
74
64
66
66

Si
31
38
39
42
43
46
33
35
34
21
25
26
30
35
33
35
39
40

Na
103,2
94,6
107,5
109,7
94,6
98,9
4
3,6
3,4
15,1
19,4
21,5
111,8
144,1
105,3
10,6
12,9
12,9

K
6,4
6,5
5,8
9
8,5
9,1
3,9
3,8
4,1
3
3,9
3,3
6,9
9,1
6,1
3,8
4,3
3,8

Ca
13
14
12
12
11
12
18
19
17
7
7
8
11
18
10
36
43
36

Mg
26
25
24
24
24
26
10
10
9
10
12
10
27
37
21
9
10
9

Al
<1
<1
<1
<1
<1
<1
6
4
9
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

SB
148,2
139,7
149,4
154,2
138,5
145,7
35,4
36,8
33,6
34,8
42,5
42,5
157,1
208,3
142,8
59,2
70,5
61,9

CTC
156,9
147,4
156,4
155
140,3
146,6
75,9
71,3
71,6
37,4
45,1
46,8
159,7
211,7
149,7
63,5
73,9
64,7

V
94
95
96
99
99
99
47
52
47
93
94
91
98
98
95
93
95
96

m
0
0
0
0
0
0
14
10
21
1
1
0
0
0
0
1
0
1

C. E.
5332
5209
4979
5100
5127
4527
210
160
133
494
429
610
5230
6595
5110
127
110
84

*P e Si em mg.Kg-1; Na, K, Ca, Mg, Al, H + Al, SB (soma de bases trocáveis), CTC (capacidade de troca de
cátions) em mmolc.Kg-1; V e m (%); Condutividade elétrica (C.E) em µS/cm.

A granulometria (Tabela 7) indica que o sedimento, de maneira geral, possui caráter
arenoso, com exceção das amostras das geleiras de Whalers Bay, que exibiram também
grãos de menor tamanho na faixa de silte. Estes resultados coincidem com relatos descritos
em trabalhos anteriores de estratigrafia para a Ilha Deception, que é composta
essencialmente de material piroclástico e rochas de origem vulcânica (SMELLIE, 2001).
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Tabela 7 - Valores obtidos através das análises físico-químicas quanto à granulometria,
umidade e densidade do sedimento.
WBA1
WBA2
WBA3
WBB1
WBB2
WBB3
WBC1
WBC2
WBC3
FBA1
FBA2
FBA3
FBB1
FBB2
FBB3
FBC1
FBC2
FBC3

Areia Total
975
971
972
930
940
920
630
626
619
941
939
924
967
845
889
935
935
907

Silte
25
17
28
19
22
30
320
324
331
22
11
26
20
29
36
15
17
17

Argila
13
51
37
50
50
50
50
37
50
50
13
125
75
50
75
76

Umidade % Densidade solo
19,89

2,39

14,2

2,37

30,41

2,73

11,67

2,48

9,27

3

13,28

2,66

*Areia Total, Silte e Argila em g/kg; Umidade em %; Densidade do solo em cm3/cm3.

4.2 Extração de DNA total
O DNA total foi extraído através de 10 g de amostra de sedimento, como descrito
anteriormente. O DNA foi purificado, concentrado 20 X em um concentrador a vácuo
(Eppendorf, Hamburg, Alemanha) e quantificado por Qubit 1.0 (Life Technologies,
USA). Foram feitas alíquotas de 200 µL para compor o estoque de DNA de cada amostra,
que foram utilizadas em todas as análises desse projeto. Após a concentração do DNA
(20 X), os valores apresentaram-se entre 0,034 e 21,6 ng/µL (Tabela 8), em um volume
total de 200 µL. Esta baixa concentração de DNA obtida está dentro dos valores
esperados, uma vez que ambientes geotermais e ambientes polares possuem parâmetros
ambientais extremos e possivelmente poucos grupos microbianos são adaptados a estas
condições.
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Tabela 8 - Valores de DNA total extraído, purificado e concentrado 20X, quantificados
por Qubit 1.0.
Amostras
FBA1
FBA2
FBA3
FBB1
FBB2
FBB3
FBC1
FBC2
FBC3
WBA1
WBA2
WBA3
WBB1
WBB2
WBB3
WBC1
WBC2
WBC3

ng/µL
0,078
0,0688
0,034
1,71
1,312
2,95
0,31
0,22
0,21
1,38
1,932
1,63
0,824
1,44
0,8
21
21
21,6

4.3 PCR em tempo real (PCR quantitativo)
O PCR em tempo real ou PCR quantitativo (PCRq) foi empregado neste trabalho com
a finalidade de quantificar a abundância do gene do RNAr 16S de bactérias e arqueias que
compõem as comunidades microbianas associadas aos sítios geotermais da Ilha Deception.
Além disso, essa técnica pode trazer outras informações relevantes, como a estimativa do
número de células por grama de amostra ambiental, baseada na quantificação do gene RNAr
16S.
Nas Figuras 7 e 8 estão representados os números de cópias do gene RNAr 16S para
arqueias e bactérias, respectivamente. Acima de cada figura pode-se visualizar a
temperatura do sedimento mensurada durante a coleta. Na Tabela 9 estão representados os
valores de número de células procarióticas por grama de amostra, estimados através de
PCRq, e na Figura 9, a proporção do número de células por grama entre bactérias e arqueias.
O número de cópias do gene RNAr 16S foi convertido para número de células assumindo
2 e 3,8 cópias do gene por célula de arqueia e bactéria, respectivamente (BORREL et al.,
2012).

66

Figura 7 - Número de cópias do gene RNAr 16S em Archaea por grama de solo/sedimento das
diferentes temperaturas ambientais. Não foi obtida a amplificação do gene para as amostras
FBA1, FBA2 e FBA3, nas condições analisadas.

Figura 8 - Número de cópias do gene RNAr 16S em Bacteria por grama de solo/sedimento das
diferentes temperaturas ambientais. Não foi obtida a amplificação do gene para as amostras
FBA1, FBA2 e FBA3, nas condições analisadas.

Observa-se que as amostras FBA1, FBA2 e FBA3, referentes ao ponto com
temperatura ambiental mais elevada (98 oC), não apresentaram amplificação para bactérias
e arqueias nas condições analisadas. A amplificação dessas amostras só foi obtida por meio
do sequenciamento do gene do rRNA 16S por Illumina (e somente para Archaea), que será
descrito posteriormente.
Nos demais pontos, a abundância de arqueias mostrou-se maior em relação a bactérias
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na maior parte das amostras analisadas, o que indica uma proporção incomum de
Bacteria/Archaea para solos em geral, inclusive antárticos (Figura 9). As amostras que
apresentaram maior abundância de Bacteria (WBC1, WBC2 e WBC3) referem-se ao ponto
mais frio de Whalers Bay, próximo às geleiras e mais afastado das fumarolas. A alta
abundância de Archaea na maior parte das amostras pode estar relacionada às condições
ambientais oriundas da atividade vulcânica, especialmente a temperatura.
Tabela 9 - Número de células por grama de amostra ambiental estimado através de PCRq.
Bacteria
Archaea
FBA1
ND
ND
FBA2
ND
ND
FBA3
ND
ND
FBB1
6,73E+04
1,02E+05
FBB2
3,38E+04
7,72E+04
FBB3
1,30E+05
1,40E+05
FBC1
2,01E+04
3,39E+04
FBC2
1,10E+04
1,67E+04
FBC3
5,94E+03
1,40E+04
WBA1
6,33E+04
1,67E+05
WBA2
1,21E+05
2,01E+05
WBA3
1,38E+05
2,36E+05
WBB1
2,69E+04
1,53E+05
WBB2
6,67E+04
2,26E+05
WBB3
3,69E+04
1,54E+05
WBC1
2,38E+06
3,84E+05
WBC2
1,51E+07
5,39E+05
WBC3
5,16E+06
4,65E+05
*ND: não foi detectada nenhuma amplificação para essas amostras nas condições analisadas.

Figura 9 - Proporção entre o número de células de bactérias e arqueias, estimada através de PCRq
do gene RNAr 16S. O número de cópias do gene RNAr 16S foi convertido para número de células
assumindo 2 e 3,8 cópias do gene por célula de arqueia e bactéria, respectivamente. Não foi
detectada a amplificação do gene para as amostras FBA1, FBA2 e FBA3, nas condições
analisadas.
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A análise de componentes principais exibiu uma relação direta entre a abundância de
bactérias e arqueias e os parâmetros ambientais analisados (Figura 10). As amostras em que
as temperaturas ambientais apresentaram valores altos e intermediários (Pontos A e B de
WB e FB) foram agrupadas especialmente pela influência positiva dos parâmetros Na, Mg,
B, K, condutividade elétrica e SO42-. Por outro lado, as amostras que estavam localizadas
próximas às geleiras (Pontos C de WB e FB), em temperaturas de aproximadamente 0 ºC,
foram agrupadas por umidade e nitrogênio total, para Whalers Bay, e pH, NO3- e P, para
Fumarole Bay. É provável que compostos derivados de enxofre influenciem positivamente
as comunidades microbianas próximas às fumarolas, enquanto compostos derivados de
nitrogênio parecem ter mais influência nas comunidades próximas às geleiras. Os efeitos
da atividade geotermal na estrutura das comunidades microbianas serão discutidos em
detalhes posteriormente através das técnicas de sequenciamento.

Figura 10 - Análise de componentes principais (PCA) correlacionando o número de cópias do
gene do RNAr 16S e os parâmetros físico-químicos ambientais. CEC: capacidade de troca de
cátions; EC: condutividade elétrica; OM: matéria orgânica; Temp: temperatura ambiental. CP 1:
63,7%; CP 2: 36,3%.

4.4 Sequenciamento do gene do RNAr 16S por Illumina
As amostras de sedimento de Whalers Bay e Fumarole Bay, na Ilha Deception,
coletadas ao longo de um gradiente geoquímico e de temperatura, tiveram seu DNA total
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extraído e submetido ao sequenciamento do gene do RNAr 16S pela plataforma Illumina
MiSeq, no Centro de Facilidades de Apoio à Pesquisa (CEFAP), do Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo. Este sequenciamento teve como objetivo
analisar a estrutura das comunidades microbianas quanto a sua composição, riqueza e alfa
e beta diversidade. Além disso, avaliou-se a correlação dos dados biológicos oriundos do
sequenciamento com os parâmetros físico-químicos ambientais. A seguir, a discussão dos
resultados do sequenciamento do gene do RNAr 16S será subdividida em: preparo de
bibliotecas do gene do RNAr 16S, resultados gerais do sequenciamento, composição
taxonômica de bactérias, composição taxonômica de arqueias, diversidade de bactérias,
diversidade de arqueias e, por fim, correlação com os parâmetros físico-químicos.

4.4.1

Preparo de bibliotecas do gene do RNAr 16S
Para o sequenciamento do gene do rRNA 16S através da plataforma Illumina MiSeq,

foi realizado inicialmente o preparo de bibliotecas deste gene. O primeiro passo consistiu
em uma PCR para obtenção dos amplicons para bactérias e arqueias, separadamente. É
destacado que as amostras FBA1, FBA2 e FBA3, referentes às fumarolas mais quentes de
Fumarole Bay, apresentaram amplificação somente com os primers para o Domínio
Archaea (519F-1017R). Estas amostras, oriundas do ponto que apresentou temperatura
ambiental mais elevada (98 oC), não haviam sido amplificadas com os primers para
bactérias e arqueias utilizados no método de PCR quantitativo. É provável que, devido à
alta temperatura, poucos grupos microbianos estejam presentes, e as arqueias,
especialmente hipertermofílicas, sejam o grupo mais representativo devido à sua
capacidade em resistir a temperaturas acima de 80 oC. Além disso, como descrito no
Material e Métodos, os primers 519F-1017R apresentam degenerações que os tornam
capazes de detectar alguns grupos taxonômicos que não são amplificados com primers que
possuem menor abrangência e cobertura, como os utilizados para o PCR quantitativo neste
trabalho. As demais amostras foram amplificadas com ambos os primers (341F-785R e
519F-1017R). Uma quantidade significativa de dímeros de primers foi observada no gel de
agarose (Figura 11) (provavelmente devido a formação de estruturas secundárias pelo
tamanho dos adaptadores Illumina adicionados às sequências dos primers), e por este
motivo, as bandas de interesse foram cortadas do gel e purificadas para a obtenção dos
amplicons específicos.
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Figura 11 - Observação dos produtos de PCR de algumas amostras correspondentes ao primeiro
passo para a elaboração das bibliotecas do gene RNAr 16S para a plataforma Illumina MiSeq. M:
marcador; C-: controle negativo; C+: controle positivo.

Após a purificação, os amplicons contendo os adaptadores foram submetidos à
segunda PCR, que consistiu na adição de índices específicos para cada amostra, compondo
assim, as bibliotecas do gene RNAr 16S para a plataforma Illumina MiSeq. As bibliotecas
foram purificadas por beads magnéticas, como descrito no Materiais e Métodos, e foram
analisadas quanto a sua qualidade por Bioanalyzer 2100 (Agilent). A Figura 12 representa
os resultados de algumas amostras gerados pelo Bioanalayzer 2100, correspondentes aos
tamanhos dos amplicons de bactérias e arqueias. Pode-se observar nesta figura que todas as
bibliotecas apresentaram tamanho de amplicon esperado e sem nenhum pico significativo
de produtos inespecíficos. Após a confirmação do tamanho dos amplicons, as bibliotecas
foram quantificadas por Qubit 1.0 (Life Technologies) para a realização da normalização a
4 nM. Após normalizadas, a etapa final de pooling foi realizada e o pool foi quantificado
para a confirmação da concentração esperada. As bibliotecas (pool) foram, então, enviadas
para o sequenciamento (Illumina MiSeq), conforme descrito no Materiais e Métodos.
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Figura 12 - Análise em equipamento 2100 Bioanalyzer (Agilent) das bibliotecas do gene RNAr
16S de bacterias, purificadas por beads magnéticas. A numeração nos gráficos corresponde às
amostras: B1: FBC1, B2: FBC2, B3: FBC3, B4: WBA1, B5:WBA2, B6: WBA3, B7: WBB1,
B8:WBB2, B9: WBB3, B10:WBC1, B11:WBC2, B12, WBC3.

4.4.2

Resultados gerais do sequenciamento Illumina MiSeq
Os dados de sequenciamento do gene do rRNA 16S foram analisados utilizando-se

ferramentas recentes de bioinformática, como o software Qiime e o pipeline do Uparse.
A Tabela 10 exibe os resultados obtidos através destas ferramentas, quanto ao número de
reads totais, número de reads filtradas e número de OTUs por amostra. Foram detectados
um total de 5.884 OTUs para Bacteria em todas as amostras de Deception, classificadas
a partir de 892.381 sequências filtradas do gene do RNAr 16S. O número de OTUs por
amostra variou entre 706 e 1.868. Para Archaea, das 599.266 sequências filtradas,
somente 55.732 foram assinaladas como Domínio Archaea. A partir das 55.732
sequências, foram classificadas 120 OTUs, variando entre 4 a 44 OTUs por amostra. Os
resultados de classificação taxonômica das OTUs e os índices de alfa e beta diversidade
serão discutidos em detalhes a seguir.
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Tabela 10 - Resultados obtidos após a análise dos dados de sequenciamento do gene do
rRNA 16S para Bacteria e Archaea, quanto ao número de reads totais, número de reads
após o filtro de qualidade e número de OTUs, em cada amostra analisada.

FBA1
FBA2
FBA3
FBB1
FBB2
FBB3
FBC1
FBC2
FBC3
WBA1
WBA2
WBA3
WBB1
WBB2
WBB3
WBC1
WBC2
WBC3
TOTAL

N Reads
ND
ND
ND
37.931
37.477
58.014
161.087
128.959
119.478
194.492
84.059
136.892
136.826
65.273
99.547
123.190
143.635
173.552
1.700.412

Bacteria
Filtrados
ND
ND
ND
25.600
24.635
35.294
106.243
82.751
69.528
133.217
58.765
93.168
90.540
34.155
68.760
80.280
90.127
105.113
1.098.176

N de OTUs
ND
ND
ND
706
833
764
1.682
1.041
1.307
1.801
1.215
1.678
1.868
1.607
1.535
893
927
930
5.884

N Reads
169.277
70.559
144.019
175.342
119.964
115.192
74.356
63.629
60.569
88.069
128.342
135.321
155.253
84.347
97.202
505
1.331
1.422
1.684.699

Archaea
Filtrados Selecionados*
127.273
4.182
6.964
5.337
52.828
3.100
139.023
2.357
97.258
2.177
14.925
3.697
8.563
940
5.598
776
8.659
478
18.618
2.700
30.102
6.331
28.420
6.877
31.627
8.394
17.499
5.942
11.798
2.444
11
NI
51
NI
49
NI
599.266
55.732

N de OTUs
8
4
7
13
10
24
24
44
26
35
17
17
26
18
26
NI
NI
NI
120

*reads selecionados referentes ao Domínio Archaea
ND: não foram detectadas bactérias durante a amplificação com os primers empregados
NI: não foram identificadas sequências de arqueias nessas amostras

4.4.3

Composição taxonômica das comunidades para o Domínio Bacteria
A composição taxonômica será discutida primeiramente reunindo os resultados de

todas comunidades de Deception. Serão discutidos, então, os Filos ubíquos em Deception,
ou seja, aqueles abundantes em todas as amostras analisadas. Em seguida, os Filos
preferencialmente abundantes nas geleiras e o mesmo para as fumarolas. Será também
discutido a classificação taxonômica das OTUs mais abundantes ao nível de gênero.
Ainda, a composição das comunidades de Deception serão comparadas com outros
ambientes geotermais.

4.4.3.1 Composição taxonômica da Ilha Deception
As 892.381 sequências amplificadas com os primers para Domínio Bacteria
apresentaram um total de 48 Filos ao longo de todas as amostras, classificados a partir de
5.884 OTUs. Os Filos que apresentaram abundância relativa > 0,1%, considerando todas
as comunidades bacterianas de Deception, foram Proteobacteria, Bacteroidetes,
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Actinobacteria, Verrucomicrobia, Caldithrix, Planctomycetes, Chloroflexi, Acidobacteria
e OD1, e suas abundâncias relativas estão descritas na Figura 13. O Filo Proteobacteria
compreendeu 48% das sequências analisadas, sendo que a maior parte foi classificada nas
Classes Gammaproteobacteria (26%) e Alphaproteobacteria (12%), seguidos de
Betaproteobacteria (7%), Deltaproteobacteria (2%) e Epsilonproteobacteria (1%). O
segundo Filo mais abundante foi Bacteroidetes (19%), seguido de Actinobacteria,
Verrucomicrobia e Caldithrix, todos com 6% de abundância relativa. Planctomycetes
apresentou 5% de abundância relativa, seguido de Chloroflexi (3%), Acidobacteria (2%) e
OD1 (1%). Os Filos que exibiram abundância relativa < 0,1% foram destacados como
“Outros” na Figura 13 e juntos compreenderam 4% da abundância relativa total. A
composição dos Filos para cada amostra analisada em Deception está ilustrada da Figura
14 e será discutida em detalhes a seguir.

Figura 13 - Abundância relativa dos Filos do Domínio Bacteria considerando todas as amostras
de Deception. Estão representados os Filos que apresentaram valores maiores que 0,1%. Para
Proteobacteria estão representadas as Classes deste Filo.
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4.4.3.2 Filos distribuídos nas geleiras e fumarolas de Deception
Os micro-organismos possuem diferentes meios de se dispersarem no ambiente,
como através do movimento das marés, do spray marinho ou mesmo por meio dos ventos
intensos característicos do ambiente antártico. Ao se dispersarem, os micro-organismos
mais versáteis são capazes de crescer, proliferar, ou ainda, manter um estado latente a
espera de condições mais favoráveis. A seguir serão descritos os Filos abundantes
distribuídos em todas as amostras analisadas, indicando sua versatilidade adaptativa ao
longo dos gradientes ambientais (Figura 14).
Os Filos Proteobacteria, Planctomycetes e Bacteroidetes mostraram-se abundantes
tanto nas geleiras quanto nas fumarolas de Deception. Destes, Proteobacteria foi o mais
abundante, compreendendo cerca de 50% da composição taxonômica total de cada
amostra. Os membros deste Filo são comumente os mais abundantes em amostras de solo
e sedimento e estão presentes e adaptados aos mais variados ambientes, tanto terrestres
quanto aquáticos. Sharp et al., (2014) realizaram um estudo sobre a diversidade
microbiana ao longo de gradientes de temperatura (7,5 a 99 oC) em sítios geotermais na
Nova Zelândia e Canadá e também relataram a distribuição do Filo Proteobacteria em
todas as temperaturas analisadas.
Os Filos Bacteroidetes e Planctomycetes também demonstraram ampla distribuição
ao longo do gradiente de temperatura. Ambos os Filos já foram detectados em inúmeros
habitats geograficamente diversos, inclusive em solos antárticos (COWAN, 2014). O Filo
Planctomycetes é composto por membros que habitam diversos ambientes terrestres e
aquáticos, especialmente marinhos, e apresentam algumas características peculiares,
como

ausência

de

peptideoglicanos

em

sua

parede

celular

e

algumas

compartimentalizações intracelulares, denominadas nucleóides, que são análogas ao
envoltório nuclear das células eucarióticas e estão presentes sobretudo no gênero
Gemmata (FUERST; SAGULENKO, 2011). Algumas espécies desse Filo atuam em
papéis importantes no ciclo do nitrogênio, especialmente no processo de oxidação de
amônia. O Filo Planctomycetes apresentou distribuição ubíqua em Deception,
provavelmente devido a influência do ambiente marinho, tanto nos sedimentos próximos
das fumarolas, que muitas vezes são inundados dependendo das condições de maré,
quanto nos associados às geleiras, que estão a poucos metros das regiões entremarés.
O Filo Bacteroidetes é composto por membros que habitam os mais diversos
ambientes, como solos, sedimentos e coluna d’água. São membros importantes do
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bacterioplâncton, principalmente por possuírem proteorodopsina e capacidade
fotossintética (FERNÁNDEZ-GÓMEZ et al., 2013). Do mesmo modo que o Filo
Planctomycetes, é provável que a distribuição ubíqua do Filo Bacteroidetes seja também
devido à influência marinha em todos os sedimentos de Deception.

1.00

Acidobacteria
0.75

Actinobacteria

Relative Abundance

Bacteroidetes
Caldithrix
Chloroflexi
Elusimicrobia
FBP

0.50

Gemmatimonadetes
Nitrospirae
OD1
Planctomycetes
Proteobacteria
TM7

0.25

Verrucomicrobia

0.00
FBB1 FBB2 FBB3 FBC1 FBC2 FBC3 WBA1 WBA2 WBA3 WBB1 WBB2 WBB3 WBC1 WBC2 WBC3

Figura 14 - Abundância relativa dos Filos de Bacteria que exibiram valores maiores que 0,1%.

4.4.3.3 Filos abundantes nas geleiras de Deception
Os Filos Verrucumicrobia, Actinobacteria, OD1, FBP, Acidobacteria, TM7,
Nitrospirae, Gemmatimomadetes e Elusimicrobia foram preferencialmente abundantes nas
amostras próximas às geleiras em Fumarole Bay (FBC1, FBC2 e FBC3) e Whalers Bay
(WBC1, WBC2 e WBC3) (Figura 14). Comparando ainda as amostras associadas às
geleiras, os Filos Acidobacteria, Gemmatimonadetes, Nitrospirae e Elusiomicrobia foram
mais abundantes nas amostras próximas à geleira de Fumarole Bay (FBC1, FBC2 e FBC3),
e os Filos FBP e TM7, exibiram maior abundância no solo próximo à geleira de Whalers
Bay (WBC1, WBC2 e WBC3). Muitos destes Filos já foram observados como os mais
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abundantes nos ambientes de solo da Antártica. Bottos et al., (2014) descreveram que os
Filos Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes, Cyanobacteria,
Gemmatimonadetes, Firmicutes, Planctomycetes, Verrucumocrobia e Chloroflexi, são
frequentemente detectados na região da Península Antártica. No presente trabalho,
observou-se nas amostras próximas às geleiras, além destes descritos por Bottos et al.,
(2014), os Filos Elusimicrobia, OD1, FBP, TM7 e Nitrospirae. A seguir serão discutidos
em mais detalhes os alguns Filos detectados como abundantes nas amostras associadas às
geleiras.
O Filo Elusimicrobia é composto por membros que foram inicialmente descritos
como Filo Candidato Termite Group 1, pois a maioria de seus membros eram considerados
endossimbiontes de protistas presentes no trato gastro-intestinal de formigas. Contudo,
análises recentes descrevem que as linhagens desse Filo estão presentes em habitats
geograficamente e quimicamente distintos, incluindo principalmente solos e sedimentos
(HERLERMANN et al., 2007).
Características ecológicas e metabólicas do Filo Candidato OD1 não foram descritas
em detalhes até o momento, uma vez que seus membros nunca foram cultivados e somente
parte de seus genomas foram recuperados. Ainda assim, os poucos dados a respeito desse
grupo revelam que eles foram detectados preferencialmente em ambientes ricos em enxofre
e anóxicos, e podem estar relacionados com a presença de metano e amônia no ambiente
(PEURA et al., 2012). As amostras associadas às geleiras foram as únicas abundantes
quanto a este Filo (OD1). Os resultados físico-químicos indicaram que amônia está presente
em maiores concentrações nessas amostras. Além disso, como será descrito nos resultados
a seguir para o Domínio Archaea, as amostras próximas às geleiras apresentaram grupos
abundantes de arqueias metanogênicas. É provável que a abundância de OD1 nos
sedimentos próximos às geleiras esteja relacionada com a presença de amônia e de arqueias
metanogênicas.
Os membros do Filo TM7 foram descritos em diferentes tipos de solo, como turfas
(solos pantanosos), solos da floresta amazônica, e em ambientes aquáticos (marinhos e
lacustres) (HUGENHOLTZ et al., 2001). Winsley et al., (2014) detectaram o Filo TM7 em
centenas de amostras de solo do Ártico e da Antártica, e avaliaram os fatores ecológicos
que controlam a sua presença nestes ambientes polares. Essencialmente, duas classes deste
Filo requerem condições ambientais distintas: TM7-1 é estimulada pela presença de ferro e
baixas concentrações de oxigênio, enquanto TM7-2 está presente em ambientes mais
alcalinos, com altas concentrações de fosfato e que geralmente contenham hidrocarbonetos
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(WINSLEY et al., 2014). De acordo com as condições ambientais em Deception, é provável
que o grupo TM7-1 seja o mais abundante nas amostras associadas às geleiras.
O Filo Nitrospirae contém somente uma Classe (Nitrospira), Ordem (Nitrospirales)
e Família (Nitrospiraceae). É composto por bactérias oxidadoras de nitrito (BON) que
realizam metabolismo quimiolitoautotrófico. Estudos recentes utilizando métodos
independentes de cultivo descrevem que este é o mais abundante e diverso grupo de
bactérias que atuam na nitrificação (LÜCKER et al., 2010). Foram descritas em diversos
ambientes, como solos, sedimentos, nos oceano e em hot springs. Recentemente, algumas
bactérias magnetotáticas foram descobertas e classificadas dentro do Filo Nitrospirae,
como Candidatus Magnetobacterium bavaricum, encontrada em sedimentos dos lagos
Chiemsee e Ammersee, no sul da Alemanha (LEFÈVRE et al., 2011).
Membros do Filo Verrucomicrobia são encontrados em diferentes tipos de solo e em
ambientes de água doce. Assim como o Filo OD1, alguns membros de Verrucomicrobia
também podem estar relacionados com a presença de metano no ambiente, inclusive
algumas espécies atuam na oxidação de metano (metanotrofia) (DUNFIELD et al., 2007).
Possuem baixa tolerância a salinidade e é provável que, por este motivo, não são abundantes
nos sedimentos próximos às fumarolas de Deception, que possuem maior influência
marinha e consequentemente, maior concentração de sais.
Actinobacteria é um dos Filos mais dominantes nos mais diversos tipos de solo e
trabalhos recentes indicam que membros deste grupo são também abundantes em ambientes
de água doce (GHAI et al., 2011). São geralmente sensíveis a altas temperaturas. Sharp et
al., (2014) avaliaram a abundância microbiana em diversas fontes geotermais, com
temperaturas entre 10 e 99 oC, e observaram que Actinobacteria era abundante somente até
70 oC. Em Deception também se observou que nas fumarolas de até 50 oC a abundância de
Actinobacteria mostrou-se menor do que no sedimento próximo à geleira, e nas fumarolas
acima de 50 oC, a abundância deste Filo foi ainda mais baixa.
Acidobacteria é um Filo com membros fisiologicamente diversos e ubíquos e com
alguns membros acidófilos. É um dos grupos mais difundidos e abundantes da Terra, e
apesar disso, o conhecimento do papel destes organismos no funcionamento dos
ecossistemas permanece surpreendentemente rudimentar. Alguns membros são aeróbios,
microaerofílicos ou anaeróbios facultativos, e ainda, podem ser fotossintéticos, como os da
Classe Chloracidobacteria (KIELAK et al., 2016). Acidobacteria foi mais abundante nos
sedimentos associados às geleiras de Fumarole Bay.
O Filo Gemmatimonadetes é composto por membros que habitam especialmente
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solos, mas alguns grupos estão também presentes em ambientes de água doce. Estudos
sugerem que alguns organismos deste Filo são adaptados a baixa disponibilidade de água,
condição muito comum em ambientes gelados próximos de geleiras, onde a água encontrase especialmente aprisionada na forma de gelo (DeBRUYN et al., 2011). Este Filo mostrouse mais abundante nos sedimentos da geleira de Fumarole Bay.
FBP é um Filo candidato e ainda pouco se sabe sobre as características gerais e
fisiologia de seus membros. Em trabalho recente, Tytgat et al., (2016) detectaram este Filo
como abundante em amostras de solo nas montanhas Sor Rondane, no Leste antártico,
indicando que provavelmente, estes organismos são adaptados a regiões polares. O Filo
FBP mostrou-se mais abundante nos sedimentos da geleira de Whalers Bay.

4.4.3.4 Filos abundantes nas fumarolas de Deception
Os Filos preferencialmente abundantes nas amostras próximas às fumarolas de
Fumarole Bay e Whalers Bay foram Caldithrix e Chloroflexi (Figura 14). Caldithrix é um
Filo recentemente proposto, cujos membros eram classificados dentro do Filo
Deferribacteres.

Os

organismos

classificados

nesse

Filo

são

anaeróbios,

quimiolitotróficos ou quimiorganotróficos (MIROSHNICHENKO et al., 2003). Além
disso, são termofílicos e halofílicos ou halotolerantes, e por esse motivo são
frequentemente encontrados em nichos marinhos, especialmente em ambientes de
temperatura elevada e ricos em compostos de enxofre e ferro, como os ventos
hidrotermais de oceano profundo (TAKAKI et al., 2010). Membros do Filo Caldithrix
foram detectados em amostras principalmente de oceano profundo, como água de
reservatórios de petróleo na sub-superfície (2000 m de profundidade) (GREENE et al.,
1997), em ventos hidrotermais no Japão (TAKAKI et al., 2010) e ventos hidrotermais na
dorsal Meso-Atlântica (MIROSHNICHENKO et al., 2003), e também em sistemas
geotermais em Edipso na Grécia (KORMAS et al., 2009).
Caldithrix exibiu maior abundância nas amostras próximas às fumarolas de Whalers
Bay (WBA1, WBA2, WBA3, WBB1, WBB2 e WBB3), apesar de também estar presente
em menor abundância nas fumarolas de Fumarole Bay (FBB1, FBB2 e FBB3).
Miroshnichenko et al., (2010) descreveram que a temperatura ótima para a espécie
Caldithrix palaeochoryensis é entre 40 e 65 oC. É possível que, por este motivo,
Caldithrix não seja abundante nas fumarolas de Fumarole Bay, que exibiram temperatura
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em torno de 80 oC. Por outro lado, as fumarolas de Whalers Bay exibiram temperatura de
até 50 oC, dentro do ótimo para Caldithrix palaeochoryensis. A presença de Caldithrix,
sobretudo em ambientes próximos às fumarolas de até 50 oC, demonstra o nicho
específico em que estes organismos estão presentes.
O Filo Chloroflexi, composto por bactérias filamentosas verdes não sulfurosas,
podem realizar fotossíntese anoxigênica ou respiração, dependendo da disponibilidade de
O2 no ambiente. Ao contrário de Caldithrix, membros que Chloroflexi são
frequentemente aeróbios. São muito comuns em ambientes termais, especialmente em
sítios geotermais superficiais, mas foram também encontradas em diversos ambientes
aquáticos, demonstrando grande contribuição para o ciclo do carbono (HUG et al., 2013).
Chloroflexi foi detectado em todas as amostras associadas às fumarolas de Whalers Bay
e Fumarole Bay, mas em maior abundância nas fumarolas de Fumarole Bay (FBB1,
FBB2 e FBB3). Ainda, foi detectado em baixa abundância também na geleira de
Fumarole Bay (FBC1, FBC2 e FBC3). É provável que, pela proximidade, muitos
organismos sejam dispersos pelos ventos intensos característicos do ambiente antártico,
o que pode explicar a presença de alguns termófilos em amostras de temperatura fria (0
o

C). Ou mesmo, o Filo Chloroflexi pode estar presente também em ambientes de baixas

temperaturas e sua distribuição pode ser mais ampla do que se imaginava, como
demonstrado por Hug et al., (2013), que encontraram membros desse Filo, por exemplo,
em sedimentos não termais de água doce.

4.4.3.5 Classificação das sequências ao nível de gênero
A classificação das sequências mais abundantes (> 0,1%) ao nível de gênero para o
Domínio Bacteria encontra-se na Figura 15. Essa figura também exibe o número de
sequências detectadas em cada gênero, por amostra analisada. Na Tabela 11 estão listadas
as classificações taxonômicas até gênero das 50 OTUs mais abundantes. Das sequências
analisadas, 56% foram classificadas em 52 gêneros distintos. 44% das sequências não
foram classificadas em gênero. Os gêneros mais abundantes nas amostras das fumarolas
foram Thalassomonas, Antarcticicola, Anaerospora, Sulfitobacter. As fumarolas de
Whalers Bay também exibiram como abundantes Gaetbulibacter, Oceanicella e
Maribacter, e as fumarolas de Fumarole Bay, Loktanella, Marinicella e Octadecabacter.
Para as geleiras, os gêneros mais abundantes foram Flavobacterium, Luteolibacter,
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Rhodoferax e Polaromonas. A geleira de Fumarole Bay foi também abundante em
Novosphingobium, Gallionella, Kaistobacter, Nitrospira e Methylotenera, e as geleiras
de Whalers Bay em Rhodanobacter, Dokdonella, Hydrogenophaga e Arthrobacter.

Figura 15 - Classificação taxonômica das OTUs com abundância relativa maior que 0,1%, ao
nível de gênero. O tamanho das bolhas indica o número de sequências classificadas em cada
gênero ou não classificadas (Unclassified).
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Tabela 11 - Classificação taxonômica até gênero das 50 OTUs mais abundantes em
Deception.
OTU7
OTU4
OTU23
OTU29
OTU35
OTU74
OTU21
OTU17
OTU25
OTU2
OTU70
OTU53
OTU28
OTU62
OTU33
OTU20
OTU9
OTU61
OTU96
OTU41
OTU24
OTU104
OTU5
OTU63
OTU15
OTU43
OTU8
OTU3
OTU11
OTU13
OTU6
OTU10
OTU108
OTU16
OTU14
OTU22
OTU26
OTU52
OTU83
OTU81
OTU1482
OTU715
OTU18
OTU37
OTU93
OTU115
OTU45
OTU19
OTU121
OTU38

Filo
Classe
Verrucomicrobia
Verrucomicrobiae
Verrucomicrobia
Verrucomicrobiae
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Proteobacteria
Betaproteobacteria
Proteobacteria
Betaproteobacteria
Proteobacteria
Betaproteobacteria
Proteobacteria
Betaproteobacteria
Proteobacteria
Betaproteobacteria
Proteobacteria
Alphaproteobacteria
Proteobacteria
Alphaproteobacteria
Proteobacteria
Alphaproteobacteria
Proteobacteria
Alphaproteobacteria
Proteobacteria
Alphaproteobacteria
Proteobacteria
Alphaproteobacteria
Planctomycetes
Planctomycetia
OD1
ZB2
Gemmatimonadetes Gemmatimonadetes
Chloroflexi
Anaerolineae
Caldithrix
Caldithrixae
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Flavobacteriia
Bacteroidetes
Saprospirae
Bacteroidetes
Saprospirae
Bacteroidetes
Saprospirae
Bacteroidetes
Saprospirae
Bacteroidetes
Saprospirae
Bacteroidetes
Saprospirae
Bacteroidetes
Saprospirae
Actinobacteria
Thermoleophilia
Actinobacteria
Thermoleophilia
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteria

Ordem
Família
Verrucomicrobiales Verrucomicrobiaceae
Verrucomicrobiales Verrucomicrobiaceae
Xanthomonadales
Xanthomonadaceae
Xanthomonadales
Xanthomonadaceae
Xanthomonadales
Xanthomonadaceae
Pseudomonadales
Moraxellaceae
Oceanospirillales
Hahellaceae
Oceanospirillales
Unclassified
Chromatiales
Unclassified
Alteromonadales
Colwelliaceae
Alteromonadales
Colwelliaceae
Unclassified
Unclassified
Gallionellales
Gallionellaceae
Burkholderiales
Comamonadaceae
Burkholderiales
Comamonadaceae
Burkholderiales
Comamonadaceae
Burkholderiales
Comamonadaceae
Sphingomonadales
Sphingomonadaceae
Sphingomonadales
Sphingomonadaceae
Rhodobacterales
Rhodobacteraceae
Rhodobacterales
Rhodobacteraceae
Rhodobacterales
Rhodobacteraceae
Rhodobacterales
Rhodobacteraceae
Pirellulales
Pirellulaceae
Unclassified
Unclassified
Gemmatimonadales Ellin5301
Caldilineales
Caldilineaceae
Caldithrixales
BA059
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Flavobacteriales
Flavobacteriaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Saprospirales
Chitinophagaceae
Solirubrobacterales Unclassified
Solirubrobacterales Unclassified
Actinomycetales
Sporichthyaceae
Actinomycetales
Micrococcaceae
Actinomycetales
Microbacteriaceae
Actinomycetales
Intrasporangiaceae

Gênero
Luteolibacter
Luteolibacter
Rhodanobacter
Dokdonella
Dokdonella
Psychrobacter
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Thalassomonas
Thalassomonas
Unclassified
Gallionella
Rhodoferax
Polaromonas
Polaromonas
Unclassified
Novosphingobium
Kaistobacter
Sulfitobacter
Oceanicella
Loktanella
Antarcticicola
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Psychroserpens
Maribacter
Gaetbulibacter
Flavobacterium
Flavobacterium
Flavobacterium
Flavobacterium
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Unclassified
Arthrobacter
Unclassified
Unclassified

Os gêneros mais abundantes nas fumarolas, como Thalassomonas, Antarcticicola,
Sulfitobacter, Gaetbulibacter, Oceanicella, Maribacter, Loktanella, Marinicella e
Octadecabacter, foram detectados principalmente em habitats marinhos, tanto costeiros
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quanto oceânicos, inclusive na Antártica (SUNAGAWA et al., 2015; YANG; CHO,
2008; ZENG et al., 2014). O Gênero Thalassomonas, membro da Classe
Gammproteobacteria, havia sido relatado principalmente em ambientes marinhos
tropicais e costeiros (BOWMAN; McMEEKIN, 2005), contudo, trabalhos recentes
detectaram estes organismos em sedimentos profundos no estreito de Gerlache, Antártica
(LÓPEZ-GARCÍA et al., 2001) e em fontes hidrotermais superficiais na Ilha Panarea,
Itália (LENTINI et al., 2014). Octadecabacter já foi amplamente descrita em regiões
polares marinhas, tanto na coluna d’água, quanto em gelo marinho da Antártica e do
Ártico (GOSINK et al., 1997). Oceanicella é um gênero encontrado em ambientes
marinhos e considerado halofílico e termofílico, com temperatura de crescimento entre
25 e 57 oC (ALBUQUERQUE et al., 2012). Sulfitobacter é um gênero com membros
também halofílicos, capaz de oxidar compostos de enxofre, como o sulfito (LABRENZ
et al., 2000). A presença de bactérias marinhas halofílicas, termofílicas e psicrófilas nas
fumarolas de Whalers Bay e Fumarole Bay é explicada pela influência marinha,
geotermal e polar nas comunidades de Deception.
Destaca-se ainda, que os Filos Caldithrix e Chloroflexi, abundantes nas fumarolas,
não foram classificados ao nível de gênero (Tabela 11), provavelmente devido às poucas
informações depositadas nos bancos de dados a respeito desses grupos. O Filo Caldithrix
possui até o momento somente o gênero Caldithrix. Portanto, é provável que as OTUs
detectadas para o Filo Caldithrix em Deception façam parte deste ou ainda de gêneros
não descritos. Os membros conhecidos dentro do gênero Caldithrix são termófilos,
anaeróbicos estritos, especialmente descritos em ambientes aquáticos e podem utilizar H2
como doador de elétrons para a redução de NO3- a NH3. Fedorov et al., (2005) sugerem
que os mecanismos enzimáticos de Caldithrix facilitam uma rápida troca entre o
metabolismo fermentativo e a respiração anaeróbia, permitindo que este organismo habite
os ambientes com gradientes oxidativos característicos dos ventos hidrotermais de oceano
profundo. Contudo, a sua função no ambiente ainda é pouco conhecida e poucos trabalhos
relataram a presença do gênero Caldithrix em ambientes antárticos. Murray et al., (2011),
através da técnica de clonagem, encontraram sequências relacionadas à Caldithrix em
amostras da coluna d’água a 500 m de profundidade, no norte do Mar de Weddell
(Antártica). Até o momento, os organismos termófilos do gênero Caldithrix não foram
encontrados nos sítios geotermais do continente antártico e o trabalho de Murray et al.,
(2011) foi único que relatou a presença deste gênero na Antártica. Esse resultado sugere
que provavelmente a influência marinha faz com que a Ilha Deception abrigue uma
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composição microbiana única para os sítios geotermais antárticos, que são, em sua
maioria, continentais.
Os gêneros abundantes nas geleiras, como Flavobacterium, Luteolibacter,
Rhodoferax e Polaromonas, são compostos por membros principalmente detectados em
solos, inclusive solos da Antártica, e a maior parte deles são classificados como
psicrófilos ou psicrotolerantes. Muitos isolados de Flavobacterium foram obtidos em
diversos ambientes antárticos, como no gelo marinho, em lagos e esteiras microbianas, e
apresentaram adaptação a baixas temperaturas, sendo caracterizados como psicrófilos
(McCAMMON; BOWMAN, 2000; TRAPPEN et al., 2003; YI et al., 2005). Stanley e
Rose (1967) isolaram bactérias do genêro Flavobacterium em cinco lagos de Deception,
o que indica a abundância deste gênero no ambiente de estudo. Algumas espécies de
Flavobacterium são patógenos de peixes, contudo, membros deste gênero parecem
demonstrar um papel essencial nos processos de remineralização por exibirem grande
capacidade hidrolítica (HUMPHRY et al., 2001). O gênero Polaromonas é composto por
organismos essencialmente psicrófilos, globalmente distribuídos em habitats glaciais,
como gelo glacial, gelo marinho e sedimentos sub-glaciais. Foram observados em
amostras associadas à diversas geleiras no Alasca, Andes, Himalaia, Nova Zelândia e na
Antártica (Geleira Collins) (DARCY et al., 2011). Rhodoferax e Gallionella são
compostos por membros relacionados à redução e oxidação de Ferro, respectivamente
(FINNERAN et al., 2003; WANG et al., 2009).
Os gêneros Rhodanobacter e Dokdonella, abundantes nas geleiras de Whalers Bay,
já foram descritos em regiões polares. Rhodanobacter está relacionado com habitats de
baixas temperaturas e com o ciclo do nitrogênio (denitrificação) (BARAHONA et al.,
2014; PRAKASH et al., 2012), e o gênero Dokdonella foi descrito em solos antárticos na
região do Mar de Ross, na Antártica (AISLABIE et al., 2009). Methylotenera é composta
por membros metilotróficos e também está relacionada com a denitrificação (SALCHER
et al., 2015).
Apesar dos ambientes próximos às geleiras de Whalers Bay e Fumarole Bay
apresentarem uma composição muito semelhante entre si, alguns gêneros são exclusivos
de um ou outro ambiente. Por outro lado, os ambientes próximos às fumarolas de Whalers
Bay e Fumarole Bay parecem exibir uma composição microbiana mais similar, mesmo
estando a quilômetros de distância um do outro. É provável que a influência geotermal e
marinha selecione grupos específicos de organismos que são capazes de suportar a
salinidade e as altas temperaturas presentes em uma região polar, com temperaturas
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baixas prevalentes. É importante ressaltar, ainda, que as triplicatas de coleta apresentaram
um padrão muito fiel entre si, aumentando a confiança dos resultados obtidos quanto à
composição microbiana.

4.4.3.6 Comparação entre Deception e outros ambientes geotermais
Poucos trabalhos foram realizados em Deception para o estudo de suas comunidades
microbianas e apenas um trabalho (MUÑOZ et al., 2011) utilizou-se de métodos
moleculares para descrevê-las. Muñoz et al., (2011) utilizaram a técnica de DGGE
(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) para avaliar a estrutura das comunidades
microbianas em Fumarole Bay e nove bandas do gel de DGGE foram sequenciadas,
revelando a presença de somente três grupos microbianos: Bacillus, Deltaproteobacteria
redutoras de sulfato e Filo Thermus/Deinococcus. O presente trabalho é o primeiro a
descrever as comunidades microbianas de Deception através de métodos moleculares de
sequenciamento de nova geração. Os resultados obtidos nesse trabalho demostram a
importância da utilização de novas ferramentas moleculares capazes de revelar uma
composição microbiana mais fidedigna à encontrada no ambiente. Os métodos de
sequenciamento massivos e o desenvolvimento de novos primers permitem o acesso a
grupos raramente detectados com ferramentas menos robustas, podendo fornecer novas
informações a respeito da presença e função destes grupos no ambiente.
Devido à escassez de trabalhos em Deception para que os resultados da composição
de Filos possam ser comparados, a seguir serão discutidos alguns dos principais Filos
detectados em sítios geotermais do continente antártico e uma breve comparação com
sítios geotermais localizados em outros continentes.
Um dos poucos trabalhos que exploraram as comunidades microbianas em sítios
geotermais na Antártica foi realizado por Soo et al., (2009) em solos minerais quentes de
Tramway Ridge no vulcão Monte Erebus, localizado na região de Ross Island no
continente antártico. A principal composição das emanações gasosas em Tramway Ridge
é CO2, enquanto em Deception as fumarolas são compostas também por gases sulfurosos,
essencialmente H2S. Outras diferenças entre Tramway Ridge e Deception são (i) a
temperatura máxima detectada nas fumarolas superficiais, que é em torno de 60 oC para
Tramway Ridge e 100 oC para Deception; e (ii) a influência do ambiente marinho em
Deception que pode resultar em muitas diferenças nas características físico-químicas
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ambientais, especialmente salinidade e nutrientes. O trabalho de Soo et al., (2009) utilizou
técnicas moleculares de fingerprinting (ARISA - Automated rRNA intergenic spacer
analysis) e clonagem do gene do RNAr 16S e sequenciamento Sanger. Os principais Filos
que eles encontraram foram Cyanobacteria, Planctomycetes, Acidobacteria, Firmicutes,
Actinobacteria, Deinococcus-Thermus, OP10 e Chloroflexi. Embora as técnicas descritas
acima sejam muito distintas das empregadas neste trabalho, muitos Filos foram comuns
entre as amostras de Tramway Ridge e as fumarolas de Deception, como Planctomycetes
e Chloroflexi. Nas geleiras de Deception, foram detectados também os Filos
Acidobacteria e Actinobacteria.
Sharp et al., (2014) avaliaram os efeitos de gradientes de temperatura (7,5 a 99 oC)
nas comunidades microbianas de sítios geotermais da Nova Zelândia e Canadá, por meio
da técnica de pirosequenciamento. Eles observaram que os Filos Cyanobacteria,
Chloroflexi, Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria e Planctomycetes apresentaram
ampla distribuição de acordo com a temperatura, estando presentes em amostras de 7,5 e
99 oC, com exceção de Cyanobacteria que foi encontrada em amostras de até 70 oC,
provavelmente devido à temperatura limite para a fotossíntese de 73 oC, sobretudo devido
à instabilidade térmica dos intermediários do Ciclo de Calvin (BERG, 2011). Nas análises
de Deception deste trabalho, somente Proteobacteria, Bacteroidetes e Planctomycetes
apresentaram ampla distribuição de acordo com a temperatura. Ainda, Sharp et al., (2014)
obtiveram grande abundância de Deinococcus-Thermus, Firmicutes, Chloroflexi,
Aquificae, Thermotogae, Proteobacteria e Filo Candidato GAL08 nas temperaturas entre
60 e 80 oC, enquanto em Deception, dentre estes, somente os Filos Chloroflexi e
Proteobacteria foram abundantes nas amostras próximas às fumarolas. Na maior parte dos
ambientes geotermais marinhos e terrestres, Aquificae e Thermotogae são descritos como
Filos abundantes (LEBEDINSKY et al., 2007), e em Deception, pouquíssimas sequências
desses organismos foram detectadas. Esses organismos foram principalmente detectados
em ambientes termais levemente alcalinos, com emissões gasosas compostas sobretudo
de CO2 (MILLER et al., 2009). Dessa forma, é provável que Aquificae e Thermotogae
não estejam presentes em Deception por serem sensíveis aos gases sulfurosos emitidos
pelas fumarolas.
Ainda, Sharp et al., (2014) observaram que o Filo Actinobacteria se mostrou menos
abundante em temperaturas acima de 70 oC, o que foi observado também nas amostras de
Deception analisadas neste trabalho. Além disso, observa-se que os Filos Caldithrix e
Chloroflexi, abundantes especialmente nas amostras próximas às fumarolas de Whalers

86

Bay e Fumarole Bay, não foram detectados em nenhum dos ambientes geotermais
superficiais descritos acima (Tramway Ridge no Monte Erebus, Antártica, ou nos sítios
geotermais do Canadá e Nova Zelândia). Como descrito anteriormente, os membros do
Filo Caldithrix foram principalmente detectados em ventos hidrotermais de oceano
profundo ou sistemas geotermais marinhos de regiões rasas (KORMAS et al., 2009;
MIROSHNICHENKO et al., 2003; TAKAKI et al., 2010).
Desse modo, os resultados demonstraram que as comunidades microbianas em
Deception são compostas por Filos comumente encontrados em ambientes antárticos frios
e geotermais do continente, mas também por Filos não comuns em ambientes antárticos,
como os descritos em sítios geotermais de outros continentes e em ventos hidrotermais
do oceano profundo. Essa composição única reflete o mosaico de condições ambientais
(especialmente geoquímicas e de temperatura) produzidas pelo efeito do vulcanismo em
uma região polar e influenciada pelo ambiente marinho.

4.4.4

Composição taxonômica das comunidades para o Domínio Archaea
Da mesma forma que para o Domínio Bacteria, a composição taxonômica de

Archaea será discutida primeiramente reunindo os resultados de todas comunidades de
Deception. Para Archaea, não serão discutidos os Filos presentes tantos nas geleiras,
quanto nas fumarolas, uma vez que não foi observado a presença de Filos abundantes ao
longo de todas as amostras. Será discutido, portanto, os Filos abundantes nas fumarolas
e geleiras separadamente. Ainda, será exposto a classificação taxonômica das OTUs ao
nível de gênero e a comparação das comunidades de Archaea de Deception com outros
ambientes geotermais.

4.4.4.1 Composição taxonômica da Ilha Deception
O número total de reads amplificados para o Domínio Archaea foi 1.684.699. Os
reads foram filtrados por qualidade, totalizando 599.266 sequências filtradas. Destas,
somente 55.732 foram classificadas dentro do Domínio Archaea, distribuídas ao longo
das 18 amostras analisadas. A maior parte das sequências (~90%) foram classificadas
dentro do Domínio Bacteria, demonstrando que o primer empregado não foi específico
para Archaea, como as análises in silico sugeriram (KLINDWORTH et al., 2013). Os
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primers 519F e 1017R contendo as degenerações só haviam sido testados
experimentalmente por Gonzalez-Gil et al., (2014), que obtiveram uma cobertura de no
máximo 0,07% para bactérias. As condições da PCR e a complexidade do ambiente de
estudo podem influenciar a cobertura desses primers, e talvez, esses motivos podem ter
resultado de um baixo número de sequências de Archaea. Poucos estudos empregaram
primers específicos para o Domínio Archaea, e até pouco tempo, poucos membros deste
domínio eram alcançados com as técnicas utilizadas, o que exige que novos primers sejam
testados para verificar qual melhor se adequa à complexidade do ambiente de estudo. De
qualquer forma, como será demonstrado a seguir, os primers empregados neste trabalho
para Archaea permitiram a detecção de grupos que, em geral, não são detectados por
outros primers, principalmente hipertermofílicos.
É importante relembrar que as amostras FBA1, FBA2 e FBA3, próximas à fumarola
de Fumarole Bay (temperatura ambiental de 98 oC), apresentaram amplificação somente
para o Domínio Archaea e os seus resultados quanto à composição microbiana serão
revelados a seguir. Nenhuma sequência de Archaea foi detectada nas amostras próximas
à geleira de Whalers Bay (WBC1, WBC2 e WBC3). Essas amostras já haviam
demonstrado, através da técnica de PCR quantitativo, uma abundância de Bacteria muito
maior que de Archaea, e é provável que por esse motivo não exibiu amplificação para
arqueias com os primers empregados.
As 120 OTUs referentes ao Domínio Archaea foram classificadas nos Filos
Thaumarchaeota (43%), Crenarchaeota (13%) e Euryarchaeota (42%), tendo 2% das
sequências não classificadas em Filo (Figura 16). Dentro de Thaumarchaeota, as
sequências foram classificadas nas Ordens Nitrososphaerales (1,8%) e Nitrosopumilales
(41,5%). Para Crenarchaeota, todas as sequências foram classificadas dentro da Ordem
Desulfurococalles. As sequências referentes à Euryarchaeota foram classificadas nas
Ordens Methanomassilliicoccales (18,3%), Haloferacales (20,2%) e 3,4% não foram
classificadas em Ordem. Os resultados da composição de Filos e Ordens para cada
amostra encontram-se, respectivamente, nas Figuras 17 e 18.
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Figura 16 - Abundância relativa dos Filos e Ordens do Domínio Archaea, considerando todas as
amostras de Deception.
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Figura 17 - Abundância relativa dos grupos taxonômicos ao nível de Filo para o Domínio
Archaea.

Figura 18 - Abundância relativa dos grupos taxonômicos ao nível de Ordem para o Domínio
Archaea.
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4.4.4.2 Filos e Ordens abundantes nas geleiras de Deception

As amostras da geleira de Whalers Bay, como descrito anteriormente, não exibiram
sequências amplificadas para o Domínio Archaea. A técnica de PCR quantitativo mostrou
que a abundância de Archaea nessas amostras era baixa, o que provavelmente resultou
numa amplificação preferencial para Bacteria com os primers de Archaea empregados.
As amostras da geleira de Fumarole Bay (FBC1, FBC2 e FBC3) foram majoritariamente
abundantes em membros do Filo Euryarchaeota (~90%) (Figura 17). A maior parte dos
membros de Euryarchaeota foram classificados na Ordem Methanomassilliicoccales da
Classe Thermoplasmata (Figura 18). A Classe Thermoplasmata é composta por duas
Ordens: Methanomassilliicoccales (Grupo E2) e Thermoplasmatales (Grupo E3). Alguns
membros de Thermoplasmata podem ser termofilicos, mesófilicos, acidófilos, aeróbios,
anaeróbios e/ou metanogênicos. Os membros desse grupo frequentemente habitam
ambientes extremos, como fontes geotermais emissoras de enxofre, mas também já foram
detectados no plâncton marinho, em solos de plantação e até mesmo em fezes humanas
(IINO et al., 2013). A Classe Thermoplasmata já foi detectada como abundante em
geleiras e permafrosts da Antártica. Pessi et al., (2015) obtiveram sequências referentes
a Ordem Methanomassilliicoccales em solos próximos à Geleira Wanda, na Ilha Rei
George, Península Antártica. Methanomassilliicoccales é uma Ordem descrita
recentemente, composta essencialmente por arqueias metanogênicas (DRIDI et al., 2012).
Membros dessa Ordem foram detectados em áreas alagadas, solos, mas também em
fluídos do rúmen de animais. Contudo, Söllinger et al., (2016) sugeriram filotipos muito
mais diversos nas amostras ambientais.
Os ambientes subglaciais são em grande parte anóxicos e contêm carbono orgânico,
que foi aprisionado no momento de acúmulo de gelo da geleira. Essas características
criam condições favoráveis para a atividade microbiana, especialmente para a degradação
do carbono orgânico via metanogênese. A presença de metanogênicas nos sedimentos
subglaciais é de grande importância para as questões de mudanças climáticas, uma vez
que o metano produzido pode ser liberado para a atmosfera durante o recuo e derretimento
das geleiras (STIBAL et al., 2012).
As arqueias metanogênicas também exibem uma aplicação importante para a
Astrobiologia, principalmente as detectadas em ambientes gelados. Muitos pesquisadores
sugerem que se houver vida microbiana em Marte, é provável que seja composta por
organismos semelhantes aos metanogênicos da Terra. Marte não possui oxigênio
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abundante, o que favoreceria um metabolismo anaeróbio, como a metanogênese. Além
disso, concentrações de metano foram detectadas na atmosfera de Marte, e ainda é
discutido se a origem desse metano é biológica (via metanogênese) ou geológica
(MUMMA et al., 2009; PRIETO-BALLESTEROS, 2006). Ainda, se houver organismos
metanogênicos em Marte, eles seriam também adaptados às baixas temperaturas do
planeta. Por esse motivo, arqueias metanogênicas da Antártica são usualmente aplicadas
como modelos para estudar a possibilidade de vida em Marte (KENDRICK; KRAL,
2006; MOROZOVA et al., 2007; SINHA et al., 2016).

4.4.4.3 Filos e Ordens abundantes nas fumarolas de Deception
A Composição de Archaea nas fumarolas variou de acordo com a temperatura das
mesmas (Figuras 17 e 18). O Filo Thaumarchaeota foi predominantemente abundante nas
fumarolas de Whalers Bay, de temperaturas de 50 oC (WBA1, WBA2 e WBA3) e 10 oC
(WBB1, WBB2 e WBB3). As fumarolas de 50 oC (WBA1, WBA2 e WBA3) exibiram
em torno de 80% de abundância de Thaumarchaeota e 20% de Euryarchaeota não
classificadas. Já as fumarolas de 10 oC (WBB1, WBB2 e WBB3) exibiram mais de 95%
de abundância de Thaumarchaeota. Nas amostras WBA1, WBA2 e WBA3 todas as
sequências de Thaumarchaeota foram classificadas na Ordem Nitrosopumilales. Nas
amostras WBB1, WBB2 e WBB3, cerca de 80% das sequências de Thaumarchaeota
foram classificadas na Ordem Nitrosopumilales e 15% na Ordem Nitrososphaerales. Uma
amostra das fumarolas de Fumarole Bay de 80 oC (FBB3) exibiu composição semelhante
às fumarolas de Whalers Bay, sendo basicamente composta pela Ordem Nitrosopumilales
(98%). Uma pequena parcela das sequências (0,2%) foi classificada na Ordem
Desulfurococcales, que será descrita a seguir. As demais amostras das fumarolas de
Fumarole Bay de 80 oC (FBB1 e FBB2) foram abundantes no Filo Euryarchaeota, Ordem
Haloferacales (98%). Da mesma forma que FBB3, FBB2 exibiu uma pequena parcela de
sequências relacionadas a Desulfurococcales (0,1%).
As fumarolas mais quentes (98 oC) detectadas em Deception (FBA2 e FBA3), no
sítio de Fumarole Bay, foram abundantes no Filo Crenarchaeota, Ordem
Desulfurococcales (~90%). Aproximadamente 5% das sequências em FBA2 e FBA3
foram relacionadas à Ordem Haloferacales, Filo Euryarchaeota. Ainda, FBA2 exibiu 2%
das sequências relacionadas a Nitrosopumilales. A amostra FBA1 exibiu composição
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distinta de suas triplicatas de coleta, apresentando 96% das sequências classificadas na
Ordem Haloferacales e somente 2% relacionadas a Desulfurococcales.
A diferença entre as triplicatas pode ser explicada por possíveis artefatos do método
ou por as arqueias muitas vezes se distribuirem em micro-nichos, fazendo com que a sua
estrutura de comunidades se dinstingua significativamente em distâncias muito próximas
(CAO et al., 2012). É pouco provável que essa diferença seja artefato do método
empregado, uma vez que algumas triplicatas exibiram composição muito semelhante
entre si. Como em Deception os gradientes ambientais são muito acentuados em
distâncias muito próximas, é possível que as arqueias sejam mais sensíveis à essas
variações, principalmente relacionadas à temperatura e demanda de oxigênio. Isso pode
ter resultado em composições microbianas distintas nas triplicatas das fumarolas de
Fumarole Bay, onde as temperaturas são mais elevadas e o calor é perdido rapidamente,
favorecendo a presença de diferentes micro-nichos.
A Ordem Nitrosopumilales, abundante nas fumarolas de Whalers Bay, foi
recentemente proposta por Könneke et al., (2005) e é composta por apenas uma Família
(Nitrosopumilaceae). Seus membros estão diretamente relacionados com o ciclo do
nitrogênio, especialmente na nitrificação, oxidando amônia em metabolismo
quimiolitoautotrófico. Geralmente estão presentes em ambientes oligotróficos, onde
atuam em um papel importante na produção primária e nos ciclos biogeoquímicos. Em
ambientes desprovidos de fontes de energia orgânicas e luz solar, a oxidação de amônia
contribui para a produtividade primária, e pode explicar o sucesso de alguns membros
marinhos de Nitrosopumilales em nichos ecológicos como oceano profundo e águas
polares superficiais durante o inverno (KÖNNEKE et al., 2005; LEARMAN et al., 2016).
Alguns trabalhos propuseram que membros de Nitrosopumilales derivaram-se de
uma linhagem termofílica e se adaptaram a colonizar regiões de baixas temperaturas. O
trabalho de Pessi et al., (2015) detectou membros de Nitrosopumilales como abundantes
em solo associado à Geleria Wanda (Ilha Rei George, Península Antártica). Gillan e Denis
(2007) descreveram Nitrosopumilales como um grupo abundante em sedimentos do Mar
de Weddel e Learman et al., (2016) detectaram esse grupo em sedimentos ao longo de
toda a costa oeste da Antártica.
Membros

da

Ordem

Nitrososphaerales

eram

classificados

dentro

de

Nitrosopumilales até a proposta recente de Tourna et al., (2011), que sugeriram a criação
desta nova Ordem. Nitrososphaerales é também composta por membros que realizam
metabolismo quimiolitoautotrófico, participando do ciclo do nitrogênio através da

93

oxidação da amônia. Membros de Nitrososphaerales foram descritos em alguns ambientes
não oligotróficos, sobretudo em habitats terrestres, como solos em diferentes regiões,
exibindo características que os diferem de Nitrosopumilales.

Na Antártica, foram

descritos como abundantes em solos tanto da região continental, nos Dry Valleys
(MAGALHÃES et al., 2014), quanto da região da Península Antártica, em permafrosts
na Ilha Rei George (KARAEVSKAYA et al., 2014).

Nitrososphaerales foi mais

abundante nas amostras WBB1, WBB2 e WBB3, mais afastadas da influência marinha
que WBA1, WBA2 e WBA3.
A Ordem Haloferacales é composta por uma grande diversidade fenotípica de
arqueias halofílicas, capazes de resistir a altas concentrações de sais (de 4 a 30% de
salinidade). Foram detectadas em diversos salares e lagos salinos e hipersalinos. Também
estão presentes em oceanos com altas concentrações de Cloreto de Sódio, especialmente
no gelo marinho. Na Antártica, foram descritas como abundantes sobretudo em lagos
subglaciais hipersalinos, como o Deep Lake, em Vestfold Hills (WILLIAMS et al., 2014),
onde as temperaturas atingem -20 oC e o lago encontra-se líquido devido à alta salinidade.
Membros de Haloferacales também foram detectados em solos da região dos Dry Valleys
antárticos (WEI et al., 2015). Thombre et al., (2015) detecteram membros de
Haloferacales capazes de responder ao estresse ambiental causado por altas temperaturas,
através da expressão de diferentes chaperoninas. Nesse trabalho, Haloferacales foi mais
abundante nas amostras das fumarolas de Fumarole Bay submersas, de temperatura de 80
o

C (FBB1 e FBB2). É possível que sua abundância nessas amostras seja devido à sua

capacidade de resposta a altas temperaturas e resistência à salinidade, visto que estão
diretamente em contato com o ambiente marinho e as fumarolas.
Da mesma forma que as arqueias metanogênicas, as halofílicas também exibem
uma importante aplicação na Astrobiologia, principalmente para a busca de vida em
Marte. Muitos trabalhos indicaram a presença de depósitos salinos abundantes em Marte,
com magnésio e sódio como os principais cátions, e cloreto e sulfato como os ânions
dominantes (OREN et al., 2014). A sonda Phoenix, que pousou em Marte em 2008,
detectou altas concentrações de percloratos ao longo dos depósitos salinos. A detecção
destes depósitos salinos conduziu a especulações sobre a existência de micro-organismos
halofílicos em brines que podem existir ou terem existido no passado de Marte, quando
o clima era mais propício à vida do que atualmente (CLARK; VAN HART, 1981).
Descobertas recentes indicaram um fluxo sazonal de água líquida durante o verão
marciano, com temperaturas que poderiam atingir entre -23 oC e +23 oC (CHEVRIER;
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RIVERA-VALENTIN, 2012). Se de fato os brines líquidos existem atualmente em
Marte, é possível que sejam habitados por micro-organismos semelhantes aos halófilos
da Terra. Inclusive, a presença de percloratos em Marte poderia estimular o crescimento
microbiano, uma vez que esses compostos podem servir como aceptor de elétrons para a
atividade respiratória no ambiente anaeróbico marciano (OREN et al., 2014).
A Ordem Desulfurococcales é composta por membros essencialmente
hipertermófilos, com temperatura ótima de crescimento entre 85 and 106 °C. São
anaeróbios, anaeróbios facultativos ou aeróbios (HUBER; STETTER, 2006). Podem
realizar metabolismo quimiolitoautotrófico através da oxidação de H2 e utilização de
enxofre elementar, tiossulfato, nitrato ou nitrito como aceptores de elétrons, usando CO2
como fonte de carbono. Podem alternativamente realizar organotrofia através da
respiração aeróbica ou anaeróbica do enxofre ou pela fermentação de substratos orgânicos
(HUBER; STETTER, 2001).
Membros de Desulfurococcales já foram detectados numa variedade de ambientes
vulcânicos, tanto marinhos, em regiões rasas ou profundas, quanto terrestres. Os gêneros
Sulfophobococcus, Thermosphaera e Acidilobus foram isolados de hot springs e outras
fontes termais continentais (como no vulcão Askja, na Islândia, e em Yellowstone, nos
EUA) com baixa salinidade e pH ácido para levemente alcalino. Por outro lado, os
gêneros Aeropyrum, Ignicoccus, Staphylothermus, Stetteria, Thermodiscus, Pyrodictium
e Hyperthermus foram detectados em sedimentos marinhos rasos associados a fontes
termais, como fumarolas. Os gêneros Ignicoccus, Staphylothermus, Pyrodictium e
Pyrolobus foram isolados também de ambientes marinhos, contudo de oceano profundo,
em ventos hidrotermais e fragmentos de black smokers, tanto no Pacífico quanto na
Dorsal Mesoatlântica. Pyrodictium foi também detectado na zona ativa de um vulcão
submarino em erupção (HUBER; STETTER, 2006).
Assim como as arqueias metanogênicas e halofílicas, as hipertermófilas também
exibem uma aplicação importante na Astrobiologia, especialmente para estudos sobre os
primórdios da evolução microbiana na Terra. Alguns autores sugerem a hipótese de que
a vida na Terra Pré-Cambriana (há cerca de 3,9 bilhões de anos) teria os ventos
hidrotermais do oceano profundo como um de seus principais habitats, e os primeiros
organismos teriam sido muito parecidos com as arqueias hipertermófilas modernas,
capazes de crescer em temperaturas acima de 100 oC (STETTER, 2013). Akanuma et al.,
(2013) utilizaram as nucleosídeos difosfato quinases como modelos para estimar, por
análises moleculares in silico, as temperaturas ideais de crescimento dos ancestrais de
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bactérias e arqueias, que se mostraram em torno de 80 e 97 oC. Esta análise sugere uma
origem hipertermofílica para os Domínios Bacteria e Archaea, corroborando com as
estimativas de temperatura média da Terra no Pré-Cambriano (calculadas pela medição
de isótopos de oxigênio em cherts marinhos), que variaram de 80 oC há 3,8 bilhões de
anos a 70 oC há 3,5 bilhões de anos (SCHWARTZMAN; LINEWEAVER, 2004). Além
disso, muitos gêneros hipertermófilos apresentam raízes profundas na árvore filogenética
baseada no gene do rRNA 16S, indicando sua origem primordial no planeta (STETTER,
2013).

4.4.4.4 Classificação das sequências ao nível de gênero
A abundância relativa dos gênero detectados para o Domínio Archaea nas amostras
de Deception encontra-se na Figura 19. O gênero mais abundante (58%) foi
Nitrosopumilus, seguido de Haloferax (16%) e Pyrodictium (14%). Os gêneros menos
abundantes, considerando todas as amostras, foram Methanomassiliicoccus (4%) e
Nitrososphaera (2%). Uma parte das sequências não foi classificada em gênero (6%), e
dentre estas, 5% são correspondentes a membros do Filo Euryarchaeota não classificados.
Na Figura 20 estão descritas as classificações das sequências ao nível de gênero para cada
amostra analisada. Nas geleiras de Fumarole Bay (FBC1, FBC2 e FBC3), o gênero mais
abundante foi Methanomassiliicoccus. Nas fumarolas de Whalers Bay, Nitrosopumilus
foi o mais abundante. Nas amostras WBB1, WBB2 e WBB3, mais afastadas da influência
marinha que WBA1, WBA2 e WBA3, também exibiram abundância do gênero
Nitrososphaera. As amostras WBA1, WBA2 e WBA3 foram abundantes em membros
de Euryarchaeota não classificados em gênero. As amostras da fumarola de Fumarole
Bay de 80 oC exibiram um grande número de sequências classificadas nos gêneros
Haloferax e Nitrosopumilus. A fumarola de Fumarole Bay de 98 oC foram abundantes no
gênero Pyrodictium e Haloferax.
A distribuição dos gêneros exibiu o mesmo padrão para a distribuição das Ordens,
uma vez que um gênero foi classificado dentro de cada Ordem detectada. Os gêneros
detectados em Deception seguem a mesma descrição de suas Ordens (itens 4.4.4.2 e
4.4.4.3) e, por esse motivo, não serão discutidos novamente, com excessão de
Pyrodictium. A Ordem Desulfurococcales, da qual Pyrodictium é membro, é composta
por arqueias hipertermófilas, como já foi discutido anteriormente, mas que exibem
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algumas características distintas, principalmente em relação aos seus habitats. Como
Pyrodictium foi o único gênero detectado dentro da Ordem Desulfurococcales, mais
detalhes serão discutidos a respeito de suas características.

Pyrodictium
14%
Nitrososphaera
2%

Unclassified Euryarchaeota_unclassified
1%
5%
Haloferax
16%

Methanomassiliicoccus
4%

Nitrosopumilus
58%

Figura 19 - Abundância relativa dos gêneros detectados na Ilha Deception para o Domínio
Archaea.

Pyrodictium é composto por arqueias anaeróbias, redutoras de sulfato e
hipertermofílicas, capazes de crescer entre temperaturas de 80 oC e 105 oC. São capazes
de fixar CO2 e realizar metabolismo quimiolitoautotrófico, ao respirar enxofre e utilizar
H2 como doador de elétrons, produzindo H2S através dessa reação. O gênero é composto
por três espécies: P. abyssi, P. brockii e P. occultum. Foram encontrados em estruturas
porosas de ventos hidrotermais no oceano profundo, onde a temperatura atinge cerca de
300-400 oC. Devido à baixa temperatura do oceano adjacente (em torno de 3-4 oC), o
gradiente de temperatura criado permite a presença de temperaturas viáveis para o
crescimento destes organismos hipertermofílicos (STETTER et al., 1983). Pyrodictium é
aparentemente adaptado a estas variações de temperaturas elevadas e baixas,
características dos ventos hidrotermais de oceano profundo. É possível, que por este
motivo, tenha sido detectado nas fumarolas mais quentes de Deception, uma vez que este
gradiente de temperatura extremo também está presente devido às baixas temperaturas
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típicas de ambientes polares. Além disso, como mencionado anteriormente, as fumarolas
de Deception também possuem influência marinha, especialmente salinidade,
selecionando assim os hipertermófilos típicos destes ambientes.

Figura 20 - Classificação das sequências ao nível de gênero para o Domínio Archaea. O tamanho
das bolhas é equivalente ao número de sequências detectadas.

Estes resultados sugerem que diferentes grupos taxonômicos e funcionais de
arqueias foram detectados de acordo com a temperatura ambiental. As arqueias
abundantes nas amostras próximas às fumarolas de Whalers Bay e próximas às fumarolas
de temperatura de 80 oC em Fumarole Bay estão envolvidas principalmente no ciclo do
nitrogênio e são cosmopolitas no ambiente marinho. As amostras próximas à geleira de
Fumarole Bay são compostas sobretudo por arqueias metanogênicas, adaptadas a baixas
temperaturas e já detectadas em geleiras na Antártica. As arqueias da fumarola mais
quente de 98 oC em Fumarole Bay atuam especialmente no ciclo do enxofre e são
hipertermófilas. As arqueias hipertermofílicas detectadas neste trabalho estão presentes
sobretudo em ventos hidrotermais de oceano profundo, o que indica que em Deception
há uma diversidade incomum quando se considera um sistema geotermal de superfície.
Além disso, até o momento, arqueias hipertermófilas não foram detectadas em outros
sítios geotermais do continente antártico, provavelmente devido às temperaturas mais
baixas dos vulcões do continente (atingem até 60 oC), que não selecionam esses
organismos.
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4.4.4.5 Comparação entre Deception e outros ambientes geotermais
Somente um trabalho analisou a diversidade de arqueias na Ilha Deception.
Amenábar et al., (2013) avaliaram através da técnica de DGGE sequências relacionadas
a arqueias a partir de amostras de fumarolas de Fumarole Bay submersas (4 metros de
profundidade). Foram detectadas 3 sequências classificadas nas Ordens Thermococcales
e Methanosarcinales, e 9 sequências não classificadas. As sequências não classificadas
estariam relacionadas a grupos de arqueias metanotróficas, oxidadoras de metano,
provavelmente mediadas por bactérias redutoras de sulfato. De acordo com Amenábar et
al., (2013), a composição microbiológica de Fumarole Bay difere de outras fontes
hidrotermais, uma vez que se assemelha a diversidade presente em ventos hidrotermais
conhecidos, mas combina-se com micro-organismos descritos em outros ambientes
marinhos antárticos.
No presente trabalho, nas fumarolas de Fumarole Bay acima de 80 oC foram
detectados grupos distintos dos descritos por Amenábar et al., (2013), como relacionados
aos gêneros Pyrodictium (Desulfurococcales), Nitrosopumilus (Nitrosopumilales) e
Haloferax (Haloferacales). Grupos relacionados a metanogênese foram detectados
somente nas amostras das geleiras e a Ordem Thermococcales não foi detectada pelo
sequenciamento Illumina do gene do RNAr 16S. A diferença dos grupos de arqueias
descritos por Amenábar et al., (2013) e no presente trabalho pode estar relacionada aos
primers empregados e às técnicas de sequenciamento.
Amenábar et al., (2013) utilizaram a combinação de primers 344F (STAHL;
AMANN, 1991) e 915R (RASKIN et al., 1994) para o sequenciamento do gene do RNAr
16S. Estes primers foram desenvolvidos na década de 1990 e não estão atualizados para
os grupos recentente descritos. Os primers empregados neste trabalho para Archaea
(519F e 1017R) foram alterados (adição de degenerações) e testados recentemente
(KLINDWORTH et al., 2013), de modo que sua cobertura é muito maior em relação aos
primers da década de 1990. Além disso, as técnicas de DGGE e sequenciamento Sanger,
utilizados por Amenábar et al., (2013), detectam um baixo número de sequências (na
ordem de dezenas ou no máximo centenas) devido à suas limitações metodológicas. O
sequenciamento por Illumina, empregado neste trabalho, é capaz de sequenciar de 10-30
milhões de sequências numa única corrida. No presente trabalho, foram obtidas cerca de
1 milhão de sequências brutas a partir dos primers para o Domínio Archaea. Destas, 600
mil foram filtradas quanto a qualidade e cerca de 60 mil foram assinaladas no Domínio
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Archaea. Embora o número de sequências para Archaea tenha sido consideravalmente
baixo em comparação com o número de sequências de Bacteria, a curva de rarefação
estimou que provavelmente o esforço amostral foi suficiente para avaliar a diversidade
real no ambiente (com excessão das amostras das geleiras). De qualquer modo, milhares
de sequências foram obtidas neste trabalho para avaliar a composição e diversidade do
Domínio Archaea em Deception, em contraste com as 12 sequências detectadas por
Amenábar et al., (2013). Ainda, vale-se considerar também, que devido aos gradientes
ambientais extremos em Deception e a sensibilidade do Domínio Archaea frente às
condições ambientais, é possível que outros grupos não detectados no presente trabalho
de fato colonizem em abundância as fumarolas submersas estudadas por Amenábar et al.,
(2013).
Devido à escassez de estudos de diversidade microbiana em Deception, os
resultados obtidos neste trabalho para o Domínio Archaea serão também comparados com
a diversidade de arqueias em outros ambientes termais marinhos e terrestres. Soo et al.,
(2009) estudaram a diversidade microbiana em solos termais do Monte Erebus, no
continente antártico, e os únicos grupos de arqueias detectados foram relacionados a
Nitrosopumilus.
Takai e Sako (1999) avaliaram a diversidade de arqueias em sistemas termais
terrestres e marinhos, por meio da técnica de clonagem. No sistema termal terrestre,
lozalizado no Monte Unzen no Japão (84 – 93 oC, pH 2.8), os principais gêneros
detectados foram Sulfolobus, Picrophilus e Sulfurisphaera, sendo que nenhum desses
foram descritos em Deception. No sistema hidrotermal estudado por Takai e Sako (1999)
e localizado a 4 m de profundidade em Tachibana Bay (128 oC, pH 8.7), também no
Japão, foram observados os gêneros Pyrococcus, Thermococcus, Pyrodictium,
Aeropyrum e Desulfurococcus, mostrando uma diversidade de hipertermófilos maior que
Deception, onde destes, somente Pyrodictium foi detectado pelo sequenciamento do
RNAr 16S neste trabalho.
Jay et al., (2016) avaliaram a distribuição e diversidade de arqueias em diferentes
ambientes termais (> 70 oC) do Parque Nacional de Yellowstone, USA, e observaram que
a Classe Thermoproteales foi a mais abundante, mesmo considerando as características
geoquímicas distintas entre as amostras analisadas. Dentro da Classe Thermoproteales,
Jay et al., (2016) observaram que os gêneros Thermocladium, Vulcanisaeta e Caldivirga
foram mais abundantes nos sítios termais de pH < 5, Thermoproteus em pH entre 5-6 e
Pyrobaculum em pH > 6. Nenhum destes grupos foram detectados em Deception.
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Krebs et al., (2014) estudaram a diversidade microbiana em hot springs da Islândia
(~100 oC) através de PhyloChip, e detectaram dentro de Archaea, 20 OTUs relacionadas
a Crenarchaeota (Ordens Desulfurococcales, Fervidicoccales e Sulfolobales) e 17
assinaladas

em

Euryarchaeota

Thermoplasmatales

e

(Ordens

Nitrososphaerales).

Halobacteriales,
Neste

trabalho,

Methanosarcinales,
Deception

exibiu

prevalentemente OTUs relacionadas a Desulfurococcales e Halobacteriales nas fumarolas
acima de 80 oC. Dentro das OTUs classificadas por Krebs et al., (2014), em Deception
foi detectado também Nitrososphaerales em abundância nas amostras próximas às
fumarolas de Whalers Bay (WBB1, WBB2 e WBB3), mais afastadas da influência
marinha.
A diversidade microbiana em oito hot springs geograficamente distintos (China,
Rússia, Itália, Islândia e Estados Unidos) foi estudada por Menzel et al., (2015). Nos hot
springs dos Estados Unidos (Parque Nacional de Yellowstone) e da Itália (Pisciarelli)
houve uma predominância de Crenarchaeota (> 50%). Em Yellowstone, a maior parte das
arqueias foram classificadas no gênero Sulfolobus, enquanto em Pisciarelli Pyrobaculum
foi dominante.
Lentini et al., (2014) avaliaram a diversidade procariótica em ventos hidrotermais
rasos (23 m profundidade) na Ilha Panarea, Itália, com temperaturas próximas a 70 oC e
pH 3,3, e detectaram poucas sequências relacionadas a Archaea. Estas poucas sequências
foram classificadas principalmente dentro de Euryarchaeota (Classes Halobacteria,
Methanomicrobia e Thermococci) e em menor abundância, em Crenarchaeota
(Thermoprotei). Nakagawa et al., (2006) investigaram a diversidade de arqueias em
ventos hidrotermais das fossas Marianas, no Pacífico, que exibiram altas concentrações
de H2S. Poucas sequências foram assinaladas como arqueias, e dentro destas, os gêneros
mais abundantes foram Thermococcus, Pyrodictium e Aeropyrum. Takai et al., (2001)
detectaram os gêneros Pyrolobus, Pyrodictium e Hyperthermus em ventos hidrotermais
(temperatura da chaminé de 250 oC, 1664 m de profundidade) em Manus Basin, próximo
a Papua Nova Guiné.
Desse modo, observa-se que a fumarola de Deception de 98 oC é composta por
arqueias hipertermófilas, do gênero Pyrodictium, que foram essencialmente observadas
em ventos hidrotermais de oceano profundo, principalmente do Pacífico, como discutido
acima. Destaca-se aqui que os dados de Metagenoma obtidos no presente trabalho
também detectaram hipertermófilos da ordem Desulfurococcales, a partir da classificação
de genes funcionais, que serão descritos adiante. As outras fumarolas de Deception foram
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compostas por arqueias halofílicas do gênero Haloferax (80 oC) e nitrificantes do gênero
Nitrosopumilus (50 e 10 oC) e do gênero Nitrososphaera (10 oC). As amostras da geleira
de Fumarole Bay, foram compostas essencialmente por metanogênicas (~0 oC). Portanto,
da mesma forma que para Bacteria, os grupos de Archaea encontrados na Ilha Deception
mostraram uma combinação taxonômica única quando comparados a outros ambientes
geotermais. Além disso, a presença de hipertermófilos na Antártica, que até o momento
só foram detectados na Ilha Deception, é de grande importância para estudos envolvendo
a distribuição e evolução desses organismos no planeta.

4.4.5

Diversidade microbiana para o Domínio Bacteria
A seguir serão descritos os resultados obtidos através das análises de estimativa de

riqueza e alfa e beta diversidade. Para as análises de beta diversidade, foi realizado uma
sub-amostragem para padronizar o número de sequências e possibilitar a comparação dos
índices empregados, totalizando 22.946 sequências para cada amostra.

4.4.5.1 Riqueza e alfa diversidade
Primeiramente, foi calculada a estimativa de rarefação de acordo com o número de
sequências por amostra em função do número de OTUs observadas (Figura 21). Os dados
foram plotados em função do número de sequências analisadas com o intuito de avaliar
se estas sequências representam a riqueza dos organismos dentro de uma comunidade. As
curvas de rarefação demonstraram que o esforço amostral não foi suficiente para cobrir a
riqueza de espécies (cutoff 0,03) na maior parte das amostras analisadas, uma vez que a
sua inclinação se mostrou acentuada. Somente nas amostras das geleiras de Whalers Bay
(WBC1, WBC2 e WBC3) foi observado uma tendência de platô nas curvas de rarefação.
Para o Domínio Bacteria, é comum que as curvas de rarefação para uma determinada
amostra atinjam um platô somente quando um cutoff de Filo é utilizado (0,20)
(ERCOLINI, 2013; TRINGE et al., 2005). Em Fumarole Bay, as amostras próximas às
geleiras exibiram maior estimativa de espécies quando comparadas às amostras próximas
às fumarolas. Em Whalers Bay, não foi observado um padrão quanto a estimativa de
riqueza entre as amostras próximas ou afastadas das fumarolas. Quando agrupadas em
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fumarolas e geleiras, as amostras exibem inclinações das curvas de rarefação muito
semelhantes entre estes dois grupos, como pode ser observado no segundo gráfico da
Figura 21.

Figura 21 - Curva de rarefação estimada para as amostras analisadas do Domínio Bacteria. O
segundo gráfico agrupa as amostras associadas à fumarolas e associadas às geleiras.

O número de OTUs, os índices de riqueza Ace e Chao1, os índices de alfa
diversidade PD Whole Tree, Shannon, Simpson e Equitabilidade, estão listados na Tabela
12. Os valores de cada índice foram agrupados de acordo com as triplicatas de coleta e
estão representados graficamente através de boxplots na Figura 22. Uma série de índices
de diversidade têm sido aplicados para descrever as comunidades microbianas, em
particular os Índices de Shannon e Simpson. O Índice de Shannon enfatiza o componente
de riqueza, e o Índice de Simpson enfatiza o componente da equitabilidade
(NAGRENDRA, 2002). O Índice de Simpson representa a probabilidade de que ao
selecionar um indivíduo aleatoriamente dentro de uma comunidade, o indivíduo já tenha
sido observado (HILL et al., 2003). A equitabilidade descreve a proporção dos indivíduos
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de cada uma das espécies presentes em uma comunidade em relação ao total de indivíduos
desta mesma comunidade. É importante destacar que é preciso ter cautela na utilização
destes Índices para avaliar a diversidade das comunidades microbianas e é importante
verificar qual o Índice que se mostre mais apropriado para as amostras e o ambiente em
questão.
Tabela 12 - Índices de riqueza e diversidade para Bacteria, calculados através das
ferramentas do Qiime.
FBA1
FBA2
FBA3
FBB1
FBB2
FBB3
WBA1
WBA2
WBA3
WBB1
WBB2
WBB3
FBC1
FBC2
FBC3
WBC1
WBC2
WBC3

N OTUs
ND
ND
ND
706
833
764
1682
1041
1307
1801
1215
1678
1868
1607
1535
893
927
930

Chao1
ND
ND
ND
772,0074
978,8792
935,6791
1701,1897
1065,4457
1352,1244
1833,1413
1366,5700
1706,1968
1897,7543
1629,8771
1562,8802
911,3978
952,9091
948,7373

Ace
ND
ND
ND
791,2841
1002,9931
946,3552
1720,8458
1080,5090
1372,6128
1855,1489
1382,9248
1721,5649
1916,3344
1640,5507
1572,8911
920,6853
961,8230
960,5820

PD Whole Tree
ND
ND
ND
55,4251
66,1894
61,4304
122,0803
80,4406
96,9859
120,7198
89,5913
122,6455
118,1128
101,7733
101,9174
68,6546
70,5841
68,9869

Shannon
ND
ND
ND
6,4592
6,7363
6,0941
6,8982
6,2236
6,1220
6,9120
7,0769
7,2095
8,4076
8,3443
8,5493
7,0706
6,7806
6,7377

Simpson
ND
ND
ND
0,9684
0,9734
0,9541
0,9471
0,9201
0,9059
0,9433
0,9628
0,9639
0,9920
0,9916
0,9941
0,9795
0,9744
0,9769

Equitability
ND
ND
ND
0,6825
0,6943
0,6363
0,6437
0,6209
0,5914
0,6391
0,6906
0,6730
0,7737
0,7835
0,8078
0,7213
0,6879
0,6833

As amostras da geleira de Fumarole Bay foram as que exibiram maiores índices de
alfa diversidade Shannon, Simpson e Equitabilidade (Figura 22). Contudo, sua riqueza
exibiu valores semelhantes às amostras das fumarolas de Whalers Bay. As fumarolas
acima de 80 oC de Fumarole Bay e as geleiras de Whalers Bay apresentaram os menores
índices de riqueza e diversidade entre as amostras analisadas. Entretanto, quando se leva
em conta o componente equitabilidade, como no índice de Simpson, as fumarolas de
Fumarole Bay acima de 80 oC exibem valores tao altos quanto às fumarolas de Whalers
Bay.
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Figura 22 - Índices de riqueza e diversidade calculados para o Domínio Bacteria. As triplicatas
de coleta foram agrupadas para a construção dos boxplots.

Foi realizada uma análise de regressão linear para verificar a relação entre os índices
de diversidade empregados e a temperatura ambiental (Figura 23). De acordo com os
modelos de regressão linear, o número de espécies (riqueza) de Bacteria não é
influenciado pela temperatura ambiental (p > 0,05). Já de acordo com o índice de Shannon
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e a equitabilidade, a diversidade de Bacteria parece ter uma tendência inversamente
proporcional em relação à temperatura (p < 0,05): quanto maior a temperatura, menor a
diversidade. Apesar do valor de p significativo, o valor de R2 foi de 0.37 para Shannon e
0.23 para equitabilidade, indicando que apesar da temperatura influenciar a diversidade,
provavelmente não é o fator principal. No item 4.4.7 será discutido em detalhes os
parâmetros ambientais que possivelmente influenciam a diversidade bacteriana em
Deception. De qualquer forma, como será observado a seguir nas análises de beta
diversidade, a composição dos grupos taxonômicos de Bacteria parece ser influenciada
fortemente pela temperatura.

Figura 23 - Modelo de regressão linear a partir dos índices de diversidade empregados para
Bacteria versus temperatura ambiental. Os valores de R2 e p estão destacados na figura.
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4.4.5.2 Beta diversidade

As análises de beta diversidade foram realizadas através das distâncias métricas de
UNIFRAC. UNIFRAC é uma métrica de distância entre comunidades biológicas e difere
de outras medidas de dissimilaridade, como Bray-Curtis, por incorporar distâncias
filogenéticas entre os membros da comunidade para a realização do cálculo. O UNIFRAC
quantitativo considera a abundância dos organismos (OTUs) observados, enquanto o
qualitativo considera apenas sua presença ou ausência (LOZUPONE; KNIGHT, 2005).
Para este trabalho, foi calculado o índice de UNIFRAC quantitativo (weighted) e
os resultados encontram-se nas Figuras 24 e 25, representados através de dendrograma e
PcoA, respectivamente. O Índice de UNIFRAC quantitativo considera a distância dos
ramos entre os grupos filogenéticos e a abundância das OTUs ao longo das amostras
analisadas (LOZUPONE; KNIGHT, 2005). Para a visualização dos resultados de
distância por UNIFRAC entre as amostras analisadas, construiu-se um dendrograma e
uma análise de PCoA.
No dendrograma representado na Figura 24, observa-se a formação de dois clusters:
um contendo todas as amostras das fumaloras, e outro todas as amostras associadas às
geleiras. Nota-se também que as amostras das geleiras, apesar de terem formado um
cluster no dendrograma, exibem uma distância entre sedimentos de Fumarole Bay e
sedimentos de Whalers Bay. Por outro lado, as amostras das fumarolas de Fumarole Bay
e Whalers Bay parecem ser muito semelhantes entre si quanto aos valores de UNIFRAC.
Isso pode ser observado também na distribuição das amostras no PCoA representado na
Figura 25. É provável que as amostras das fumarolas tenham se agrupado devido à
presença de grupos específicos e filogeneticamente próximos compartilhados entre as
mesmas. Como os ambientes termais são escassos e pontuais na Antártica, poucos grupos
estão adaptados à essas condições específicas. Por outro lado, a distância entre as
amostras das geleiras indica a presença de grupos filogeneticamente distintos em Whalers
Bay e Fumarole Bay. É possível que diferentes grupos microbianos estejam adaptados às
condições frias encontradas nas geleiras, que são típicas da região polar ao qual estão
inseridos.
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Figura 24 - Dendrograma gerado através do índice de UNIFRAC quantitativo e clusterização
pelo método UPGMA.
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Figura 25 - PcoA construído a partir de matriz de distância contendo os índices de UNIFRAC
quantitativo para o Domínio Bacteria. PC1: 57,19%, PC2: 20,31%.
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O teste de significância Adonis baseia-se na análise de permutação multivariada da
variância e foi aplicado neste trabalho para avaliar se há diferença significativa nos
valores de UNIFRAC quantitativo quando se compara dois grupos de amostras: (i)
fumarolas e geleiras, ou seja, se há diferença significativa ao longo do gradiente
ambiental, e (ii) Fumarole Bay e Whalers Bay, para verificar se há diferença significativa
entre os sítios de diferentes localidades. Na Tabela 13 estão os valores de p e R2 para o
teste Adonis. Pode-se observar que houve diferença significativa quando se compara as
amostras associadas às fumarolas com as amostras próximas às geleiras. Ou seja, as
amostras diferem estatisticamente quanto às condições ambientais (Fumarolas vs.
Geleiras), e não quanto à sua localização geográfica (Fumarole Bay vs. Whalers Bay).

Tabela 13 - Resultado do teste de significância Adonis a partir dos valores de UNIFRAC
quantitativo, calculado através de 999 permutações.
Fumarolas vs. Geleiras
Fumarole Bay vs. Whalers Bay

p
0,001*
0,103

R2
0,57
0,16

* resultado significativo

Foi avaliado também o número de OTUs compartilhadas ao longo dos gradientes
ambientais (Figura 26). Observa-se que as fumarolas compartilham mais de 400 OTUs
entre si, e menos de 100 OTUs com as amostras associadas às geleiras. As amostras da
geleira de Fumarole Bay compartilham mais de 1000 OTUs entre si, e mais de 300 OTUs
com a geleira de Whalers Bay. As amostras da geleira de Whalers Bay compartilham
aproximadamente 700 OTUs entre si. É importante destacar que ao menos 30 OTUs são
compartilhadas quando comparamos amostras entre fumarolas e geleiras, indicando que
os organismos dessas comunidades podem se dispersar e interagir ao longo do gradiente
de temperatura.
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Figura 26 - Número de OTUs compartilhadas entre fumarolas e geleiras da Ilha Deception, para
o Domínio Bacteria.

Buscou-se detectar, também, o microbioma central da Ilha Deception, ou seja, quais
OTUs estão presentes em todas as amostras analisadas. Encontrar os organismos ubíquos
em um determinado ambiente pode contribuir na compreensão de como as comunidades
microbianas interagem entre si e são influenciadas pelo ambiente que habitam
(COMOLLI, 2014). Foram detectadas 7 OTUs presentes em todos os sedimentos
analisados da Ilha Deception, considerando sua distância geográfica e condições
ambientais tão distintas. A Figura 27 exibe a abundância relativa destas OTUs de acordo
com sua classificação taxonômica. Observa-se que 84% do microbioma central de
Deception é composto por membros da Classe Betaproteobacteria, correspondentes aos
gêneros Nitrosovibrio e Polaromonas. Ainda, nota-se que quando são consideradas
somente as amostras próximas às fumarolas, 184 OTUs são compartilhadas, e para as
amostras associadas às geleiras, 216 OTUs são compartilhadas. Na Figura 28 estão
representadas as abundâncias e distribuição das 7 OTUs presentes em todos os sedimentos
analisados de Deception. Observa-se que a OTU20 correspondente ao gênero
Polaromonas é a mais abundante dentre as demais. É interessante destacar que o gênero
Polaromonas corresponde a bactérias psicrófilas que são comumente distribuídas em
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ambientes polares. É provável que, por causa de sua alta abundância na Antártica, sejam
facilmente dispersas nos mais diversos ambientes, através dos ventos, neve, spray
marinho, ou mesmo, pelas condições de maré.

Figura 27 - Número de OTUs que compõem o microbioma central da Ilha Deception quanto ao
Domínio Bacteria. A abundância relativa das 7 OTUs presentes em todas as amostras analisadas
e sua classificação taxonômica estão destacadas na parte inferior à direita.

Figura 28 - Distribuição e abundância das 7 OTUs presentes em todas as amostras analisadas da
Ilha Deception. O tamanho das bolhas corresponde ao número de sequências classificadas para
cada OTU. G: Gênero, O: Ordem, F: Família.
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Um diagrama de cordas foi construído para melhor observar a distribuição das
OTUs mais abundantes ao longo das amostras analisadas (Figura 29). Na região inferior
do diagrama estão distribuídas as amostras agrupadas de acordo com as triplicatas de
coleta. Na região superior, estão as classificações taxonômicas das 3 OTUs mais
abundantes para cada amostra, ao nível de Ordem. Observa-se que todos os grupos
taxonômicos são específicos em relação às condições ambientais. As Ordens
Alteromonadales, Rhodobacterales, Caldithrixales, Caldilineales e Oceanospirillales são
abundantes nos sedimentos associados às fumarolas, enquanto Actinomycetales,
Sphingomonadales, Xanthomonadales, Verrucomicrobiales e Burkholderiales estão
presentes nos sedimentos associados às geleiras. A Ordem Rhodobacterales é abundante
especificamente nas fumarolas de Fumarole Bay, enquanto Caldithrixales e
Oceanospirillales prevalecem nas fumarolas de Whalers Bay. Alteromonadales e
Caldilineales são abundantes em todas as fumarolas. Para as geleiras, Xanthomonadales,
Verrucomicrobiales e Burkholderiales são abundantes especificamente em Whalers Bay,
enquanto Sphingomonadales em Fumarole Bay. Actinomycetales é abundante em todas
as geleiras.
Flavobacteriales foi a única Ordem que se mostrou abundante tanto nas fumarolas,
quanto nas geleiras. A ampla distribuição deste grupo ao longo de todo o gradiente
ambiental pode ser devido à sua ampla dispersão no ambiente e/ou versatilidade de
sobreviver aos extremos de temperatura encontrados em Deception. Ainda, é possível que
dentro de Flavobacteriales hajam espécies ou ecotipos adaptados às condições das
geleiras, e outros às condições das fumarolas. A detecção de espécies e ecotipos não é
possível devido às limitações metodológicas do sequenciamento Illumina, que produz
fragmentos pequenos, de máximo de 600 pb. Dessa forma, não é possível a cobertura
integral do gene do RNAr 16S (aproximadamente 1400 pb) e, por este motivo, as
sequências em geral são classificadas até o nível taxonômico de Família e/ou Gênero.
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Figura 29 - Diagrama de cordas exibindo a distribuição das 3 OTUs mais abundantes em cada
amostra analisada. As amostras foram agrupadas em triplicatas de coleta. As OTUs estão
classificadas ao nível de Ordem.

4.4.6

Diversidade microbiana para o Domínio Archaea
A seguir serão descritos os resultados obtidos através das análises de estimativa de

riqueza e alfa e beta diversidade para o Domínio Archaea. Para as análises de beta
diversidade, foi realizado uma sub-amostragem para padronizar o número de sequências e
possibilitar a comparação dos índices empregados, totalizando 580 sequências para cada
amostra.

4.4.6.1 Riqueza e alfa diversidade
Da mesma forma que para Bacteria, as estimativas de rarefação para o Domínio
Archaea foram calculadas de acordo com o número de sequências por amostra em função
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do número de OTUs observadas (Figura 30). Ao contrário do observado para Bacteria, as
curvas de rarefação para o Domínio Archaea exibiram um padrão quando as amostras
foram agrupadas em: (i) amostras da fumarola de 98 oC (denominada neste trabalho como
hyperhot, para facilitar a discussão), (ii) demais fumarolas, abaixo de 80 oC e (iii) geleiras.
Pode-se observar na Figura 30 que as amostras da fumarola de 98 oC (hyperhot)
exibiram um platô muito bem definido logo no início da curva de rarefação, indicando
uma estimativa baixa de diversidade. As amostras próximas às fumarolas abaixo de 90
o

C também exibiram um platô em sua curva de rarefação, contudo, com maior inclinação

quando comparadas com a fumarola de 98 oC. As amostras próximas às geleiras exibiram
uma grande inclinação em sua curva de rarefação, indicando que o esforço amostral não
foi suficiente para detectar todas as OTUs estimadas no ambiente de coleta.

Figura 30 - Curva de rarefação estimada para as amostras analisadas do Domínio Archaea. O
segundo gráfico agrupa as amostras associadas a fumarola de 98 oC, demais fumarolas (< 80 oC)
e geleiras.
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Na Tabela 14 estão listados o número de OTUs, os índices de riqueza Ace e Chao1,
os índices de alfa diversidade PD Whole Tree, Shannon, Simpson e Equitabilidade, para
o Domínio Archaea, calculados através dos comandos do Qiime, como descrito no
Material e Métodos. Os valores de cada índice foram agrupados de acordo com as
triplicatas de coleta e estão representados graficamente através de boxplots na Figura 31.
As amostras associadas às geleiras de Fumarole Bay (FBC1, FBC2 e FBC3) exibiram os
maiores índices de riqueza e diversidade quando comparadas com as amostras referentes
às fumarolas. As amostras da fumarola de 98 oC em Fumarole Bay (FBA1, FBA2 e
FBA3) foram as que exibiram menores índices de riqueza quando comparadas às demais.
As amostras associadas às fumarolas de Fumarole Bay (FBA1, FBA2, FBA3, FBB1,
FBB2 e FBB3) indicam menores índices de diversidade Shannon, Simpson e
Equitabilidade quando comparadas às fumarolas de Whalers Bay (WBA1, WBA2,
WBA2, WBB1, WBB2 e WBB3). Esses resultados indicam que a riqueza e alfa
diversidade de Archaea são influenciadas diretamente pelas variações ambientais
(principalmente temperatura e composição geoquímica), como será mostrado a seguir
através de ferramentas estatísticas.
Tabela 14 - Índices de riqueza e diversidade para Archaea, calculados através das
ferramentas do Qiime.
FBA1
FBA2
FBA3
FBB1
FBB2
FBB3
FBC1
FBC2
FBC3
WBA1
WBA2
WBA3
WBB1
WBB2
WBB3
WBC1
WBC2
WBC3

N OTUs
8
4
7
13
10
24
44
26
35
17
17
20
26
18
26
NI
NI
NI

Chao1
8,0000
4,0000
7,0000
13,3333
10,3333
24,0000
44,2500
26,5000
35,0000
17,5000
17,7500
20,1667
26,0000
18,0000
26,2500
NI
NI
NI

Ace
8,8809
4,0000
7,0000
13,9990
11,5755
24,0000
44,5103
26,7328
35,3054
17,7135
21,8935
21,1290
26,4667
18,4270
26,9719
NI
NI
NI

PD Whole Tree
0,9220
0,7764
0,7092
0,7957
1,0059
1,0034
0,6803
0,9592
0,9592
0,8739
0,9898
1,1148
1,1070
1,1019
0,8632
NI
NI
NI

Shannon
0,3648
0,5281
0,7489
0,4479
0,3279
1,2600
3,1128
2,8468
2,7931
1,6908
1,7009
1,5433
1,6861
1,7397
2,1789
NI
NI
NI

Simpson
0,0928
0,1711
0,2069
0,1093
0,0764
0,3750
0,7496
0,7187
0,6889
0,5928
0,6055
0,5530
0,5573
0,5857
0,6815
NI
NI
NI

*NI: Não foram identificadas sequências de Archaea para essas amostras

Equitability
0,1216
0,2640
0,2668
0,1210
0,0987
0,2748
0,5702
0,6057
0,5445
0,4137
0,4161
0,3571
0,3587
0,4172
0,4635
NI
NI
NI

FBB

FBC

WBA WBB

30
20
10
0.7
0.5
0.3

40
30
20
10

FBB

FBC

WBA WBB
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0.5

FBC

FBC

0.5

FBB

FBB

0.3

FBA

FBA

0.1

Alpha Diversity (Ace)
WBA WBB

Alpha Diversity (Shannon)

FBC

Alpha Diversity (Equitability)

40
30
20
10

FBB

40

FBA

0.1

Alpha Diversity (Simpson)

Alpha Diversity (Chao1)

Alpha Diversity (Observed OTUs)

115

Figura 31 - Índices de riqueza e diversidade calculados para o Domínio Archaea. As triplicatas
de coleta foram agrupadas para a construção dos boxplots.

Trabalhos anteriores descreveram (SHARP et al., 2014; WANG et al., 2013) que
poucos grupos microbianos são adaptados à condições de altas temperaturas ( > 60 oC),
resultando em uma baixa diversidade em comparação aos ambientes mesofílicos. A baixa
diversidade de hipertermófilos pode estar relacionada a suas baixas taxas de mutação e
especiação, uma vez que seus mecanismos de reparo de DNA são altamente eficientes.
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Além disso, os ambientes termais geralmente são estáveis em relação às variações de
temperatura e composição geoquímica, o que não impulsiona as taxas de mutação e
especiação dos micro-organismos já adaptados a essas condições. Por outro lado, os
ambientes gelados da Antártica estão sujeitos a variações ambientais sazonais extremas,
como aumento de temperatura e input de matéria orgânica nos meses de verão, e
diminuição de temperatura e matéria orgânica no inverno. É provável que essas variações
selecionem diferentes organismos que podem estar ativos ou inativos de acordo com as
condições ambientais, resultando no aumento da diversidade microbiana (HOPKINS et
al., 2006; SHARP et al., 2014).
Sharp et al., (2014) avaliaram a diversidade microbiana em sítios geotermais entre
7,5 e 99 oC na Nova Zelândia e Canadá e verificaram uma distribuição unimodal:
temperaturas abaixo de 20 oC e acima de 40 oC exibiram baixa diversidade, enquanto
temperaturas entre 20 e 40 oC apresentaram alta diversidade microbiana. Contudo, no
presente trabalho, foi observado que as comunidades microbianas das geleiras de
Deception, especialmente as arqueias, exibiram diversidade maior em comparação às
comunidades das fumarolas, o que provavelmente reflete a alta diversidade microbiana
encontrada nos ecossistemas antárticos prevalentemente frios.
Do mesmo modo que para Bacteria, foi realizada uma análise de regressão linear
para verificar a relação entre os índices de diversidade empregados para o Domínio
Archaea e a temperatura ambiental (Figura 32). De acordo com os modelos de regressão
linear, tanto riqueza quanto diversidade de Archaea parecem ser fortemente influenciados
pela temperatura ambiental (p < 0,05). Os valores de R2 foram aproximadamente 0.6 para
riqueza e 0.81 para diversidade estimada pelo índice de Shannon. Os valores altos de R2
de indicam que a temperatura é um dos principais fatores que influenciam a riqueza e
diversidade das comunidades de arqueias em Deception. No item 4.4.7 serão discutidos
outros fatores ambientais que poderiam influenciar também a diversidade dessas
comunidades.
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Figura 32 - Modelo de regressão linear a partir dos índices de diversidade empregados para
Archaea versus temperatura ambiental. Os valores de R2 e p estão destacados na figura.

4.4.6.2 Beta diversidade
As análises de beta diversidade de Archaea foram calculadas de acordo com o
índice de UNIFRAC quantitativo e os resultados podem ser observados através do
dendrograma na Figura 33 e do PCoA na Figura 34. Observa-se no dendrograma (Figura
33) a formação de quatro clusters: o primeiro contendo as amostras FBB1, FBB2 e FBA1,
o segundo agrupando as fumarolas de Whalers Bay mais FBB3, o terceiro contendo as
geleiras (FBC1, FBC2 e FBC3), e o quarto as fumarolas de 98 oC (FBA2 e FBA3). Na
PCoA Figura 34, as amostras associadas às geleiras distribuiram-se mais distantes das
amostras próximas às fumarolas de Whalers Bay e Fumarole Bay. As amostras das
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fumarolas no PCoA também tiveram uma tendência de se agruparem de acordo com os
sítios geotermais de origem.

Figura 33 - Dendrograma gerado através do índice de UNIFRAC quantitativo e clusterização
pelo método UPGMA, para o Domínio Archaea.

PcoA − Weighted UNIFRAC
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Figura 34 - PCoA construído a partir de matriz de distância contendo os índices de UNIFRAC
para o Domínio Archaea. PC1: 39,53%, PC2: 24,15%.
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Foi realizado o teste de significância Adonis para avaliar se há diferença
significativa nos valores de UNIFRAC quantitativo quando se compara os grupos de
amostras: (i) fumarolas e geleiras, ou seja, se há diferença significativa ao longo do
gradiente ambiental, e (ii) Fumarole Bay e Whalers Bay, para verificar se há diferença
significativa entre os sítios de diferentes localidades. Os valores de p e R2 para o teste de
significância Adonis encontram-se na Tabela 15. Pode-se observar que houve diferença
significativa quando se compara as amostras associadas às fumarolas com as amostras
próximas às geleiras, da mesma forma que houve diferença significativa ao comparar-se
as amostras de acordo com sua localidade. Esse resultado indica que as comunidades de
arqueias exibem estruturas muito distintas de acordo com o gradiente de temperatura e
em cada sítio geotermal.
Tabela 15 - Resultado do teste de significância Adonis a partir dos valores de UNIFRAC
quantitativo, calculado através de 999 permutações.
Fumarolas vs. Geleiras
Fumarole Bay vs. Whalers Bay

Adonis (p)
0,002*
0,003*

Adonis (R2)
0,49
0,42

* resultado significativo

O número de OTUs compartilhadas entre as amostras para o Domínio Archaea está
ilustrado na Figura 35. Observa-se que as amostras associadas às fumarolas de Whalers
Bay compartilham um alto número de OTUs entre si (>30). O mesmo pode ser observado
para as amostras associadas às geleiras de Fumarole Bay, que compartilham também mais
de 30 OTUs entre si. As amostras da fumarola de Fumarole Bay de 80 oC possuem de 10
a 24 OTUs e compartilham entre 6 e 9 OTUs entre si. As amostras da fumarola de
Fumarole Bay de 98 oC possuem de 4 a 8 OTUs e compartilham de 3 a 2 OTUs entre si.
As comunidades de arqueias compartilham mais OTUs entre si de acordo com o gradiente
de temperatura. Contudo, observa-se também, que de modo geral, OTUs são
compartilhadas entre todas as amostras, indicando a proximidade e interação desses
ambientes.
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Figura 35 - Número de OTUs compartilhadas entre fumarolas e geleiras da Ilha Deception, para
o Domínio Archaea.

Os resultados do microbioma central de Deception para o Domínio Archaea estão
na Figura 38. Observou-se que somente uma OTU (OTU38) foi compartilhada ao longo
de todas as amostras, referente ao gênero Nitrosopumilus. Este gênero já foi descrito como
alguns dos organismos mais abundantes de arqueias em ambientes marinhos e na
Antártica. É interessante ressaltar que o microbioma central de Deception, tanto para
Bacteria quanto para Archaea, compreende especialmente micro-organismos adaptados
aos ambientes antárticos frios, provavelmente devido à sua ampla distribuição e
abundância. As amostras da fumarola de 98 oC compartilharam 2 OTUs entre si (OTU11
e OTU524), classificadas como gênero Haloferax e Família Pyrodictiaceae,
respectivamente. As amostras das fumarolas abaixo de 80 oC compartilharam 3 OTUs
entre si (OTU1276, OTU38 e OTU329), referentes à Ordem DF10 (Nitrososphaerales),
gênero Nitrosopumilus e a última, não foi classificada. As amostras associadas às geleiras
exibiram 14 OTUs em comum, pertencentes à Ordem E2 (Methanomassillicocalles)
(7,84%), ao gênero Nitrosopumilus (90,86%) e à algumas sequências não classificadas
(1,29%).
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Figura 36 - Número de OTUs que compõem o microbioma central da Ilha Deception quanto ao
Domínio Archaea. A abundância relativa das OTUs compartilhadas e sua classificação
taxonômica estão destacadas na figura.

No diagrama de cordas é possível observar a distribuição das OTUs mais
abundantes ao longo das amostras analisadas (Figura 37). Na região inferior do diagrama
estão distribuídas as amostras agrupadas de acordo com as triplicatas de coleta. Na região
superior, estão as classificações taxonômicas das 2 OTUs mais abundantes para cada
amostra, ao nível de Ordem. Observa-se que, da mesma forma que para Bacteria, todos
os grupos taxonômicos de Archaea são específicos em relação às condições ambientais.
A Ordem Methanomassilliicocales é especificamente abundante nas amostras da geleira
de Fumarole Bay. A Ordem Desulfurococcales está distribuída somente nas amostras da
fumarola de Fumarole Bay de 98 oC. A Ordem Halobacteriales está presente em todas as
fumarolas de Fumarole Bay. Nitrosopumilales é abundante em todas as fumarolas de
Whalers Bay e na fumarola de Fumarole Bay de 80 oC. Ao contrário de Bacteria, não foi
observado nenhuma Ordem de Archaea abundante ao longo de todo o gradiente analisado,
o que indica mais uma vez que as arqueias são fortemente influenciadas e sensíveis às
condições ambientais, especialmente de temperatura.
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Figura 37 - Diagrama de cordas exibindo a distribuição das 2 OTUs mais abundantes em cada
amostra analisada, para o Domínio Archaea. As amostras foram agrupadas em triplicatas de
coleta. As OTUs estão classificadas ao nível de Ordem.

Por fim, os resultados de diversidade e composição taxonômica sugerem que a
atividade geotermal em Deception atua como uma forte pressão seletiva, influenciando
diretamente a estrutura e diversidade das comunidades microbianas. Ainda, os habitats
geotermais na Antártica podem fornecer uma diversidade incomum ao selecionar grupos
microbianos específicos que são capazes de sobreviver às condições de temperaturas
extremas (tanto baixas, quanto altas). Devido às curtas distâncias ao longo dos gradientes
de temperatura, os micro-organismos adaptados às altas temperaturas provavelmente
interagem com a microbiota típica dos ambientes antárticos. Isso resulta em uma
diversidade

e

composição

microbiana

únicas

para

os

ambientes

antárticos

predominantemente frios, que reflete o ambiente geotermal polar singular que é
Deception.
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4.4.7

Correlação da composição e diversidade microbiana com os parâmetros
ambientais
Com o intuito de verificar quais os principais fatores ambientais que influenciam a

composição e diversidade taxonômica das comunidades de Deception, foram realizadas
análises de redundância baseada em distância (dbRDA), análises de correlação pelo
método de Pearson e análises de regressão linear.
A análise de redundância (RDA) é um método para extrair e resumir a variação de
um conjunto de variáveis resposta que pode ser explicado por um conjunto de variáveis
explicativas. A RDA estende a regressão linear múltipla, permitindo a regressão de
múltiplas variáveis resposta em múltiplas variáveis explicativas (RAMETTE et al., 2007).
A análise de redundância baseada em distância (dbRDA) é capaz de detectar relações
lineares em matrizes de dissimilaridades geradas por medidas que podem ser não-lineares
(LEGENDRE; ANDERSON, 1999). Desse modo, para avaliar a influência dos
parâmetros físico-químicos na estrutura das comunidades de Deception, foram
selecionadas as OTUs de Bacteria e Archaea que apresentaram mais de 1% de
abundância. Nas Figuras 38 e 39, estão representadas as análises de dbRDA com os
parâmetros ambientais que apresentaram valores significativos na análise de ANOVA (p
< 0,05).
Para a análise de dbRDA para o Domínio Bacteria (Figura 38) observa-se que as
amostras distribuíram-se em três grupos: fumarolas, geleiras de Whalers Bay e geleiras
de Fumarole Bay. As comunidades das geleiras de Fumarole Bay mostraram influência
positiva de NO3-, e as geleiras de Whalers Bay, influência positiva de N, matéria orgânica,
carbono orgânico e NH3. A OTU 10 (Bacteroidetes) foi preferencialmente distribuída nas
geleiras de Fumarole Bay, enquanto OTU19 (Actinobacteria), OTU37 (Bacteroidetes),
OTU7 (Verrucomicrobia), OTU4 (Verrucomicrobia), OTU20 (Betaproteobacteria),
OTU23 (Gammaproteobacteria) e OTU9 (Alphaproteobacteria) distribuíram-se próximas
as geleiras de Whalers Bay.
Enquanto as comunidades de bactérias das geleiras são mais influenciadas por
compostos de nitrogênio, as das fumarolas mostraram maior influência positiva de SO42e temperatura. As OTUs que se distribuíram próximas às fumarolas na análise de dbRDA
foram OTU2 (Gammaproteobacteria), OTU3 (Caldithrix), OTU6 (Bacteroidetes), OTU5
(Planctomycetes) e OTU8 (Chloroflexi). O H2S emitido pelas fumarolas pode sofrer
diferentes reações de oxidação (por processos bióticos ou abióticos), produzindo uma
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série de compostos, como o SO42-. A análise de dbRDA mostrou que a presença de SO42influencia diretamente e seleciona as comunidades microbianas associadas às fumarolas,
onde esse composto é abundante. Por outro lado, os sedimentos das geleiras exibem
baixas concentrações de SO42-, mas altas concentrações de compostos de nitrogênio,
selecionando uma comunidade distinta de bactérias, envolvidas no ciclo do nitrogênio.
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Figura 38 - Análise de dbRDA relacionando os parâmetros ambientais com as OTUs de Bacteria
com > 1% de abundância. Só foram exibidos os parâmetros ambientais que apresentaram valores
significativos na análise de ANOVA (p < 0,05). dbRDA1: 49,2%; dbRDA2: 22,2%. OC: Carbono
orgânico; OM: Matéria orgânica.

Na análise de dbRDA para o Domínio Archaea (Figura 39), observou-se que as
amostras se distribuíram em três grupos: fumarolas de Whalers Bay (a amostra FBB3
também está localizada nesse grupo), fumarolas acima de 80 oC e geleira de Fumarole
Bay. Nas fumarolas de Whalers Bay (mais FBB3) não foi observada nenhuma influência
positiva a partir dos parâmetros analisados para as comunidades de arqueias. As OTUs
que se distribuíram próximas a essas amostras foram relacionadas a Nitrosopumilus.
Nitrosopumilus é uma arqueia cosmopolita, capaz de colonizar diferentes nichos no
ambiente marinho, inclusive antárticos. Portanto, é possível que, por este motivo, os
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parâmetros analisados não exibiram uma influência direta nas comunidades de arqueias
dessas amostras, provavelmente adaptadas as mais diversas condições ambientais.
As comunidades de arqueias da geleira de Fumarole Bay exibiram maior influência
de NO3- e NH3. A maior parte das OTUs de Archaea classificadas nas geleiras foram
relacionadas a metanogênicas. É provável que haja uma interação entre as arqueias
metanogênicas e as bactérias nitrificantes, detectadas também nessas amostras, e por este
motivo, os compostos de nitrogênio mostraram influência positiva na análise de dbRDA.
As fumarolas acima de 80 oC exibiram influência positiva de temperatura, ferro,
zinco e matéria orgânica. As OTUs que se distribuíram próximas a essas amostras no
dbRDA foram OTU11 (Haloferax) e OTU524 (Pyrodictium). A influência positiva da
temperatura nas fumarolas de 98

o

C ocorre provavelmente devido a presença

predominante das arqueias hipertermófilas do gênero Pyrodictium. Pyrodictium é capaz
de reduzir Fe (III) a magnetita (LIN et al., 2016) e é provável que por este motivo o Fe
influencie positivamente as comunidades das fumarolas de 98 oC. A maior parte das
OTUs relacionadas a Nitrosopumilus e Methanomassillicoccales mostraram não ser
influenciadas positivamente pelos parâmetros ambientais analisados. Os possíveis
motivos para este resultado serão discutidos a seguir.

Figura 39 - Análise de dbRDA relacionando os parâmetros ambientais com as OTUs de Archaea
com > 1% de abundância. Só foram exibidos os parâmetros ambientais que apresentaram valores
significativos na análise de ANOVA (p < 0,05). dbRDA1: 40,3%; dbRDA2: 23,7%. OM: Matéria
orgânica.
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Análises de correlação pelo método de Pearson foram também realizadas para
verificar a influência dos parâmetros ambientais nas comunidades microbianas (OTUs >
1% de abundância). Na Figura 40 estão representadas as correlações para o Domínio
Bacteria, estando destacadas em azul as OTUs mais abundantes nas geleiras e, em laranja,
as mais abundantes nas fumarolas. Nota-se que as OTUs abundantes nas geleiras OTU10,
OTU20, OTU23 e OTU4, referentes à Flavobacterium, Polaromonas, Rhodanobacter e
Luteobacter, respectivamente, tiveram forte correlação negativa (< -0,5) com
temperatura, B, condutividade elétrica (EC), Na, K, Mg e SO42-. As mesmas OTUs
exibiram forte correlação positiva (> 0,5) com Ca, Al e NH3. As demais OTUs abundantes
nas geleiras, de códigos OTU19, OTU 37, OTU7 e OTU9, equivalentes a Arthrobacter,
Chitinophagaceae, Luteolibacter e Comamonadaceae, exibiram correlação negativa (< 0,5) com pH e P, e positiva (> 0,5) com Cu e o tipo de granulometria silte.
As OTUs de Bacteria abundantes nas fumarolas, correspondentes a Thalassomonas,
Caldithrix, Antarcticicola, Gaetbulibacter e Caldilineaceae, exibiram correlação positiva
(> 0,5) com temperatura, B, condutividade elétrica (EC), Na, K, Mg e SO42-, e a OTU3
(Caldithrix) com o tipo de granulometria areia. Essas OTUs mostraram correlação
negativa (< -0,5) com matéria orgânica, carbono orgânico, Ca, Al e NH3.

Figura 40 - Correlação de Pearson entre as OTUs de Bacteria mais abundantes (> 1%) e os
parâmetros ambientais. As OTUs estão identificadas por Filo (Proteobacteria em Classe) e Gênero
(as não classificadas em gênero, estão assinaladas em Família - F). Em preenchimento azul, estão
destacadas as OTUs mais abundantes nas geleiras e, em laranja, as mais abundantes nas
fumarolas. Temp: temperatura; EC: condutividade elétrica; OM: matéria orgânica; OC: carbono
orgânico.

Na Figura 41 estão representadas as correlações para o Domínio Archaea, estando
destacadas em azul as OTUs mais abundantes nas geleiras, em laranja, nas fumarolas (<
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80 oC) e em vermelho, na fumarola de 98 oC. Nota-se que as correlações dos parâmetros
ambientais para Archaea não mostraram-se tão intensas quando comparadas à Bacteria.
De modo geral, os parâmetros que mostraram maiores correlações (< -0,5 ou > 0,5) foram
temperatura,

pH

e

Ca.

As

OTUs

abundantes

nas

geleiras,

referentes

a

-

Methanomassiliicoccus, mostraram correlação positiva (> 0,5) com pH, Ca, NO3 e NH3,
e correlações negativas com temperatura (< -0,5), Cu, Fe, Na, SO42-e condutividade
elétrica. As OTUs abundantes nas fumarolas de 98 oC (Haloferax e Pyrodictium)
mostraram correlação positiva (> 0,5) com temperatura, Fe e matéria orgânica, e
correlação negativa (< -0,5) com pH, Si e Ca. As OTUs abundantes nas fumarolas de até
80 oC, referentes a Nitrosopumilus e Nitrososphaera, exibiram correlação positiva (> 0,5)
com B, Si, Na, K, Mg e SO42-, e correlação negativa (< -0,5) com matéria orgânica,
carbono orgânico e NH3. Nas análises de dbRDA Nitrosopumilus não havia mostrado
relação com nenhum parâmetro ambiental. Nas análises de correlação, Nitrosopumilus
não exibiu valores significativos para temperatura e pH, ao contrário das demais OTUs
de Archaea. Os parâmetros que influenciam Nitrosopumilus estão relacionados ao
ambiente marinho, como Na, Si, K e Mg. Além disso, SO42- também exibiu corelação
positiva em algumas OTUs de Nitrosopumilus, indicando a influência das fumarolas
nessas arqueias.

Figura 41 - Correlação de Pearson entre as OTUs de Archaea mais abundantes (> 1%) e os
parâmetros ambientais. As OTUs estão identificadas por Gênero. Em preenchimento azul, estão
destacadas as OTUs mais abundantes nas geleiras, em laranja, as mais abundantes nas fumarolas
até 80 oC, e em vermelho, na fumarola de 98 oC. Temp: temperatura; EC: condutividade elétrica;
OM: matéria orgânica; OC: carbono orgânico.
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As análises de regressão linear foram realizadas para verificar a relação entre os
parâmetros ambientais e a diversidade microbiana, expressa pelo índice de Shannon. Os
parâmetros ambientais representados foram aqueles que exibiram valores de p
significativos (< 0,05) para Bacteria e Archaea, quando relacionados à diversidade
Shannon (temperatura, pH, NH3, NO3-, SO42- e Na). Na Figura 42 estão representadas as
análises de regressão linear para Bacteria. Os parâmetros temperatura, pH, NO3-, Na e
SO42-exibiram valores de p significativo (< 0,05), indicando sua influência na diversidade
bacteriana. Os parâmetros pH, NO3-, exibiram um modelo linear composto por uma reta
de inclinação positiva, indicando que quanto maior seus valores, maior a diversidade
bacteriana. Já os parâmetros temperatura, SO42-e Na exibiram uma inclinação da reta
negativa, ou seja, quanto maior seus valores, menor a diversidade. Contudo, os valores
de R2 de todos os parâmetros significativos para Bacteria exibiram valores abaixo de 0,40.
Portanto, é provável que não haja somente um parâmetro que atue fortemente na
diversidade bacteriana em Deception, mas sim, uma série de parâmetros que em conjunto
são capazes de moldá-la.
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Figura 42 - Modelos de regressão linear entre os parâmetros temperatura, pH, amônia, nitrato,
sódio e sulfato e o índice de diversidade Shannon, para o Domínio Bacteria. Os valores de p e R2
estão descritos acima de cada modelo.

Na Figura 43 estão representadas as análises de regressão linear para Archaea. Os
parâmetros que exibiram valores de p significativos (< 0,05) quando associados à
diversidade Shannon foram temperatura, pH, NH3, NO3- e SO42-. Os parâmetros pH, NH3
e NO3- exibiram reta com inclinação positiva, indicando que quanto maior seus valores,
maior a diversidade. Os parâmetros temperatura e SO42- mostraram reta com inclinação
negativa, ou seja, quanto maior seus valores, menor a diversidade. O valor de R2 para
temperatura foi 0,81, indicando que a temperatura é o fator que influencia mais
fortemente a diversidade das comunidades de arqueia. O valor de R2 para pH foi de 0,48,
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para NO3- 0,33 e para SO42- 0,23, mostrando que esses parâmetros podem influenciar
também a diversidade de arqueias, embora menos que a temperatura.

Figura 43 - Modelos de regressão linear entre os parâmetros temperatura, pH, amônia, nitrato,
sódio e sulfato e o índice de diversidade Shannon, para o Domínio Archaea. Os valores de p e R2
estão descritos acima de cada modelo.

Por fim, os resultados para Bacteria indicam que um conjunto de parâmetros
ambientais moldam a composição de bactérias na Ilha Deception, e não só a temperatura,
como, por exemplo, matéria orgânica, carbono orgânico, condutividade elétrica, B, P, Na,
K, Ca, Mg, Al, SO42- e NH3. A diversidade de bactérias parece ser moldada igualmente
pelos parâmetros temperatura, pH, NO3-, Na e SO42-. A composição das comunidades de
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arqueias também é influenciada por um conjunto de parâmetros ambientais, como
temperatura, pH, matéria orgânica, Cu, Fe, Na, K, Si, B, Mg, NO3-, NH3 e SO42-, enquanto
sua diversidade é fortemente controlada pela temperatura. Ainda, os parâmetros
ambientais parecem influenciar as comunidades microbianas das fumarolas de maneira
oposta às comunidades das geleiras, mostrando que a atividade geotermal cria condições
geoquímicas capazes de selecionar composições e diversidade de bactérias e arqueias
únicas para ecossistemas antárticos.

4.5 Metagenoma shotgun
Como relatado anteriormente, a análise de Metagenoma resulta em uma grande
quantidade de informações, sendo necessário selecioná-las de acordo com o objetivo de
cada trabalho. Neste estudo, a técnica de Metagenoma shotgun foi empregada com o
intuito de avaliar o potencial metabólico das comunidades microbianas e os genes
envolvidos em sua adaptação a condições ambientais extremas. Para facilitar a discussão,
os tópicos foram subdivididos em: resultados gerais do sequenciamento, classificação
taxonômica dos genes funcionais, classificação dos genes funcionais, destacando o
metabolismo de DNA, metabolismo energético e genes relacionados a resposta ao
estresse ambiental.

4.5.1

Resultados gerais do sequenciamento
O sequenciamento Illumina HiSeq referente ao Metagenoma shotgun produziu um

total de 567.410.264 reads. Após a filtragem por qualidade, 475.895.996 reads foram
selecionados para as anotações funcionais e taxonômicas. Os valores correspondentes ao
número de reads obtidos por amostra e o número de reads após os filtros de qualidade
encontram-se na Tabela 16. O número de reads brutos variou entre 12 milhões (FBA2) a
60 milhões (FBB1, FBB2, WBB2) por amostra, e filtrados entre 10 milhões a 50 milhões.
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Tabela 16 - Resultados do Metagenoma shotgun quanto ao número de reads totais obtidos
no sequenciamento pela plataforma Illumina HiSeq e número de reads após os filtros de
qualidade.
N de reads

N de reads filtrados

FBA1

25.604.364

21.601.020

FBA2

12.940.394

10.301.158

FBA3

23.233.612

18.291.378

FBB1

60.833.206

50.314.226

FBB2

60.386.150

50.113.014

FBB3

24.844.724

20.400.376

FBC1

29.128.584

25.059.412

FBC2

30.067.068

25.698.534

FBC3

35.008.338

28.551.000

WBA1

31.124.452

25.862.686

WBA2

27.624.152

22.854.222

WBA3

26.968.302

23.022.704

WBB1

24.216.824

19.846.284

WBB2

60.498.270

53.521.536

WBB3

24.947.248

20.768.160

WBC1

15.888.948

13.358.408

WBC2

27.627.696

23.050.818

WBC3

26.467.932

23.281.060

As amostras foram agrupadas em três grupos para a construção de todos os gráficos
e análises estatísticas: (i) fumarola de 98 oC, (ii) fumarolas abaixo de 80 oC e (iii) geleiras.

4.5.2

Classificação taxonômica dos genes funcionais
Os perfis taxonômicos obtidos através das classificações com melhor hit pelo

M5NR, disponível no MG-RAST, estão ilustrados nos heatmaps da Figuras 44 para Filos
de Bacteria e Figura 45 para Ordens de Archaea. É importante destacar que esta
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classificação taxonômica foi obtida a partir dos genes funcionais que obtiveram melhor
hit com o banco de dados do M5NR.
De acordo com o heatmap da Figura 44, observa-se que os Filos Proteobacteria e
Bacteroidetes foram abundantes em todas amostras, assim como detectado pelo
sequenciamento do gene do RNAr 16S. Contudo, nas fumarolas de Fumarole Bay acima
de 90 oC, o Filo Firmicutes também exibiu alta abundância. Membros do Filo Firmicutes
são capazes de formar endósporos e consequentemente resistem a condições de altas
temperaturas e outros estresses ambientais, e é provável que, por este motivo, sejam mais
abundantes na fumarola de 98 oC (MADIGAN et al., 2016). Dois clusters podem ser
observados ao comparar-se as amostras quanto aos Filos de Bacteria: o primeiro contendo
as amostras associadas a fumarola de 98 oC e o outro agrupando as demais amostras.
De modo geral, a maior parte dos Filos detectados para o Domínio Bacteria pelo
Metagenoma, foram também detectados pelo sequenciamento do gene do RNAr 16S, o
que aumenta a confiabilidade dos resultados obtidos por ambas as técnicas. A única
excessão foram os Filos Aquificae e Thermotogae, que foram detectados pelo
Metagenoma especialmente amostras da fumarola de 98 oC. Como não foi possível a
amplificação com primers de Bacteria para estas amostras, estes Filos não foram
detectados no sequenciamento do rRNA 16S na fumarola de 98 oC. Isso demonstra a
importância dos métodos independentes de amplificação, como o Metagenoma shotgun,
para acessar a diversidade microbiana, principalmente em ambientes extremos nos quais
muitos grupos podem não ser detectados com os primers convencionais (ELOEFADROSH et al., 2016). Os Filos Aquificae e Thermotogae compreendem grupos de
grande importância ecológica em ambientes termais de superfície, como por exemplo, em
hot springs do Parque Nacional de Yellowstone, EUA (MADIGAN et al., 2016).
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Figura 44 - Heatmap exibindo os grupos taxonômicos do Domínio Bacteria (Filos) detectados
através dos dados de Metagenoma shotgun, utilizando ferramentas do MG-RAST e banco de
dados do M5NR.

Na Figura 45 está representado o heatmap com as Ordens detectadas para o
Domínio Archaea. Para o Domínio Archaea observa-se que as amostras foram
clusterizadas em três grupos de acordo com a temperatura ambiental: um grupo contendo
todas as amostras associadas às fumarolas de até 80 oC, outro com as amostras da
fumarola de 98 oC, e o terceiro compreendendo as amostras próximas às geleiras. As
amostras próximas às fumarolas de até 80 oC exibiram maior abundância de sequências
classificadas na Ordem Nitrosopumilales. Os resultados do sequenciamento do RNAr 16S
também indicaram alta abundância de Nitrosopumilus nessas amostras. Como já
discutido, este grupo é globalmente abundante nos oceanos e exibe grande importância
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ecológica ao atuar diretamente no ciclo do nitrogênio, oxidando amônia à nitrito
autotroficamente (WALKER et al., 2010).
As amostras associadas às geleiras foram principalmente abundantes em grupos de
arqueias metanogênicas, como Methanosarcinales e Methanomicrobiales. O resultado do
sequenciamento do RNAr 16S também indicou a abundância de grupos metanogênicos
nas geleiras de Fumarole Bay. As geleiras de Whalers Bay não haviam exibido sequências
de RNAr 16S relacionadas a arqueias e, por este motivo, o resultado do Metagenoma
tornou-se importante para comprovar a abundância de metanogênicas também nessas
amostras. Como discutido anteriormente, muitos trabalhos já descreveram a atividade de
arqueias metanogênicas em ambientes subglaciais do Ártico e Antártica. Stibal et al
(2012) destacam que ambientes subglaciais são em grande parte anóxicos e contêm
carbono orgânico abaixo da camada de gelo, criando condições favoráveis para a
atividade de arqueias metanogênicas. O metano produzido pode liberado para a atmosfera
durante o recuo das geleiras em períodos de aquecimento e, portanto, estes microorganismos exibem uma importância direta para as mudanças climáticas globais em
escalas tanto geológicas, quanto milenares ou centenárias (STIBAL et al., 2012).
As amostras associadas a fumarola de 98 oC exibiram mais de 90% de abundância
de Desulfurococcales, assim como o detectado no sequenciamento do rRNA 16S.
Destaca-se novamente que membros da Ordem Desulfurococcales (Filo Crenarchaeota,
Classe Thermoprotei) estão relacionados com arqueias hipertermófilas, especialmente
detectadas e adaptadas a ventos hidrotermais de oceano profundo, e que não foram
descritas em nenhum outro ambiente na Antártica que não seja a Ilha Deception (Muñoz
et al., 2011). Características gerais da Ordem Desulfurococcales já foram discutidas
anteriormente nos resultados do sequenciamento do RNAr 16S.
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Figura 45 - Heatmap exibindo os grupos taxonômicos do Domínio Archaea (Ordem) detectados
através dos dados de Metagenoma shotgun, utilizando ferramentas do MG-RAST e banco de
dados do M5NR.

4.5.3

Classificação dos genes funcionais
Os perfis funcionais para o nível I da classificação do SEED subsystem estão

descritos na Figura 46. Observa-se que as amostras agruparam-se novamente de acordo
com a temperatura ambiental: um grupo compreendendo as amostras das fumarolas até
80 oC, outro com as amostras das geleiras, e o mais distante, reunindo as amostras da
fumarola de 98 oC. Nota-se uma maior abundância de genes relacionados ao metabolismo
de DNA, RNA e proteínas nas fumarolas de 98 oC, em comparação com as demais
amostras. Nas geleiras, é observado que o metabolismo de carboidratos exibe maior
abundância em relação às amostras das fumarolas. Outras funções parecem distribuir-se
de maneira homogênea entre as amostras, como transporte de membrana, divisão celular,
metabolismo de enxofre, metabolismo de nitrogênio, respiração e resposta ao estresse.
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A Figura 47 representa os resultados obtidos pela PCA (análise de componentes
principais) através dos dados de perfis funcionais do nível I do SEED Subsystem. As
amostras distribuíram-se do mesmo modo que o observado no heatmap da Figura 46, de
acordo com a temperatura ambiental. A seguir serão descritos os resultados para outros
níveis da classificação do SEED subsystem, que apresentaram diferença estatística entre
as amostras e importância ecológica e funcional.

Figura 46 - Heatmap exibindo os perfis funcionais das comunidades microbianas de Deception,
detectados através dos dados de Metagenoma Funcional, utilizando ferramentas do MG-RAST e
nível I do SEED Subsystem.
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Figura 47 - Análise de componentes principais (PCA) através dos perfis funcionais das
comunidades microbianas de Deception, detectados através dos dados de Metagenoma Funcional,
utilizando ferramentas do MG-RAST e nível I do SEED Subsystem. PC1: 72,7%, PC2: 16%.

4.5.3.1 Metabolismo de DNA
Genes relacionados ao metabolismo de DNA apresentaram abundância relativa
muito distinta entre as amostras e por isso foram investigados em mais detalhes. Foram
selecionados os genes envolvidos com o metabolismo de DNA considerados mais
relevantes quanto a sua importância funcional e ecológica e que apresentaram diferença
significativa entre as amostras (p < 0,01) (Figura 48). De acordo com o nível II do SEED
subsystem, os genes relacionados ao reparo de DNA por excisão de bases, replicação de
DNA em Archaea, recombinação de DNA em Archaea, DNA topoisomerase, DNA
helicase e girase reversa foram significativamente mais abundantes nas fumarolas de 98
o

C do que nas demais amostras.
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Figura 48 - Perfis funcionais das comunidades microbianas de Deception quanto ao metabolismo
de DNA, nível II SEED subsystems. Foram selecionadas as funções mais relevantes para a
discussão dos resultados e que apresentaram diferença significativa (p < 0,001) entre os grupos
analisados.

Devido a abundância de genes relacionados ao reparo de DNA, alguns detalhes
serão discutidos a respeito de seus mecanismos. Todos os organismos possuem
essencialmente três mecanismos de reparo quando um dano desencadeia o paraemento
errôneo entre nucleotídeos da dupla fita de DNA: reparo mismatch (MMR), reparo por
excisão de bases (BER) e reparo por excisão de nucleotídeos (NER). O MMR é ausente
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na maioria das arqueias hipertermófilas e até o momento, não há evidências de que o NER
esteja presente nestes micro-organismos (GRASSO; TELL, 2014). Portanto, o BER é um
dos principais mecanismos responsáveis pelo reparo de pareamentos errôneos no DNA
em arqueias hipertermófilas. Um dos principais efeitos de altas temperaturas é provocar
a deaminação nucleotídica, que se não reparada, ocasiona a incorporação errada de
nucleotídeos durante a replicação, resultando em mutações no DNA que podem ser letais
aos micro-organismos. As arqueias hipertermófilas não apresentam taxas altas de
mutação, o que indica que adquiriram um sistema de reparo extremamente eficiente capaz
de conter os efeitos danosos das altas taxas de deaminação causadas pelas temperaturas
elevadas (GRASSO; TELL, 2014; GROGAN, 2015).
Os resultados deste trabalho indicam que o BER é um dos mecanismos de reparo
mais abundantes nas comunidades microbianas da fumarola de 98 oC. Além disso, a alta
abundância de genes relacionados à replicação e recombinação de Archaea indica que as
comunidades da fumarola de 98 oC em Fumarole Bay possuem potencialmente um
metabolismo de DNA específico de arqueias hipertermófilas. A alta abundância da girase
reversa nessas amostras corrobora com esta questão, uma vez que esta proteína está
presente somente em arqueias hipertermófilas, sendo responsável por manter o
superenovelamento positivo do DNA em altas temperaturas e evitar assim sua
desnaturação (LULCHEV; KLOSTERMEIER, 2014). As proteínas DNA helicase e DNA
topoisomerase são encontradas em todos os organismos vivos, mas exibiram maior
abundância relativa na fumarola de 98 oC, indicando seu provável papel na estabilidade
genômica em altas temperaturas (VETTONE et al., 2014). Todos estes mecanismos
citados acima indicam que as comunidades da fumarola de 98 oC estão notadamente
adaptadas aos efeitos de temperaturas muito elevadas no DNA microbiano, o que
provavelmente não ocorre com as comunidades das fumarolas de temperaturas mais
baixas e geleiras.
Genes envolvidos com o reparo pela fotoliase foram sobretudo abundantes nas
amostras das fumarolas abaixo de 80 oC e nas geleiras. A fotoliase utiliza energia
luminosa para romper dímeros de timina resultantes de danos causados por radiação
ultravioleta (MUNSHI; STANLEY, 2013). Muitos micro-organismos são transportados
e depositados pela neve, principalmente nas geleiras. Durante a sua dispersão, são
frequentemente expostos à luz solar, o que ocasiona muitas vezes danos oxidativos em
seu DNA. O mecanismo de reparo de DNA por fotoliase é muito comum para reparar os
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danos causados pela radiação UV nessa situação e é provável que, por este motivo, a
fotoliase tenha sido abundante nessas amostras.
A DNA girase foi mais abundante nas amostras das fumarolas abaixo de 80 oC e
nas geleiras, e pouco abundantes nas fumarolas mais quentes. A DNA girase é uma
proteína comum em todos os organismos, com excessão de arqueias hipertermófilas. É
possível que, por esse motivo, foi pouco abundante nas amostras de 98 oC, que exibiram
maior abundância de girase reversa, típica dos hipertermófilos.

Desse modo, as

comunidades microbianas das fumarolas abaixo de 80 oC e das geleiras respondem de
maneira diferente quanto aos seus mecanismos de reparo e proteínas relacionadas ao
DNA, quando comparadas à fumarola de 98 oC. Esses resultados indicam que as
diferentes temperaturas afetam diretamente o DNA microbiano, e os organismos capazes
de responder molecularmente a essas condições são selecionados.

4.5.3.2 Metabolismo energético
Foram selecionados os genes referentes ao metabolismo energético (níveis II e III
SEED subsystem) que foram considerados mais relevantes para a discussão deste trabalho
e que exibiram valor de p < 0,01 quando comparados entre os diferentes grupos de
amostras (Figura 49). Genes relacionados à fotossíntese foram abundantes nas amostras
das fumarolas abaixo de 80 oC e nas geleiras. Devido à instabilidade térmica dos
intermediários do Ciclo de Calvin, a temperatura limite para a fotossíntese é de 73 oC
(BERG, 2011), e por este motivo, é provável que a fumarola mais quente (98 oC) não
tenha apresentado alta abundância destes genes. As amostras da fumarola de 98 oC
exibiram alta abundância de genes relacionados à redução de sulfato, enquanto as
fumarolas abaixo de 80 oC foram mais abundantes em genes envolvidos na oxidação de
enxofre. A assimilação orgânica de enxofre não apresentou diferença significativa entre
os grupos de amostras analisados. A alta abundância de genes envolvidos com a redução
de sulfato na fumarola acima de 98 oC corresponde com os grupos taxonômicos
detectados em alta abundância, tanto pelo Metagenoma, quanto pelo sequenciamento do
RNAr 16S, como a Ordem Desulfurococcales, cujos membros atuam preferencialmente
neste metabolismo.
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Figura 49 - Perfis funcionais das comunidades microbianas de Deception quanto ao metabolismo
energético, níveis II e III SEED subsystems. Foram selecionados as funções mais relevantes para
a discussão dos resultados e que apresentaram diferença significativa (p < 0,001) entre os grupos
analisados.
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O metabolismo de redução de sulfato consiste na obtenção de energia pela oxidação
de

compostos

orgânicos

(quimiorganotróficos)

ou

hidrogênio

molecular

(quimiolitotróficos), a partir da redução de sulfato (SO42-) em sulfeto de hidrogênio (H2S)
(PEREIRA et al., 2011). Bactérias e arqueias são capazes de realizar este metabolismo, e
a maior parte destes micro-organismos são estritamente anaeróbios. O metabolismo de
oxidação de enxofre consiste na oxidação de H2S em enxofre elementar ou SO42- e é
realizada especialmente por bactérias aeróbias ou microaerofílicas (MADIGAN et al.,
2016).
Os resultados deste trabalho indicam que os tipos de metabolismos de enxofre são
distintos de acordo com a temperatura das fumarolas: organismos redutores de sulfato são
abundantes nas temperaturas mais quentes, enquanto oxidadores de enxofre nas
fumarolas de menores temperaturas. É interessante notar, que dentre as fumarolas, a de
temperatura de 98 oC foi as que exibiu menor concentração de SO42- pelos dados físicoquímicos, e é provável que o motivo seja a atividade das redutoras de sulfato consumindo
esse substrato para a obtenção de energia. Por outro lado, as demais fumarolas que
exibiram maiores concentrações de SO42-, podem abrigar as bactérias oxidantes de
enxofre, que produzem SO42- a partir da oxidação de sulfeto de hidrogrênio.
A fumarola de 98 oC exibiriu alta abundância de genes relacionados à fixação de
CO2 em comparação com as demais fumarolas e geleiras. A fixação de CO2 é o processo
biossintético mais importante na Terra, uma vez que o carbono inorgânico é transformado
em compostos orgânicos de baixo peso molecular, que são utilizados por todos os
organismos quimiorganotróficos para obtenção de energia. A principal via em eucariotos,
cianobactérias e bactérias anaeróbias facultativas para a fixação de CO2 é o Ciclo de
Calvin, caracterizado pela atuação das enzimas 1,5-bifosfato carboxilase/oxigenase
(RubisCO) e ribulose 5-fostato quinase. Em contraste, bactérias anaeróbias possuem
outras duas vias autotróficas, que têm em comum a síntese de Acetil-coenzima A (CoA).
A primeira é o ciclo reverso do ácido cítrico (Ciclo de Krebs reverso), com a atuação das
enzimas 2-oxoglutarato:ferredoxina oxidoredutase e ATP citrato liase. A outra é a via
redutiva de Acetil-CoA, caracterizada por um complexo enzimático denominado acetilcoA sintase. Ambas já foram descritas como modelos de vias metabólicas ancestrais
(BECERRA et al., 2014). As vias para a fixação de CO2 em Archaea, especialmente
Crenarchaeota, vêm sendo elucidadas recentemente. Hügler et al. (2003) identificaram
vias metabólicas envolvidas na fixação de CO2 em diferentes Famílias do Filo
Crenarchaeota, principalmente em membros termófilos e hipertermófilos. Os resultados
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de Hügler et al. (2003) indicaram que cada Família de Crenarchaeota estudada exibiu
uma via metabólica distinta para a fixação de CO2. Como por exemplo, Pyrobaculum,
que contém enzimas chaves para o Ciclo de Krebs reverso, consistindo com o encontrado
para Thermoproteus. Pyrodictium, que contém 1,5-bifosfato carboxilase, ativa em água
fervente, e Ignicoccus, que possui piruvato oxidoredutase, mas aparentemente não possui
enzimas chaves de vias autotróficas conhecidas (HÜGLER et al., 2003; HAWKINS et
al., 2013). Os resultados do presente trabalho indicam que provavelmente os genes
relacionados à fixação de CO2, abundantes essencialmente nas fumarolas acima 90 oC,
correspondem a vias metabólicas de arqueias hipertermófilas quimioautotróficas e não à
organismos fotossintetizantes, uma vez que não foram detectados como abuntantes genes
envolvidos em atividade fotossintética nessas amostras.
Por outro lado, as geleiras exibiram alta abundância de genes relacionados à
obtenção de moléculas de carbono orgânico, como às enzimas glucoquinase e gluconato
desidratase.

A glucoquinase faz parte da via glicolítica, catalizando a reação de

fosforilação de glucose para glucose-6-fosfato. A glucoquinase é um tipo de hexoquinase
presente somente em alguns grupos de bactérias, tanto gram-negativas quanto grampositivas (KAWAI et al., 2005). A gluconato desidratase catalisa a reação de D-gluconato
para 2-dehidro-3-desoxi-D-gluconato, que faz parte da via das pentoses fostato. Essa via
é parelela à glicólise e gera NADPH, diversas pentoses e Ribose 5-fosfato, um precursor
para a síntese de nucleotídeos (MADIGAN et al., 2016).
Nas fumarolas de até 80 oC observa-se uma alta abundância de genes relacionados
ao metabolismo do nitrogênio (nível I SEED subsystem). Ao analisar os níveis I e II do
SEED subsystem observa-se que genes relacionados à amonificação de nitrato (NO3-) e
nitrito (NO2-) estão mais abundantes nas comunidades associadas às fumarolas de todas
as temperaturas, enquanto genes relacionados à denitrificação estão em maior abundância
na fumarola de 98 oC e nas geleiras. Ainda, genes relacionados à nitrificação encontramse mais abundantes nas amostras associadas às geleiras. A redução dissimilatória de
nitrato

compreende

as

vias

metabólicas

de

amonificação

e

denitrificação

(KONHAUSER, 2009). Na amonificação o nitrato é reduzido a nitrito pela nitrato
redutase dependente de ferro-molibdênio, cuja síntese é reprimida na presença de O2. O
nitrito é, então, convertido à amônia (NH4+) pela enzima nitrito redutase, completando a
amonificação. Uma série de intermediários podem ser formados após o processo de
conversão de nitrato à nitrito em condições anóxicas, dependendo da maquinaria
enzimática de cada micro-organismo, como óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N20) e gás
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nitrogênio (N2), resultando no processo denominado denitrificação. A nitrificação, por
outro lado, consiste no processo de oxidação de amônia a nitrito e nitrato, sendo assim,
um processo aeróbico (KONHAUSER, 2009; MADIGAN et al., 2016). Observa-se
através dos resultados deste trabalho que a estrutura funcional das comunidades
microbianas quanto ao metabolismo do nitrogênio também está diretamente relacionada
com o gradiente temperatura.

4.5.3.3 Genes relacionados a resposta ao estresse ambiental
Foram analisados também genes envolvidos com a resposta a diferentes estresses
ambientais e os principais resultados encontram-se nas Figuras 50 e 51. No primeiro
quadro da Figura 50 estão descritos genes detectados nas amostras de Deception que estão
relacionados ao estresse oxidativo. Nota-se que as amostras da fumarola de 98 oC foram
as que apresentaram maior abundância de genes relacionados ao estresse oxidativo, como
glutaredoxinas, tolerância à acidez por transporte de glutamato e glutationa.
A glutaredoxina é uma oxidoredutase responsável pela redução de dissulfetos em
proteínas associadas ou não à glutationa, e está envolvida diretamente com a regulação
do estado redox das células microbianas. Ainda pouco se sabe a respeito de suas
atividades específicas (ALVES et al., 2009). Além disso, as glutaredoxinas podem exibir
a importante função de facilitar o enovelamento de proteínas, agindo como chaperonas
(BERNDT et al., 2008). A glutationa é responsável por manter o estado oxidativo ideal
de proteínas com grupos tióis, atuando na proteção da célula à baixos valores de pH e
estresse osmótico. Heinemann et al., (2014) detectaram recentemente a síntese de
glutationa em arqueias hipertermófilas e destacaram a importância da glutationa na
estabilidade proteica também em altas temperaturas. O glutamato está envolvido com um
dos principais mecanismos de resistência microbiana à ambientes ácidos (FEEHILY;
KARATZAS, 2013) e genes relacionados ao seu transporte também apresentaram alta
abundância nas amostras da fumarola de 98 oC.
Estes resultados indicam que além da temperatura, as comunidades microbianas da
fumarola de 98 oC respondem também ao estresse oxidativo e a condições de baixos
valores de pH, provavelmente causados pela alta emissão de H2S nas fumarolas expostas
de Fumarole Bay. É provável que a outra fumarola presente em Fumarole Bay, de
temperatura de ~80 oC, por estar submersa, esfrie rapidamente em contato com a água
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fria da coluna d’água. Além disso, a água do mar atua tamponando a região adjascente à
fumarola submersa, auxiliando a manter um pH não tão baixo nesta região. É provável
que, por esse motivo, a estrutura funcional das comunidades microbianas varie tanto entre
as fumarolas de Fumarole Bay. As fumarolas de Whalers Bay emitem principalmente
CO2 e suas temperaturas atingem no máximo 50 oC, o que provavelmente explica a
diferença da estrutura funcional em relação às comunidades da fumarola de Fumarole
Bay de 98 oC.
No segundo quadro da Figura 50 está descrita a proporção de sequências
relacionadas ao estresse osmótico. Quando considerados todos os genes relacionados ao
estresse osmótico e osmorregulação, observa-se que as geleiras são as que exibem maior
abundância destes genes. O estresse osmótico está muitas vezes relacionado à condições
de dessecação, muito comuns em ambientes gelados, onde a água líquida não encontramse ativamente disponível (CHAN et al., 2013). Genes envolvidos com a síntese de
trehalose foram detectados como mais abundantes nas amostras próximas às geleiras e
nas fumarolas de até 80 oC. A trehalose é capaz de prevenir a desnaturação e agregação
de proteínas e estabilizar a membrana celular em condições de baixas temperaturas (De
MAAYER et al., 2014). Genes relacionados à síntese de prolina foram detectados em
maior abundância nas fumarolas de até 80 oC, e em menor abundância nas geleiras,
seguidas pela fumarola de 98 oC. A prolina é capaz de conferir resistência microbiana a
condições de alta osmolaridade (MOSES et al., 2012). É provável que as fumarolas de
até 80 oC respondam à estas condições por estarem próximas do ambiente marinho.
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Figura 50 - Genes relacionados à resposta ao estresse oxidativo e osmótico, detectados nas
amostras de Deception através de ferramentas do MG-RAST e SEED Subsystem (níveis II e III).
Foram selecionadas as funções mais relevantes para a discussão dos resultados.

Os principais genes envolvidos com a resposta à altas e baixas temperaturas estão
destacados na Figura 51. No primeiro quadro, estão descritas as proteínas heat-shock,
relacionadas à resistência microbiana em altas temperaturas. Genes relacionados à
proteína GroES exibiram maior abundância nas amostras das fumarolas de até 80 oC e
nas geleiras, enquanto GroEL mostrou-se mais abundantes na fumarola mais quente, de
98 oC. A proteína GroEL é uma chaperonina que atua normalmente em conjunto com a
co-chaperonina GroES na maioria dos organismos. São responsáveis pelo enovelamento
de proteínas, ajudando na sua estabilidade em altas temperaturas (MADIGAN et al.,
2016). Contudo, organismos do Domínio Archaea não possuem a co-chaperonina GroES
(KLUMPP; BAUSMEISTER, 1998) e é provável que, por este motivo, a abundância de
GroES tenha sido tão baixa nas comunidades da fumarola de 98 oC, que são
principalmente compostas por arqueias hipertermófilas. Além disso, as arqueias

148

hipertermófilas também não possuem a chaperonina DnaK (GRIBALDO et al., 1999), o
que explica a baixa abundância desta proteína nas fumarolas de 98 oC. Desse modo, as
arqueias hipertermófilas possuem uma chaperonina denominada termossomo, que até o
momento não foi detectada em nenhum membro do Domínio Bacteria (LARGE et al.,
2009). Genes relacionados ao termossomo foram abundantes somente nas fumarolas de
98 oC, mostrando que as adaptações hipertermofílicas são exclusivas para essas amostras.
No segundo quadro, estão descritas as proteínas cold-shock CspA (grupo I) e RecA
(grupo II), relacionadas com a resposta à baixas temperaturas. CspA mostrou-se mais
abuntante nas amostras das fumarolas abaixo de 80 oC, em seguida, nas geleiras e menos
abundante nas fumarolas mais quentes. A CspA é a principal da família de proteínas coldshock e consiste em uma proteína pequena, que se liga a ácidos nucleicos que reguram
uma variedade de processos na célula, incluindo a transcrição, tradução, enovelamento
proteico e fluidez de membrana (MAAYER et al., 2014). É provável que a baixa
abundância de CspA nas geleiras, em comparação com as fumarolas abaixo de 80 oC, seja
devido à existência de outros mecanismos de resistência ao frio presentes nas
comunidades associadas às geleiras, como os mecanismos de osmoregulação descritos
anteriormente. Ainda, genes envolvidos com a recombinação genética podem ser
induzidos como resposta à baixas temperaturas, como por exemplo o gene que codifica a
proteína RecA, uma das principais no processo de recombinação (LIU et al., 2014;
PHADTARE, 2004). Genes relacionados à proteína RecA foram detectados em maior
abundância nas comunidades microbianas associadas às geleiras, seguidas pelas
fumarolas abaixo de 80 oC, e pouco abundantes na fumarola de 98 oC.
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Figura 51 - Genes relacionados à resposta à altas e baixas temperaturas ambientais, detectados
nas amostras de Deception através de ferramentas do MG-RAST e SEED Subsystem (níveis II e
III). Foram selecionadas as funções mais relevantes para a discussão dos resultados.

Os resultados indicam que as variações ambientais extremas em Deception
fortemente selecionam micro-organismos funcionalmente distintos quanto a suas
estratégias metabólicas e adaptativas. As principais respostas aos extremos ambientais
das comunidades microbianas estão relacionadas aos extremos de temperatura, danos no
DNA, ao estresse osmótico e oxidativo, e à disponibilidade de diferentes fontes de energia
geoquímica. A diversidade de funções que as comunidades de Deception abrigam
destacam sua importância em estudos futuros envolvendo sobretudo biogeografia e
evolução microbiana nos ecossistemas geotermais polares.
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4.6 Síntese dos resultados e perspectivas no estudo das comunidades microbianas
em Deception
Neste trabalho, diferentes técnicas independentes de cultivo foram empregadas para
entender como as comunidades microbianas respondem às variações extremas de
temperatura e composição geoquímica presentes na Ilha vulcânica Deception, na
Antártica. As comunidades microbianas em diferentes fumarolas e geleiras de Deception
foram avaliadas quanto a sua abundância, composição, diversidade e potencial
metabólico e adaptativo, através das técnicas de PCRq, sequenciamento do gene do RNAr
16S e Metagenoma. Os principais resultados obtidos através dessas técnicas foram
reunidos e estão apresentados nas figuras a seguir (Figuras 52, 53, 54). Na Tabela 17 estão
listados os fatores ambientais que mostraram influenciar a diversidade e composição
microbiana em Deception. Observa-se que em todas as análises realizadas, a estrutura
taxonômica e funcional das comunidades microbianas é diretamente influenciada pelos
gradientes geoquímicos e de temperatura.

Figura 52 - Síntese dos principais resultados obtidos através das técnicas de qPCR,
sequenciamento 16S e Metagenoma, para as amostras da fumarola de 98 oC.

151

Figura 53 - Síntese dos principais resultados obtidos através das técnicas de qPCR,
sequenciamento 16S e Metagenoma, para as amostras das fumarolas de até 80 oC.

Figura 54 - Síntese dos principais resultados obtidos através das técnicas de qPCR,
sequenciamento 16S e Metagenoma, para as amostras das geleiras.
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Tabela 17 - Fatores ambientais que mostraram influenciar significativamente (p < 0,05)
a composição e diversidade de bactérias e arqueias na Ilha Deception.

Estes resultados representam os primeiros avanços sobre a diversidade taxonômica
e funcional das comunidades microbianas de Deception. Ainda, a detecção das estratégias
adaptativas de arqueias hipertermófilas nas fumarolas de Deception fornece dados
inéditos para a ecologia microbiana nos ecossistemas geotermais antárticos.
A partir dos resultados obtidos neste trabalho, novas questões são consideradas
principalmente em relação à atividade microbiana nas fumarolas e geleiras de Deception.
As análises baseadas em DNA não respondem se os genes detectados estavam realmente
ativos e se os micro-organismos estavam de fato sobrevivendo às condições extremas
encontradas em Deception. Muitos organismos podem facilmente dispersar-se através
dos fortes ventos antárticos, condições de maré, deposição de neve ou pelo spray marinho,
e é possível que alguns dos genes detectados tenham sido coletados de células em estado
latente ou inativo. Técnicas baseadas em RNA, como a metatranscriptômica, estão sendo
empregadas em trabalhos recentes para responder quais genes são efetivamente expressos
pelas comunidades microbianas para garantir sua sobrevivência nas condições ambientais
extremas. Até o momento, nenhum trabalho utilizou a metatranscriptômica para avaliar a
atividade microbiana nos ecossistemas geotermais antárticos.
Além disso, novas perspectivas em estudos de ecologia microbiana indicam a
importância de entender as relações ecológicas inter- e intra-específicas dentro de uma
comunidade. Para isso, são frequentemente empregadas análises de redes de coocorrência para explicar quais processos ecológicos atuam nos padrões de distribuição
das espécies (OTUs) detectadas. Desse modo, é importante entender como os microorganismos que habitam as geleiras e fumarolas de Deception interagem entre si e quais
as relações ecológicas estão presentes (p. ex. mutualismo, competição ou amensalismo).
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Responder a essas questões é de grande relevância para os estudos de ecologia microbiana
em ambientes extremos.
Ainda, os dados obtidos por meio do Metagenoma podem ser futuramente
explorados de diversas maneiras, como através da reconstrução de genomas completos
de micro-organismos ainda não cultivados. A reconstrução de genomas de microorganismos extremófilos detectados em Deception, como as arqueias hipertermófilas,
pode fornecer informações importantes sobre seus aspectos biogeográficos e evolutivos.
Além disso, através das informações obtidas com o Metagenoma, novos meios de cultura
podem ser produzidos com a finalidade de favorecer o isolamento de micro-organismos
ainda não cultivados em laboratório. A obtenção de isolados de Deception é de grande
importância para estudos relacionados à fisiologia de micro-organismos extremófilos. O
isolamento dos micro-organismos metabolicamente versáteis de Deception, em especial
quimiolitoautotróficos anaeróbios, possui grande aplicabilidade em estudos de
Astrobiologia, sobretudo para entender a sobrevivência desses micro-organismos em
ambientes fora da Terra, como Marte e Europa.
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5

CONCLUSÕES
Neste trabalho, diferentes técnicas independentes de cultivo foram utilizadas para

o estudo das comunidades microbianas de Deception visando entender: (i) qual é a
abundância de bactérias e arqueias ao longo dos gradientes ambientais, (ii) quais os
grupos microbianos estão presentes, (iii) qual é a diversidade nas fumarolas e geleiras e
que grupos são únicos e compartilhados entre elas, (iv) e como as comunidades atuam,
funcionam e estão adaptadas aos extremos ambientais.

5.1 Parâmetros ambientais
•

Os parâmetros físico-químicos analisados mostram que o mosaico ambiental de
Deception não está relacionado somente aos extremos de temperatura, mas
também aos muitos compostos e elementos (como por exemplo, sulfato, ferro e
amônia) que se distribuem em diferentes concentrações de acordo com a
proximidade das fumarolas ou geleiras. As concentrações de sulfato e ferro são
consideravelmente maiores nos pontos próximos às fumarolas, enquanto os
compostos de nitrogênio são mais abundantes nos pontos próximos às geleiras.

5.2 Abundância de bactérias e arqueias na Ilha Deception
•

A abundância de arqueias parece ser maior ou igual à abundância de bactérias na
maior parte dos sedimentos analisados (com exceção da geleira de Whalers Bay),
sugerindo uma proporção incomum para a maior parte dos solos antárticos
estudados até o momento. Esse resultado sinaliza a importância das arqueias no
microbioma dos ambientes geotermais polares.

•

A proporção de arqueias e bactérias está diretamente relacionada aos gradientes
ambientais produzidos pela atividade vulcânica. Em temperaturas muito elevadas
(acima de 90 oC) é provável que a abundância de bactérias e arqueias seja tão
baixa que sua quantificação não foi possível através da técnica empregada.
Compostos relacionados ao nitrogênio influenciam positivamente a abundância
das comunidades microbianas relacionadas às geleiras, enquanto compostos de
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origem vulcânica (p. ex. sulfato) e marinha (p. ex. sódio) influenciam a
abundância de bactérias e arqueias nas fumarolas.

5.3 Composição taxonômica das comunidades microbianas em Deception
•

As comunidades microbianas em Deception são compostas por grupos de
bactérias e arqueias comumente encontrados em ambientes antárticos frios e
geotermais do continente, mas também por grupos não comuns em ambientes
antárticos (arqueias hipertermófilas e bactérias do Filo Caldithrix), descritos
principalmente em áreas de ventos hidrotermais de oceano profundo.

•

Alguns grupos bacterianos são abundantes ao longo de todo o gradiente
ambiental, indicando a sua versatilidade adaptativa (p. ex. membros de
Proteobacteria). Outros são abundantes especificamente nas fumarolas, como
Caldithrix e Chloroflexi, ou abundantes somente nos sedimentos associados às
geleiras (p. ex. Acidobacteria e Verrucomicrobia). Temperaturas acima de 90 oC
parecem não selecionar micro-organismos do Domínio Bacteria.

•

Nenhum grupo de Archaea foi abundante ao longo de todo o gradiente ambiental,
indicando os nichos específicos que esses organismos atuam. Arqueias
metanogênicas dominam os sedimentos das geleiras, enquanto nas fumarolas de
até 80

o

C prevalecem as arqueias marinhas oxidadoras de amônia

(Nitrosopumilus). Fumarolas de temperatura acima de 90 oC são prevalentemente
colonizadas por arqueias hipertermófilas marinhas (Pyrodictium, Ordem
Desulfurococcales), comuns em ventos hidrotermais de oceano profundo. A
presença de hipertermófilos na Antártica, que até o momento só foram detectados
na Ilha Deception, é de grande importância para estudos envolvendo biogeografia
e evolução desses organismos no planeta.

•

Os grupos de bactérias e arqueias encontrados na Ilha Deception mostraram uma
combinação taxonômica única quando comparados a outros ambientes
geotermais, uma vez que são compostos por micro-organismos que habitam tanto
ambientes geotermais continentais, quanto marinhos rasos e profundos.
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5.4 Diversidade das comunidades microbianas em Deception

• A riqueza e alfa diversidade de bactérias parece não ser influenciada pelos
gradientes ambientais. Contudo, as análises de beta diversidade para Bacteria
indicam que os grupos presentes nas fumarolas são filogeneticamente muito
distintos dos grupos que habitam as geleiras.

• A riqueza e alfa diversidade de arqueias parece ser fortemente influenciada pelos
gradientes ambientais. As geleiras abrigam uma diversidade de arqueias
significativamente maior em relação às fumarolas. Ainda, em temperaturas acima
de 90 oC, a diversidade de arqueias parece ser ainda menor. As análises de beta
diversidade para Archaea mostram que Deception abriga comunidades de
arqueias filogeneticamente muito distintas ao longo dos gradientes ambientais.

5.5 Influência dos parâmetros ambientais nas composição e diversidade das
comunidades microbianas
•

Um conjunto de parâmetros ambientais moldam a composição e diversidade de
bactérias e arqueias na Ilha Deception.

•

A composição de bactérias das geleiras é influenciada positivamente por cálcio
alumínio, amônia, e negativamente por temperatura, pH, condutividade elétrica,
boro, sódio, potássio, cobre, magnésio e sulfato. A composição de arqueias das
geleiras é influenciada positivamente pelos parâmetros pH, Ca, NO3- e NH3 e
negativamente pela temperatura.

•

A composição de bactérias nas fumarolas de até 80

o

C é influenciada

positivamente pela temperatura, condutividade elétrica, sódio, potássio, magnésio
e sulfato, e negativamente por matéria orgânica, carbono orgânico, cálcio,
alumínio e amônia. A composição de arqueias nas fumarolas de até 80 oC é
influenciada positivamente por boro, silício, sódio, magnésio e sulfato, e
negativamente por matéria orgânica, carbono orgânico e amônia.
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•

A composição de arqueias nas fumarolas de 98 oC é influenciada positivamente
pela temperatura, ferro e matéria orgânica, e negativamente por pH, sílica e cálcio.

•

Os parâmetros que influenciam positivamente a diversidade de bactérias são pH
e nitrato, e os que influenciam negativamente são temperatura, sulfato e sódio. Os
baixos valores de correlação (R2 < 0,40) indicam que a diversidade de bactérias é
controlada pela atuação conjunta desses parâmetros.

•

Os parâmetros que influenciam positivamente a diversidade de arqueias são pH,
amônia e nitrato, enquanto os que influenciam negativamente são temperatura e
sulfato. Contudo, os valores de correlação sugerem que a temperatura é o
parâmetro que mais controla a diversidade de arqueias em Deception.

5.6 Respostas metabólicas e adaptativas das comunidades microbianas ao longo dos
gradientes de temperatura
•

As comunidades microbianas de Deception possuem diferentes respostas
metabólicas e adaptativas de acordo os gradientes de temperatura.

•

As comunidades microbianas associadas as geleiras estão envolvidas
principalmente no ciclo do nitrogênio (nitrificação e desnitrificação) e carbono
(fotossíntese, quimiorganotrofia e metanogênese). Apresentam mecanismos de
resposta ao estresse osmótico, a baixas temperaturas (proteínas cold-shock) e a
danos no DNA (reparo através de luz pela fotoliase).

•

As comunidades microbianas das fumarolas de até 80 oC estão sobretudo
envolvidas no ciclo do nitrogênio (amonificação, nitrificação e denitrificação), do
carbono (fotossíntese) e do enxofre (oxidação de enxofre). É provável que o
principal modo de obtenção de energia desses micro-organismos seja por
autotrofia, uma vez que tanto a fotossíntese quanto a oxidação de enxofre
(quimiolitoautotrofia) estão presentes. Apresentam mecanismos de resposta ao
estresse osmótico, a baixas (proteínas cold-shock) e altas (proteínas heat-shock)
temperaturas e a danos no DNA (reparo através de luz pela fotoliase).
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•

As comunidades microbianas associadas à fumarola de 98 oC estão principalmente
envolvidas no ciclo do enxofre, através da redução de sulfato (anaerobiose), no
ciclo do carbono (fixação de CO2 – quimiolitoautotrofia) e no ciclo do nitrogênio
(amonificação), sendo compostas majoritariamente por arqueias hipertermófilas.
Apresentam mecanismos de resposta ao estresse oxidativo (glutationa e
glutaredoxina), a altas temperaturas (helicases e topoisomerases) e a danos no
DNA, através do reparo por excisão de bases. Ainda, essas comunidades exibem
estratégias

adaptativas

a

altas

temperaturas

específicas

de

arqueias

hipertermófilas, como mecanismos específicos de recombinação, chaperoninas do
tipo termossomos e girase reversa.
•

Este trabalho forneceu dados inéditos sobre a diversidade microbiana e suas
estratégias adaptativas em ecossistemas geotermais polares.

•

As condições ambientais extremas em Deception selecionam grupos de
extremófilos funcionalmente distintos e potencialmente interessantes para estudos
futuros sobre biogeografia, evolução microbiana e Astrobiologia.
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