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RESUMO 

NAMMOURA NETO, G. M. Desenvolvimento e validação de método para a 
identificação de micro-organismos metabolicamente ativos em biofilmes de 
amostras ambientais através da análise de rRNA 16S. 2017. 192 f. Tese (Doutorado 
em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, SP, 2017. 

 
A otimização e padronização de métodos moleculares são fundamentais para evitar 
distorções nos resultados causadas por processamento de ácidos nucleicos da 
abundância relativa de micro-organismos de uma amostra. Nos estudos sobre 
identificação microbiana, a etapa de validação é, na maioria dos casos, negligenciada. As 
principais etapas em que podem ocorrer vieses capazes de alterar a informação sobre a 
composição da comunidade microbiana são a extração e a RT-PCR. O rRNA é a molécula 
ideal para identificar os micro-organismos metabolicamente ativos por estar em maior 
quantidade dentro da célula. A inexistência de um protocolo de extração de RNA “gold 
standard” e de kits comerciais específicos para cada tipo de amostra ambiental pode 
comprometer as etapas posteriores à extração. O protocolo de extração de RNA adaptado 
neste trabalho mostrou alta eficácia na lise celular e na remoção de contaminantes co-
extraidos, garantindo a integridade e a qualidade do rRNA extraído de amostras contendo 
altas concentrações de contaminantes. Devido as diferentes características químicas das 
amostras ambientais, o uso deste protocolo adaptado pode preservar a informação sobre 
os indivíduos metabolicamente ativos de uma comunidade microbiana. Foram utilizados 
consórcios artificiais na validação da etapa de PCR. O efeito sinérgico do uso de aditivos, 
da Taq polimerase de alto rendimento, do programa de sub-ciclagem e da limitação do 
programa de amplificação em 10 ciclos, mantiveram a proporção dos moldes dos 
consórcios analisados próximo ao esperado. Após a padronização da técnica de ARDRA, 
foi definido que há necessidade de entre 500 e 550 UFC para uma cobertura completa da 
diversidade de lodo ativado. O uso de enzimas combinadas MspI/HaeIII e HhaI/RsaI em 
uma mesma reação “double digest” proporcionou a separação dos clones de lodo ativado 
utilizando menos etapas de ARDRA. E o critério de corte em ≥3% do total agrupamentos, 
possibilitou selecionar os perfis mais representativos sem a perda de grupos importantes 
para a análise das bibliotecas. Foi concluído que, o uso de um protocolo inadequado de 
extração de RNA de amostras complexas pode gerar extratos contendo contaminantes co-
extraidos que interferem na atividade da Taq polimerase e nas enzimas de restrição. Após 
o sequenciamento de nova geração, foi observado que o uso de diferentes iniciadores de 
PCR e do pré-processamento manual para os dados obtidos, foram essenciais para 
ampliar a cobertura observada para a amostra de lodo e melhorar a resolução dos 
resultados e a profundidade de identificação taxonômica, respectivamente. 
 
 
 
Palavras-chave: Extração de RNA. Amostras ambientais. Bácterias metabolicamente 
ativas. MiSeq. RT-PCR. ARDRA.  
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ABSTRACT 
NAMMOURA NETO, G. M. Development and validation of method for the 
identification of metabolically active microorganisms in biofilms of environmental 
samples by 16S rRNA analysis. 2017. 192 p. Ph. D. thesis (Microbiology) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 2017. 

 
The optimization and standardization of molecular methods are fundamental to avoid 
distortions in the results caused by nucleic acid processing of the relative abundance of 
microorganisms in a sample. In the studies on microbial identification, the validation step 
is, in most cases, neglected. The main steps in which biases capable of altering the 
composition of the microbial community can occur are extraction and RT-PCR. The rRNA 
is the ideal molecule to identify metabolically active microorganisms because they are in 
the greatest amount within the cell. The lack of a gold standard RNA extraction protocol 
and specific commercial kits for each type of environmental sample may compromise the 
post-extraction steps. The RNA extraction protocol adapted in this work showed high 
efficacy in cell lysis and in the removal of co-extracted contaminants, guaranteeing the 
integrity and quality of the rRNA extracted from samples containing high concentrations of 
contaminants. Due to the different chemical characteristics of the environmental samples, 
the use of this adapted protocol can preserve the information about the metabolically active 
individuals of a microbial community. Artificial consortia were used to validate the PCR step. 
The synergistic effect of the use of additives, the high yield Taq polymerase, the sub-cycling 
program and the limitation of the amplification program in 10 cycles, kept the proportion of 
the molds of the consortia analyzed close to the expected. After standardization of the 
ARDRA technique, it was defined that there is a need for between 500 and 550 CFU for a 
complete coverage of the diversity of activated sludge. The use of MspI / HaeIII and HhaI / 
RsaI combined enzymes in the same double digest reaction provided the separation of 
activated sludge clones using fewer ARDRA steps. And the criterion of cut in ≥3% of the 
total groupings, allowed to select the most representative profiles without the loss of 
important groups for the analysis of the libraries. It was concluded that the use of an 
inadequate RNA extraction protocol from complex samples can generate extracts 
containing co-extracted contaminants that interfere with Taq polymerase activity and 
restriction enzymes. After the sequencing of the new generation, it was observed that the 
use of different PCR primers and manual preprocessing for the obtained data were 
essential to increase the coverage observed for the sludge sample and to improve the 
resolution of the results and the depth of taxonomic identification, respectively. 
 
 
Keywords: RNA extract. Environmental samples. Metabolically active bacteria. MiSeq. RT-
PCR. ARDRA.  
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Estrutura e identificação da população de micro-organismos 

 

Estudos envolvendo a prospecção da diversidade de procariotos em amostras 

ambientais utilizando métodos dependentes ou independentes de cultivo mostram que os 

micro-organismos raramente vivem sozinhos. Estes interagem uns com os outros para 

formar comunidades microbianas complexas, cuja estrutura é determinada por interações 

cooperativas e competitivas entre seus membros (ZHANG, 2013). Para a identificação de 

populações de bactérias em uma amostra complexa com uma diversidade grande de 

espécies de micro-organismos, é necessária a utilização de técnicas independentes de 

cultivo, também conhecidas como técnicas moleculares. As técnicas tradicionais de 

identificação bacteriana são baseadas no isolamento do organismo em meio de cultivo, 

porém, estes procedimentos são inadequados para identificação de bactérias de amostras 

ambientais, pois os meios de cultura artificiais não são capazes de mimetizar com precisão 

os diferentes nichos ecológicos (ALMEIDA, 2009; GIOVANNONI et al., 1990; TORSVIK et 

al., 1998). As reproduções de sistemas naturais em laboratório para pesquisas com 

biofilme utilizam um número controlado de micro-organismos, sendo uma grande 

simplificação dos processos naturais. Além disso, muitos micro-organismos aderidos em 

estruturas de biofilmes não são detectáveis por microscopia óptica convencional por 

permanecerem ligados a partículas de sedimentos (MUYZER et al., 1993). O biofilme é 

caracterizado pela síntese de substâncias poliméricas extracelulares (EPS), produzido por 

bactérias que podem ou não estar aderidas a uma superfície. O EPS pode ser composto 

de diversas substâncias orgânicas dependendo de onde o biofilme é formado. Altas 

concentrações de carboidratos são encontradas no EPS de muitas culturas bacterianas 

isoladas, enquanto proteínas são mais predominantes em biofilmes de lodo ativado de 

estações de tratamento de esgoto.  Outros compostos como substâncias húmicas, ácido 

urônico e DNA também são encontrados no EPS (LIU, 2002). O EPS influência na 

agregação e sedimentação dos flocos suspensos de biofilme em sistemas de tratamento 

de esgoto (ZENG et al., 2016). Essa matriz exopolimérica confere proteção aos micro-

organismos do biofilme contra agentes antimicrobianos (COSTERTON et al., 1994), raios 
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UV, desidratação (a matriz de EPS contem moléculas altamente hidratadas) e predadores 

como protozoários (XAVIER et al., 2003). Existem diversos trabalhos caracterizando a 

diversidade microbiana de tanques de aeração dos sistemas de tratamento de esgoto 

(BOURREIN, 1999; GARBOR, 2003; GUOBIN, 2007; PUROHIT, 2002), águas marinhas 

(BAE, 2011; DANG, 2001), e sistemas de água potável (HONG, 2010) através do uso de 

técnicas moleculares, tendo como molécula alvo o 16S rDNA. Entretanto, com base na 

análise por rRNA 16S, ainda não se sabe quais são os micro-organismos biologicamente 

ativos presentes nessas amostras ambientais capazes de sintetizar componentes que 

formam a estrutura do biofilme. 

 O emprego de técnicas independentes de cultivo de comunidades microbianas teve 

início com a análise de perfis de ácidos graxos (KANEDA, 1967; NASSER, 1990) e 

recentemente os ácidos nucleicos têm se tornado as moléculas alvo preferidas para estudo 

de diversidade microbiana. O uso do gene rRNA como molécula padrão para classificação 

taxonômica foi inicialmente proposto por Woese; Fox (1977) e atualmente os genes das 

subunidades rRNA 16S são amplamente utilizados para estudos e caracterização de 

comunidades bacterianas em muitos nichos ecológicos (MIZRAHI-MAN et al., 2013). 

Qualquer gene que possua domínios conservados pode ser empregado para taxonomia, 

porém o 16S rDNA e rRNA são as moléculas mais utilizadas para este tipo de estudo. A 

vantagem adicional da abordagem genética em estudos de consórcios microbianos é a 

flexibilidade inerente ao método. A molécula de escolha depende da questão abordada, 

que pode ser: (1) quais são os tipos de micro-organismos presentes? (2) o que estes micro-

organismos estão fazendo? e (3) como as atividades destes micro-organismos estão 

relacionados a funções do ecossistema? (RASTOGI; SANI, 2011).  A extração de DNA 

permite a caracterização de comunidades microbianas com enfoque em biodiversidade, 

pois cada organismo com DNA intacto contribuirá para o resultado da análise. A extração 

de RNA ribossômico, por outro lado, direciona a análise para o conjunto de micro-

organismos fisiologicamente ativos do ambiente estudado (QIN et al., 2008). 

 

1.2 Moléculas alvo  

 

1.2.1 Identificação de comunidades microbianas metabolicamente ativas por rRNA 16S 
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A identificação de comunidades microbianas a partir da extração do DNA total e 

posterior amplificação e sequenciamento do gene de rRNA 16S de amostras ambientais 

não permite discriminar bactérias metabolicamente ativas de latentes (KEER e BIRCH, 

2003; NOVITSKY, 1986; ZAKRZEWSKI et al., 2012), devido a esses genes estarem 

presentes em um mesmo número de cópias dentro da célula (variando entre as espécies), 

independente da taxa de crescimento do micro-organismo. Entretanto, a abundância do 

RNA ribossômico é proporcional a atividade metabólica celular em uma amostra de forma 

que a quantidade de ribossomos da célula reflete a intensidade de seu metabolismo, isto 

é, quanto maior a taxa de crescimento de um micro-organismo maior é a quantidade de 

ribossomos produzido por este (BARBOSA, 1998; WAGNER et al., 1994). As análises 

feitas utilizando o rRNA mostram com maior sensibilidade a dinâmica de uma comunidade 

microbiana quando comparado aos resultados obtidos por rDNA. Isto é devido a 

persistência do DNA no ambiente mesmo após a morte celular (QIN et al., 2008). Estes 

fatores credenciam o RNA ribossômico como molécula-alvo mais adequada para a 

identificação das bactérias formadoras de biofilme metabolicamente ativas (ALMEIDA, 

2009; FELSKE et al., 2000; MORGAN et al., 2002). No entanto o RNA é uma molécula 

menos estável do que o DNA, podendo ser degradado por diversos fatores químicos, 

bioquímicos e físicos do ambiente como calor, pH, íons metálicos e ribonucleases 

(BRISCO, 2012; EIGNER, 1961). Esta característica deve ser considerada na elaboração 

de protocolos de análise de populações microbianas a partir da extração do rRNA. 

 

1.2.2 Determinação da abundância de espécies por rDNA 16S 

 

Para identificação dos micro-organismos metabolicamente ativos pela análise do 

rRNA 16S, partimos da premissa de que, a quantidade para cada tipo de molde de rRNA 

(isto é, para cada espécie) reflete a proporção da abundância dos micro-organismos dentro 

de uma amostra. Sabe-se que a concentração de rRNA no interior da célula depende da 

taxa de crescimento, sendo que a concentração de rRNA depende da abundância 

intracelular de nucleosídeos trifosfato (TAO et al.,1999). Assim, a composição do meio 

onde o micro-organismo está presente interfere na taxa de crescimento. Entretanto, não 
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podemos estimar o número de células de cada espécie bacteriana de uma amostra 

adotando o rRNA 16S como molécula de escolha, porque a quantidade de rRNA não está 

relacionado com relacionado com a abundância. Ramagopal (1984) observou no cultivo 

da mesma cepa de E. coli em diferentes meios de cultura complexos concentrações 

distintas de ribossomos no mesmo ponto de análise da curva de crescimento, porém o 

número total de células (viáveis e não viáveis) permaneceu idêntica para ambos dos 

cultivos. Em contrapartida, para a espécie Azotobacter agilis, não houve alteração na 

concentração de ribossomos mesmo com o aumento de 80% de células não viáveis 

(SOBEK, 1966).  

Alguns organismos, em condição de crescimento equilibrado, podem apresentar 

diferentes relações entre “taxa de crescimento/concentração de rRNA”. Como por 

exemplo: (1) taxa de crescimento baixa e concentrações de rRNA constantes; (2) taxa de 

crescimento intermediária, concentração de rRNA aumentando linearmente com a taxa de 

crescimento; (3) taxa de crescimento elevada, diminuição na concentração de rRNA com 

o aumento da taxa de crescimento e; (4) diminuição da taxa de crescimento com aumento 

da concentração de rRNA (BLAZEWICZ et al., 2013; BINDER; LIU, 1998; KERKHOF; 

KEMP, 1999; WORDEN; BINDER, 2003). O limite estequiométrico, isto é, a taxa de 

nutriente disponível (reagente) para a produção de moléculas (produto) estruturais 

celulares, é um fator importante na regulação do crescimento microbiano e na interação 

com o ambiente, onde em condições favoráveis, promove o aumento na biossíntese de 

proteínas ribossomais e de rRNA. De acordo com a hipótese da taxa de crescimento, a 

síntese de rRNA é mantida em função à taxa de crescimento celular, e o número de genes 

rRNA estão correlacionados a cada espécie bacteriana em responder a disponibilidade de 

recursos presentes no meio ambiente (ELSER et al., 2000; KARPINETS et al.,2006; 

STENER et al., 2002).  

Outro fator que pode determinar a quantidade de rRNA e ribossomos é o número 

de cópias do gene rRNA (rrn), onde bactérias de crescimento rápido e com genoma 

relativamente grande contém maior número de operons rrn, essa característica está 

vinculada à necessidade de ajustes rápidos do metabolismo em que os organismos de 

crescimento rápido precisam ter perante as mudanças repentinas do suprimento 

nutricional. Em contrapartida, as bactérias que vivem em ambientes aquáticos estáveis e 
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com poucos nutrientes, tendem a exibir poucas cópias de operons rrn e possuem genomas 

menores (GYORFY et al.,2015). No domínio Bacteria, os genes que codificam o rRNA 16S 

estão organizados em um operon e embora a seleção natural favoreça a eliminação de 

genes redundantes em procariotos, é comumente visto a presença de múltiplas cópias de 

cada gene que codifica os rRNA 16S e 23S (KLAPPENBACH et al., 2000).  

Os genes de rRNA (rDNA) são frequentemente usados para a identificação 

filogenética de micro-organismos, porém o rRNA é amplamente aplicado para caracterizar 

a atividade metabólica microbiana. Entretanto é necessário estar ciente que, todos os 

organismos em crescimento são ativos, mas nem todos os organismos ativos estão em 

crescimento (BLAZEWICZ et al., 2013). Para determinar se uma espécie metabolicamente 

ativa é a mais abundante dentro de uma amostra, não podemos ter como base somente 

os dados obtidos com análise do rRNA 16S devido as variações de concentração dessa 

molécula nas células. Campbell (2011) analisou a relação entre a abundância da 

comunidade bacteriana e a atividade metabólica pelo sequenciamento de rDNA e rRNA 

16S respectivamente, cerca de 20% dos micro-organismos, quando na condição de raros 

(baixa abundância), apresentou maiores concentrações de rRNA 16S quando estes 

mesmos foram comparados na condição de predominante (alta abundância), sugerindo 

que as taxas de crescimento diminuem para algumas bactérias à medida que permanecem 

em alta abundância. Em amostras ambientais complexas cerca de 50% da comunidade 

microbiana alternam entre as condições de raros e abundantes, suportando a hipótese que 

algumas bactérias permanecem dormentes aguardando as mudanças de fornecimento 

nutricional (CAMPBELL et al., 2011; PEDRÓS-ALIÓ, 2006; SOGIN et al., 2006). Assim, o 

modo mais significativo de correlacionar à atividade metabólica com abundância da 

comunidade microbiana pela análise de rRNA e rDNA 16S é considerando também a 

quantidade do número de cópias do rDNA 16S por genoma de cada espécie bacteriana.  

Algumas bactérias em fase estacionária podem diminuir concomitantemente o 

volume celular e o número de ribossomos por célula, entretanto outras espécies como as 

ultramicrobacterias, podem manter estáveis o tamanho celular e a concentração de 

ribossomos (FEGATELLA et al., 1998; SCHUT et al., 1997). Assim, em um determinado 

volume de amostra, duas espécies em fase de crescimento diferentes podem contem 
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concentrações de rRNA 16S similar, mas com concentrações distintas de rDNA, isto é, 

estar em abundâncias diferentes. 

  

 

 

1.3 Validação de métodos de extração de RNA em amostras ambientais 

 

Existe uma grande diversidade de protocolos de extração de DNA e RNA de 

amostras ambientais descritos na literatura. Porém pouco se sabe sobre a composição 

dos micro-organismos fisiologicamente ativos responsáveis pela formação dos biofilmes 

em amostras complexas, como por exemplo: lodo de esgoto ativado, membrana de 

osmose reversa, biocorrosão e marinho. A validação da extração de RNA é um ponto 

importante para a correta interpretação de resultados obtidos por análises moleculares 

subsequentes. Existe muitos estudos publicados nos últimos cinco anos sobre a 

caracterização de comunidades microbianas baseadas na extração de ácidos nucleicos, a 

maioria lastreada na extração de DNA das amostras (Scopus - 159 hits, agosto de 2017). 

Em contrapartida, estudos de comunidades microbianas a partir da extração de rRNA são 

mais raros (Scopus – 6 hits nos últimos cinco anos, agosto de 2017). Isto se deve as 

dificuldades técnicas na extração e no processamento de RNA de amostras microbianas 

complexas, que são bem maiores do que o processamento de DNA. Testes de 

aplicabilidade e otimizações em protocolos de extração de RNA ou na co-extração de DNA 

e RNA para amostras complexas foram descritos na literatura, tendo como alvo as 

amostras de: solo (FANG et al., 2014; KIM et al., 2013; NIKOLAUSZ et al., 2003; PAULIN 

et al., 2013; TÖWE et al., 2011), biorreator aerado (QIN et al., 2008), biorreator anaeróbio 

(IBRAHIM; AHRING et al., 2009), lodo ativado (JIN et al., 2010; McILROY et al., 2008; 

ROMANO; SPICA, 2001), água doce (McCARTHY et al., 2015), filtros marinhos 

(SCHNEIDER et al., 2017), sedimento (TATTI et al., 2016) e sistema de água potável 

(INKINEN et al., 2016). Na maior parte destes estudos, os resultados são interpretados 

quantitativamente com relação à proporção entre grupos taxonômicos de diversos níveis 

filogenéticos. As poucas publicações dedicadas à avaliação crítica dos procedimentos de 
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manipulação de ácidos nucleicos nos protocolos empregados nestes estudos descrevem 

grande número de interferências nas análises.  

Tanto nas análises para a identificação parcial da comunidade microbiana 

(bibliotecas de clones, “fingerprinting”, Q-PCR, FISH, DNA microarrays, CARD-FISH) 

como para a identificação completa (DNA-DNA reassociação, sequenciamento genético 

inteiro, metagenômica, metatranscriptomica) são antecedidas pela etapa de extração de 

RNA ou DNA (RASTOGI; SANI, 2011). Apesar de muitos testes já terem sido realizados 

com kits comerciais e protocolos de extração de RNA, ainda não foi descoberto um método 

que funcione para todos os tipos de amostras ambientais, sendo necessária a otimização 

dos métodos já existentes (LIM et al., 2016). Alguns trabalhos descritos na literatura têm 

focado na validação de protocolos de extração de RNA de amostras complexas. McCarthy 

(2015) avaliaram a eficiência de rendimento entre diferentes protocolos de extração de 

RNA de amostras de água doce. Os autores observaram que a escolha de um protocolo 

de extração inadequado pode alterar a informação produzida na análise da composição 

da comunidade microbiana. Diferentes protocolos de extração de ácido nucleico podem 

recuperar seqüências de diferentes subsecções da comunidade devido à seletividade de 

lise e limpeza de extratos (LEITE et al., 2012). Xie (2013) e Lim (2016) focaram na 

otimização de protocolo de extração de RNA para amostras de biolixiviação e solo 

respectivamente. McIlroy (2009) avaliaram diferentes protocolos de extração de RNA para 

lodo ativado, os autores observaram que os melhores resultados de recuperação de RNA 

foram obtidos com protocolos que adotaram a lise física e sugere que diferentes métodos 

de extração sejam usados em paralelo para analisar com maior precisão a diversidade da 

amostra. Assim, a validação do método de extração é uma etapa fundamental para evitar 

a perda de informação sobre a comunidade microbiana em estudo. E este tipo de validação 

é possível somente através do emprego de consórcios artificiais de composição conhecida. 

Stark (2014) avaliaram diferentes métodos de lise na extração de RNA de consórcios 

bacterianos. Os autores observaram que as espécies Gram positivas apresentaram 

diferentes níveis de eficiência de extração de RNA, o que resultou na alteração da 

proporção entre componentes do consórcio nos extratos comparado com o consórcio 

original. 
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Um protocolo de extração pode ser dividido em três etapas essenciais (1) lise celular 

por métodos físicos, químicos ou enzimáticos (2) purificação do extrato através da 

remoção de material particulado, compostos orgânicos e inorgânicos da solução, 

finalizando com a (3) recuperação do ácido nucleico por precipitação ou filtração. A 

otimização do processo de extração é um ponto crítico, pois a aplicação de um protocolo 

com baixa eficiência de extração pode produzir informações erradas sobre a proporção 

entre membros da população microbiana (LEVER et al., 2015). Cada amostra ambiental 

possui uma característica particular, fazendo com que nenhum protocolo denominado 

“universal” de extração de RNA tenha ainda sido desenvolvido para todos os tipos de 

amostra. Feinstein (2009) observaram que, o uso de diferentes protocolos de extração de 

ácido nucleico gerou diferentes estimativas na composição da comunidade microbiana. 

Assim, muitos trabalhos em que o objetivo é a caracterização filogenética de comunidades 

microbianas em amostras ambientais, tendo como alvo o RNA, acabam por desconsiderar 

a etapa de validação do método empregado na pesquisa em questão. 

 

1.4 Amplificação por PCR (polymerase chain reaction) em amostras ambientais 

 

A técnica de amplificação de ácidos nucleicos por PCR tem sido muito utilizada em 

microbiologia ambiental. As estratégias de identificação de comunidades microbianas 

geralmente incluem o uso da PCR (RASTOGI; SANI, 2011). Entretanto, à amplificação de 

amostras contendo moldes heterogêneos de DNA e cDNA pode estar sujeita à introdução 

de artefatos durante o processamento que podem alterar significativamente a proporção 

de moldes na amostra. A etapa de amplificação por PCR é essencial para aumentar a 

quantidade de DNA para análise.  

Erros introduzidos na reação de PCR podem ser causados por diversos 

mecanismos. Iniciadores denominados “universais” podem não reconhecer os sítios de 

anelamento de grupos importantes de micro-organismos presentes em uma determinada 

amostra. A alta temperatura de anelamento no programa de PCR pode impedir o iniciador 

de anelar no sítio do molde (SIPOS et al., 2010). A formação de estruturas secundárias no 

ácido nucleico pode dificultar o acesso e a ligação do iniciador ao seu respectivo sítio de 

ligação (LIESACK et al., 1991; MEYERHANS et al., 1990; PALLANSCH et al., 1990). Os 
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ácidos húmicos presentes nos extratos podem se ligarem covalentemente ao DNA 

impedindo a sua amplificação e inibir a atividade da enzima polimerase. O mecanismo 

desta inibição ainda é desconhecido devido à natureza amórfica das substâncias húmicas 

(MATHESON et al., 2010). E por fim a enzima polimerase, onde mesmo o uso de enzimas 

de alta fidelidade podem produzir mutações (substituições de bases) durante a síntese do 

DNA (ECKERT e KUNKEL, 1991; McINERNEY et al., 2014). Hong (2010) observaram a 

perda de informação da diversidade amostral em decorrência do conjunto de iniciadores 

utilizados na reação de PCR. Mistura de diferentes iniciadores em uma única reação de 

PCR também pode causar erros como por exemplo, a formação de quimeras durante 

amplificação (WANG, 1997). Esta alteração na proporção de diferentes membros da 

comunidade também é observada no emprego de PCR com muitos ciclos de amplificação 

(QIU, 2001; SUZUKI; GIOVANNONI, 1996). Brooks et al. (2015), analisou a alteração dos 

dados de composição de consórcios artificiais durante as etapas de extração, seguido de 

amplificação por PCR, sequenciamento e classificação taxonômica. O autor relatou que as 

etapas de extração e PCR foram as que mais introduziram alterações na proporção entre 

sinais dos diferentes membros da comunidade microbiana. Entretanto, os autores deste 

estudo submeteram as reações a um número extraordinariamente elevado de 30 e 35 

ciclos de amplificação de PCR. Sipos (2007) avaliaram o efeito da variação do número de 

ciclos de PCR na diversidade microbiana em amostra ambiental. O autor concluiu que, 

tanto os programas de PCR com números reduzidos de ciclos (18) quanto os programas 

com muitos ciclos (48) de amplificação, não alteraram os resultados de composição 

microbiana. Entretanto, Suzuki e Giovannoni (1996) observaram que o aumento de ciclos 

pode de fato alterar a composição microbiana. Entretanto, um dos principais mecanismos 

de erros na reação de PCR de extratos com diversidade de sequências é a amplificação 

preferencial, onde ocorre a amplificação seletiva de certas sequências de DNAs de um 

extrato, alterando a proporção de cada sequência após a reação (KANAGAWA, 2003; 

POLZ e CAVANAUGH, 1998). A amplificação preferencial ocorre devido a diferenças de 

eficiência de amplificação entre moldes e é progressiva com o incremento do número de 

ciclos adotados.  

Erros na amplificação por PCR são frequentemente imputados à interferência das 

regiões ricas em G+C (KEBSCHULL; ZADOR, 2015; SEIFI et al., 2012). Essas regiões 
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produzem dobramentos inter e intracadeias em decorrência do aumento das ligações de 

hidrogênio com guaninas vizinhas, causando o término prematuro da amplificação pela 

enzima polimerase. Suzuki e Giovannoni (1996) demonstraram que a variação da 

porcentagem de guanidina e citosina (G+C) entre moldes é um dos fatores responsáveis 

pela diferença de cinética de amplificação. Quanto maior o teor de G+C maior será a 

energia e o tempo necessários para a desnaturação do DNA. Assim, a quantidade de 

amplicons dos moldes com maior teor de G+C é diminuída progressivamente a cada ciclo 

de PCR e estes estarão sub-representados no final do programa de amplificação 

(DUTTON et al., 1993; REYSENBACH et al., 1992). Atualmente o genoma bacteriano de 

todas as espécies identificadas, exibe uma variação no teor de G+C entre 13% e 75% 

(BROCCHIERI, 2014; LASSALLE et al., 2015). Este amplo espectro no teor de G+C pode 

influenciar negativamente na preservação da proporção de moldes durante a amplificação. 

Dentre algumas medidas para minimizar os vieses de PCR causados por moldes 

estruturalmente heterogêneos na mistura estão, a emulsificação da reação de PCR com 

óleo de silicone (Hori et al., 2007) e a redução do número de ciclos na reação de PCR 

(SUZUKI e GIOVANNONI, 1996; WILSON e BLITCHINGTON, 1996; WHITFORD et al., 

1998).  

O número mínimo de ciclos necessários para evitar a distorção entre a proporção 

de moldes do extrato de uma amostra com a respectiva proporção de amplicons gerados 

durante a PCR não está definido. Muitos estudos sobre diversidade microbiana de 

amostras complexas que utilizaram a técnica de PCR não consideram a introdução de 

possíveis vieses em etapas de amplificação por PCR com muitos ciclos de PCR. Entre 

esses estudos, foram utilizados programas de amplificação com 35 ciclos (BRAUN et al., 

2016; POITELON et al., 2009; JANG et al., 2016; NAZINA et al., 2017; SMETS et al., 2016), 

30 ciclos (BAUTISTA-DE LOS SANTOS et al., 2016; BELILA et al., 2016; DELAFONT et 

al., 2016; FISCHER et al., 2016), 28 ciclos (XIE et al., 2016), 27 ciclos (CHEN et al., 2016; 

CAI et al., 2017), 25 ciclos (CAI et al., 2016; JEONG et al., 2016; McCARTHY et al., 2017; 

MATAR et al., 2017), 21 ciclos (BAKKE et al., 2015; GONZALES-SILVA et al., 2016), 20 

ciclos (SAUNDERS et al., 2016) ou não informado (DOHERTY et al., 2017). Almeida 

(2009) observou que o número de 10 ciclos de amplificação por PCR diminuiu os vieses 
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ocasionados em bibliotecas contendo moldes heterogêneos de cDNA e permitiu a 

manutenção da proporção relativa de cada molde no produto da reação. 

O uso de aditivos como a betaína (N,N,N-trimetilglicina), DMSO (dimetilsulfóxido), 

formamida, glicerina, glicerol, DTT (ditiotreitol), BSA (albumina de soro bovino), não 

somente previnem a formação de estruturas secundárias como também aumentam a taxa 

de anelamento dos iniciadores em temperaturas mais baixas (Tabela 1; JENSEN, 2010; 

SIMONOVIC, 2012; SARKAR,1990; STRIEN, 2013). Seifi et al. (2012) e Jensen (2010) 

demonstraram que a adição de sulfato de amônio na reação de PCR com concentrações 

padronizadas de cloreto de magnésio, betaína e DMSO melhorou a amplificação. Lajin 

(2013) relatou que a adição de 1M betaína melhorou a amplificação por PCR e que devido 

ao efeito desnaturante do aditivo, a temperatura de anelamento teve de ser reduzida entre 

2 a 3 ºC em relação a temperatura ótima da reação de PCR sem a betaína. Farell; 

Alexandre (2012) concluiu que o BSA, quando usado na combinação com DMSO, atua 

como um poderoso intensificador de amplificação na PCR. Outros vieses também podem 

interferir na PCR como por exemplo: componentes da reação e especialmente o DNA, 

podem adsorver a superfícies poliméricas dos tubos e ponteiras durante o processamento 

da amostra ou na PCR; nucleases podem degradar as moléculas de RNA e DNA; e o 

anelamento do iniciador pode ser perturbado por inibidores de PCR, como polissacarídeos 

(SCHRADER et al., 2012).  

 

 

Tabela 1 - Modos de ação e efeitos na PCR de diferentes tipos de aditivos.  

 

 

Tipo Aditivo Modo de ação  Efeitos na PCR 

Amidas Formamida 
Quebra no pareamento de 

bases 

Aumenta a especificidade e 
eficiência 

Diminuição da Tm 

Redução das estruturas 
secundárias 

Sulfóxido  DMSO 
Quebra no pareamento de 

bases 

Aumenta a especificidade e 
eficiência, especialmente em 

amostras ricas em G+C 

Diminuição da Tm 

Redução das estruturas 
secundárias 
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Solutos 
Compatíveis 

Betaína 

Estabiliza e facilita a 
separação das fitas de DNA 

Melhora a eficiência, especificidade 
e processividade da PCR 

Diminuição da Tm 
Aumenta o intervalo ideal da 

concentração de MgCl2  

Fraco efeito de termo-
estabilização na Taq 

polimerase 
Aumenta a eficiência de qPCR 

Proteínas BSA Elimina os contaminantes Diminui as interferências na PCR 

 

 

1.5 Técnicas moleculares de identificação microbiana 

 

Como uma alternativa para a identificação dependente de cultivo, as ferramentas 

moleculares têm sido aplicadas extensivamente nas últimas décadas para identificação 

microbiana ambiental. As principais vantagens desta metodologia são o nível de precisão 

alcançado na determinação genotípica e o grande número de micro-organismos 

identificados em um curto tempo de análise. Inicialmente, o rRNA 5S era utilizado para as 

análises de diversidade microbiana, mas as baixas variações de nucleotídeos desta 

molécula que consequentemente limitava sua utilidade a ecossistemas menos complexos, 

levou a substituição pelo rRNA 16S (THERON; CLOETE, 2007). A princípio, qualquer gene 

bacteriano que esteja presente em todos os micro-organismos que possua domínios 

variáveis e conservados pode ser empregado para taxonomia, mas o rRNA 16S é o gene 

preferido para estes estudos por estar incorporado na estrutura do ribossomo sendo 

altamente estável (ALMEIDA, 2009). Dentre as técnicas moleculares de identificação estão 

as baseadas em “fingerprinting” destrutivo e não-destrutívo dos amplicons gerados na 

etapa de PCR e em sequenciamento de nova geração. Este último é capaz de analisar 

uma quantidade extremamente grande de amplicons em uma única análise.  

 

1.5.1 Clonagem bacteriana 

 

A clonagem é uma técnica molecular muito difundida em ecologia microbiana, que 

consiste na extração de DNA de uma comunidade microbiana, amplificação do fragmento 

de interesse, inserção deste em um vetor de clonagem, por fim a inserção (transformação) 

desse vetor em bactérias competentes. A utilização da clonagem permite maior resolução 
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na identificação de micro-organismos presentes em amostras ambientais (STOECK; 

EPSTEIN, 2003; LIANG et al., 2008). Isto é devido a capacidade de isolar cada fragmento 

clonado em UFC, permitindo o estudo preciso de taxonomia e a detecção de grupos 

minoritários, os quais são difíceis de detectar por técnicas de “fingerprinting” (ALMEIDA, 

2009). 

As desvantagens da técnica de clonagem são: o alto tempo consumido; o método 

é laborioso; a extração de ácido nucleico pode ser dificultada quando a amostra é de solo 

ou sedimento; muitos clones têm que ser sequenciados para atingir cobertura amostral; a 

técnica não é quantitativa, pois a etapa de PCR pode intensificar ou mascarar a quantidade 

dos moldes heterogêneos devido às diferenças de acessibilidade aos sítios das moléculas 

de DNA pelos componentes da reação (ALMEIDA, 2009; SANZ; KOCHLING, 2007). 

Análises de rarefação de bibliotecas de clones indicam que a diversidade microbiana 

ambiental não é completamente alcançada com esse tipo de técnica, mas apesar dessas 

limitações, a clonagem era considerada o “padrão ouro” na pesquisa preliminar de 

diversidade microbiana (RASTOGI; SANI, 2011). 

 

 

 

 

1.5.2 Técnica de “Fingerprinting” 

 

Métodos de “fingerprint” são amplamente empregados para a caracterização de 

comunidades microbianas e de suas dinâmicas populacionais (BOTEVA et al., 2013; 

HEYNDRICKX et al., 1996; PARK, 2015; WEIDNER et al., 1996; ZHANG et al., 2017; 

YAMEI et al., 2017). Estas análises se iniciam com a extração de DNA ou rRNA das 

amostras e amplificação dos genes-alvo, sendo geralmente o gene rRNA 16S em 

procariotos e 18S em eucariotos, por reações de PCR ou RT-PCR com iniciadores 

universais. Como todos os amplicons terão o mesmo comprimento e, portanto, sendo 

impossível diferenciar sequências de diferentes espécies em géis de agarose, os produtos 

das reações de PCR devem ser submetidos a técnicas complementares para recuperar a 

informação sobre a constituição fenotípica da amostra. 
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1.5.2.1  Análises de Restrição do DNA Ribossomal Amplificado (ARDRA) 

 

As técnicas destrutivas de análise dos produtos de PCR de extratos de 

comunidades microbianas incluem todos os procedimentos que dependem da digestão 

dos amplicons com uma ou mais enzimas de restrição de alta especificidade, seguida da 

separação eletroforética em gel de agarose. Os amplicons com sítios de digestão em 

posições distintas produzem um conjunto de fragmentos com tamanhos diferentes, que 

são identificados em géis de agarose através do perfil característico das bandas. Esta 

técnica não permite distinguir amplicons sem sítios de restrição e a resolução pode ser 

comprometida quando os produtos da digestão apresentarem pouca diferença em pares 

de bases. A combinação de fingerprinting não-destrutivo através da construção de 

bibliotecas clonais com digestão enzimática otimiza a resolução do método. A grande 

vantagem de submeter clones de bibliotecas clonais a análise com enzimas de restrição é 

a rapidez na varredura da amostra com identificação rápida de sequências repetidas com 

consequente economia nos custos de sequenciamento de amplicons individuais de DNA. 

A técnica de ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) é baseada no 

emprego de endonucleases de alta especificidade para sítios de restrição pouco 

frequentes em sequências de DNA (ALMEIDA, 2009). A execução de ARDRA com uma 

única enzima de restrição não é recomendável na análise de consórcios microbianos, onde 

existe a possibilidade de amplicons de diferentes origens não possuírem sítios de clivagem 

ou da digestão destes amplicons resultarem em fragmentos de restrição muito similares 

ou até idênticos entre si. O uso de enzimas de restrição em conjunto proporciona maior 

poder de discriminação nas análises (BRUNK et al., 1996; LIN et al., 2009). Digestões 

enzimáticas utilizando duas (double digest) ou mais enzimas de restrição em conjunto para 

determinação filogenéticas pode melhorar o poder de discriminação de fragmentos 

originários de organismos diferentes em uma amostra (TODOROVA et al., 2012). A 

combinação de diferentes enzimas de restrição em ARDRA produz perfis mais 

diferenciados devido o maior número de fragmentos gerados de tamanhos diferentes 

(BRUNK et al., 1996). Lin (2009) e Moyer (1996) avaliaram as diferentes combinações de 

enzimas de restrição na identificação da diversidade bacteriana, onde foi observado que 
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as combinações de enzimas MspI/HaeIII, MspI/RsaI possibilitaram o aumento da resolução 

na detecção de OTUs (unidade taxonômica operacional). As enzimas de restrição MspI, 

HaeIII, MspI e RsaI reconhecem sítios de corte de 4 bases, quando usadas em pares, 

permite ótimos níveis de fragmentação, isto é, são capazes de gerar um número maior de 

fragmentos permitindo a discriminação entre as espécies (MOYER, 2001). Além do uso de 

enzimas em conjunto, na análise de bibliotecas de clones é primordial o uso de 

consecutivas etapas de ARDRA, aumentando o limite de resolução para o agrupamento 

filogenético (INGRASSIA et al., 2001). Cada enzima de digestão reconhece diferentes 

sequências de pares de base no sítio de clivagem. Devido à grande diversidade de 

enzimas de restrição existentes há inúmeras possibilidades de combinação “double digest” 

em análises de ARDRA e a possibilidade de sequências diferentes serem classificadas 

como iguais no processo de análise. A aplicação de ARDRA na caracterização de 

comunidades microbianas complexas depende de uma estratégia para extrair o máximo 

de informação sobre a diversidade de sequências de uma amostra com um mínimo de 

esforço laboratorial. Assim, é necessário a padronização da técnica de ARDRA para 

determinação dos micro-organismos mais abundantes presentes em amostras ambientais 

complexas. 

 

1.5.2.2 DGGE e TGGE 

 

O processamento não-destrutivo de amplicons inclui técnicas como DGGE 

(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) ou TGGE (Temperature Gradient Gel 

Electrophoresis), possibilitam a análise de cada amplicon individualmente através de gel 

de acrilamida com gradiente desnaturante químico ou físico, respectivamente. Em ambas 

das técnicas, um dos iniciadores utilizados na amplificação dos moldes de DNA por PCR 

contém grampo rico em bases guanina e citosina (G+C) com aproximadamente 40 pb 

(MYERS et al., 1985), com isso os amplicons são separados de acordo com o peso 

molecular determinado pela quantidade de G+C do DNA. Porém durante a corrida 

eletroforética, ocorre o aumento gradual do agente desnaturante, o qual faz com que o 

ácido nucleico de fita dupla se abra ficando presa na malha do gel, assim os amplicons 

com maior quantidade de G+C terão maior mobilidade no gel. Esse método permite 



19 

 

detectar diferenças no comportamento de desnaturação de pequenos amplicons, que 

teoricamente diferem em apenas uma base.  Por ser uma técnica dependente de 

amplificação por PCR, outros fatores podem contribuir para a distorção nos resultados 

como: a presença de inibidores co-extraídos; amplicons de DNA de diferentes organismos 

com mesmo padrão de desnaturação; a presença do grampo G+C acoplado ao final de 

um dos iniciadores causando a baixa eficiência de amplificação por PCR aumentando o 

risco de geração de artefatos na etapa de anelamento, como a formação de heteroduplex 

(FERRIS et al., 1997; PITERINA; KOZDRÓJ; van ELSAS, 2000; LEE et al., 1996; 

PEMBROKE, 2013; RUANO e KIDD 1992; SEKIGUCHI, 2001); e a formação de dímeros 

no iniciador (MOESENEDER, 1999). O DGGE, assim como outras técnicas que empregam 

o uso de PCR, possui limitações de detecção e de comparações quantitativas das 

populações detectadas. O principal fator é a perda da correlação entre a abundância da 

população bacteriana com as intensidades de bandas em géis (PIERANGELA et al.; 2013). 

Araújo e Schneider (2008) visaram identificar numericamente os organismos dominantes 

de consórcios artificiais utilizando a técnica de DGGE. Os autores observaram que o uso 

dos iniciadores contendo o grampo G+C levou à amplificação preferencial de amplicons 

sub-representados nos consórcios. Os autores concluíram ser impossível obter com esta 

técnica uma representação exata das proporções relativas de um consórcio artificial ou 

dos organismos de uma comunidade. Outros fatores limitantes na técnica de PCR-DGGE 

e TGGE em culturas mistas incluem: a alta complexidade dos perfis em géis 

desnaturantes; informação de sequência limitada (< 500 pb) de bandas de DNA; amplicons 

com ponto de fusão semelhantes e o número de cópias do gene rDNA 16S, podendo 

distorcer a informação sobre a diversidade em análises de comunidades com composição 

desconhecida (RASTOGI; SANI, 2011). Assim pode ser concluído que os métodos de 

DGGE e TGGE não são indicados para a análise de comunidades complexas com grupos 

minoritários de bactérias. 

 

1.5.3  Sequenciamento de Nova Geração 

 

A identificação de comunidades microbianas por clonagem e técnicas de 

“fingerprinting” são frequentemente utilizados. Entretanto, uma vez que somente um 
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número limitado de clones pode ser analisado a complexidade da comunidade não é 

completamente representada (ZAKRZEWSKI et al., 2012). Os avanços no 

sequenciamento de nova geração permitiram descobrir as diversidades microbianas em 

uma ampla variedade de amostras, tendo como alvo o gene rRNA 16S para determinação 

das relações filogenéticas (REUTER, SPACEK; SNYDER, 2015). Os primeiros estudos de 

comunidades microbianas tipicamente sequenciavam o gene rRNA 16S inteiro, porém os 

dados da diversidade eram limitados devido pouca profundidade de sequenciamento. Com 

os sequenciadores de nova geração o foco mudou para sequenciamento de curtos 

fragmentos de genes (MIZRAHI-MAN et al., 2013). Atualmente os estudos com 

comunidades microbianas foram direcionados para as novas tecnologias de 

sequenciamento de nova geração devido ao barateamento e melhoramento das 

ferramentas de bioinformática (KOZICH et al., 2013). Os sequenciadores de nova geração 

estão sendo amplamente utilizados para caracterização microbiana utilizando o gene rRNA 

16S como molécula alvo, mas com a atual limitação da técnica, ainda não é possível 

sequenciar o gene 16S inteiro (1500 pb).  

O sequenciamento de nova geração não requer etapas preliminares de clonagem, 

levando a redução no custo, rapidez e sequenciamento paralelo de muitos fragmentos de 

DNA. Esta característica gera uma cobertura de sequenciamento suficiente para análises 

de comunidades microbianas complexas, como por exemplo: sistemas de tratamento de 

esgoto (JI et al.; 2015) e sistemas de distribuição de água potável (LIU et al.; 2014). Um 

dos métodos mais novos para sequenciamento é o pirosequenciamento, onde a leitura da 

sequência é realizada a partir de uma combinação de reações enzimáticas que se inicia 

com a liberação de um pirofosfato (PPi), oriundo da adição de um desoxinucleotídeo à 

cadela. Em seguida, esse pirofosfato é convertido para ATP pela enzima ATP sulfurilase, 

sendo este, utilizado pela luciferase para oxidar a luciferina produzindo um sinal de luz que 

é captado por uma câmera CCD (CARVALHO; SILVA, 2010; RONAGHI, 2001). As 

plataformas mais utilizadas para estudos de comunidades microbianas são fornecidas pela 

Illumina (Califórnia, USA) e o Ion Torrent (New Hampshire, EUA), ambos utilizam 

ferramentas de bioinformática para remontagem das sequencias identificadas (JEON et 

al., 2015).  



21 

 

O processo de sequenciamento dos equipamentos da Illumina envolve a ligação do 

DNA em uma superfície de vidro através de adaptadores específicos. A leitura das bases 

é feita em ciclos, iniciados com a incorporação da base, lavagem, captação da imagem e 

clivagem. Cada nucleotídeo incorporado emite uma fluorescência característica (Figura 

1A). O sequenciador Ion Torrent desenvolvido pela empresa Life Technologies utiliza a 

tecnologia baseada na ligação do DNA em uma “bead” e amplificado por PCR-emulsão, o 

chip semi-condutor capta a mudança do pH através da liberação de íons hidrogênio 

durante a incorporação de dNTPs (Figura 1B; REUTER, SPACEK; SNYDER, 2015).  

 

 

Figura 1 - Tecnologias utilizadas nos sequenciadores de nova geração Illumina (A) e Ion Torrent (B). 
                  Adaptado de:  Reuter, Spacek; Snyder (2015). (A) anelamento da sequência no chip e 

amplificado, formando clusters, então tem o início do sequenciamento. (B) anelamento da 
sequência em beads e amplificado, cada bead é alocada em um poço no chip e então 
sequenciado. 

 

 

Essa característica torna os sequenciadores de nova geração uma ferramenta de 

grande importância quando na caracterização microbiana de amostras ambientais, em 

particular os biofilmes, possibilitando realizar análises qualitativas e quantitativas. As 
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vantagens desse método sobre a clonagem bacteriana são: diminuição das etapas de 

PCRs e manipulação das amostras; análise de grande número de amostras em curto 

período de tempo; maior confiabilidade qualitativa e quantitativa; utilização de barcodes 

para diferenciação de várias amostras em uma única corrida de sequenciamento. Os 

sequenciadores de nova geração permitem caracterizar as complexas comunidades 

microbianas.  

Considerando que o termo genoma é toda a informação genética de um organismo 

e a metagenômica é a coleção de toda a informação genética de um ecossistema inteiro, 

o transcriptoma pode ser descrito como a informação de todas as moléculas de RNA 

codificantes ou não expressados por uma célula sob uma determinada condição. 

Consequentemente, a metatranscriptoma pode ser descrito pela análise quantitativa de 

todos os genes expressos em uma amostra com diversos organismos ou por um 

ecossistema inteiro (WECHX, 2009). A análise por metagenômica se baseia na extração 

de DNA para a identificação dos micro-organismos e que consiste na análise de amostras 

contendo uma complexa diversidade microbiológica independendo de cultivo em 

laboratório, tendo em mente que somente uma pequena fração de micro-organismos 

podem ser cultivados. Em amostras ambientais, a comunidade microbiológica tem melhor 

cobertura com as análises por metagenômica pelos sequenciadores de última geração 

devido à enorme quantidade de fragmentos sequenciados que está tecnologia 

proporciona.  

Os principais objetivos da transcriptômica são: a catalogação de todos os genes 

transcritos em uma determinada amostra, incluindo mRNA, RNAs não-codificantes e 

pequenos RNAs; determinação da estrutura transcricional dos genes, em termos de sítios 

de início, padrão de splicing e outras modificações pós-transcricionais; e quantificação da 

mudança nos níveis de expressão de cada transcriptoma (WANG, 2009). O estudo das 

moléculas de mRNA por metatranscriptômica em biofilmes se torna importante para 

identificar quais nutrientes estão sendo consumidos e para se averiguar quais proteínas 

estão sendo formados para a formação da matriz do biofilme ambiental.  

 

1.5.3.1  Sequenciamento de Regiões Hipervariáveis para Classificação Filogenética 
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Dentre as nove regiões hipervariáveis algumas possuem maior capacidade de 

identificação filogenética para linhagens bacterianas em particular, entretanto não há uma 

região específica para estudo de comunidades complexas, sendo recomendado o uso de 

várias regiões alvo em conjunto (JEON et al., 2015). Uma simples região hipervariável não 

pode diferenciar todas as espécies bacterianas, porém o uso concatenado dessas regiões 

pode melhorar a distinção das espécies bacterianas (CHAKRAVORTY et al., 2007).  

Muitos estudos sugerem o uso das regiões V1, V2 e V3 (BROOKS et al., 2015; 

BARTRAM et al., 2011; KUMAR et al., 2011; PITTA et al., 2014; WERNER et al., 2012), 

outros apontam que essas regiões superestimam a riqueza de espécies e promovem o 

uso da região V4, V5 e V6 como o mais apropriado (CAPORASO et al., 2011; GAIDOS, et 

al., 2011; JEON et al., 2015; KOZICH et al., 2013). No entanto, outros estudos demonstram 

que a região V7-V8 são mais representativos para caracterização de uma comunidade 

(KUMAR et al., 2011).  Em estudo realizado por Chakravorty (2007) as regiões V2, V3 e 

V6 mostraram maior poder discriminatório para 110 espécies bacterianas analisadas. 

Zakrzewski (2012) e Mizrahi-Man (2013) recomendam as regiões V3 e V4 para estudos de 

comunidades bacterianas. 

A escolha dos iniciadores para amplificação da região de interesse também é um 

fator determinante. A otimização de iniciadores é crucial para alcançar uma representação 

sem interferências da composição da comunidade microbiana (HUGERTH et al., 2014). 

Bakke (2011) e Prosdocimi (2013) observaram que a amplificação da região V3 com o 

iniciador 518R pode levar a erros de interpretação dos resultados em comunidade 

bacteriana de amostras ambientais, pois esse iniciador possui homologia para genes (SSU 

rRNA) de eucariotos. Os iniciadores 341F - 534R (região V3) e 341R – 907R (região V3–

V5) podem amplificar genes de diferentes organismos, dificultando a análise de dados 

obtidos por biologia molecular de amostras heterogêneas (HUYS et al., 2008). 

 

1.6 Processamento por bioinformática e banco de dados  

 

Existem diferentes softwares para análises de dados obtidos por sequenciamento 

de nova geração, os mais utilizados são o QIIME (www.qiime.org), o RDPipeline (www. 

omictools.com), o MOTHUR (www.mothur.org), o VAMPS (http://vamps.mbl.edu), MG-
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RAST (www.metagenomics.anl.gov), CloVR-16S (www. http://clovr.org), EzTaxon 

(http://www.ezbiocloud.net), METAGENassist (http://www.metagenassist.ca), SnoWMan 

(www.snowman.genome.tugraz.at) e o MEGAN (www.ab.inf.uni-tuebingen.de). Entretanto, 

o software QIIME possui algumas vantagens em relação aos demais como: maior precisão 

na atribuição taxonômica, implementação de testes estatísticos, rapidez de 

processamento de grande volume de dados, requisito computacional acessível, facilidade 

de uso e suporte documental (D’ARGENIO et al., 2014; GOODRICH et al., 2013; 

NILAKANTA et al., 2014; PLUMMER, et al., 2015).  

Devido ao fenômeno de reação cruzada de iniciadores de rRNA 16S com genes de 

eucariotos, muitas sequencias anotadas no GenBank para rRNA 16S são atualmente 

fragmentos de genes de rRNA 18S. Esse fator também pode levar a superestimação da 

diversidade procariótica, interferência no padrão de bandas em gel de agarose e 

interferência no monitoramento de populações (HUYS et al., 2008; PROSDOCIMI et al., 

2013). A escolha do banco de dados de referência taxonômica pode impactar na fidelidade 

do resultado de classificação (SOERGEL et al., 2012). Para os resultados gerados por 

sequenciamento de nova geração podem ser utilizados bancos de dados distintos. O RDP 

(http://rdp.cme.msu.edu) é amplamente utilizado para análise de comunidade microbiana 

e na microbiologia ambiental, sendo que 85% das sequências bacterianas no RDP são 

provenientes de isolados diretos de amostras ambientais (COLE et al., 2013). O SILVA 

(http://www.arb-silva.de) é um banco de dados exclusivo para RNA microbiano que é 

atualizado frequentemente. Além disso, o novo conjunto de dados não-redundante do 

SILVA faz com que seja uma referência de classificação ideal para sequenciamentos de 

nova geração (QUAST et al., 2012). O Greengenes (http://greengenes.lbl.gov) é um banco 

de dados dedicado ao rRNA 16S como referência taxonômica, com aproximadamente 

406.135 sequências filtradas (maio de 2013). O Greengenes é baseado em uma árvore 

filogenética de novo, isto é, gerado a partir de novas classificações taxonômicas ou 

transferência de classificações taxonômicas entre bancos de dados (McDONALD et al., 

2012). A identificação filogenética é baseada na identidade da sequência (%ID), os limites 

de 97% e 99% são os mais utilizados para estudos com bactérias (GOODRICH et al., 

2013). 
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Existem diversos trabalhos na literatura que apresentam comparações analíticas 

entre diferentes softwares (ALBANESE, et al., 2015; MAJANEVA, et al., 2015; PLUMMER, 

et al., 2015; PUENTE-SÁNCHEZ et al., 2015) e bancos de dados para amostras 

microbianas (GARDNER, 2012; KOZLOV, et al., 2016; NEWTON; ROESELERS, 2012; 

WERNER et al., 2012). Entretanto, ainda existem muitas divergências entre os resultados 

apresentados para cada banco de dados utilizado em diferentes amostras analisadas. 

Apesar das vantagens apresentadas no uso de sequenciadores de nova geração, é 

necessário adotar medidas corretivas durante a análise dos dados para eliminar erros, 

como o uso de limiares de pontuação de alta qualidade para remoção de sequencias de 

baixa qualidade; correção de sequencias através de fluxogramas de correção; e o uso de 

sequencias pré-alocadas (PINTO; RASKIN, 2012). 
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  2 CONCLUSÃO 

 

O advento das técnicas moleculares possibilitou grande avanço na compreensão 

das comunidades microbianas ambientais, tanto na composição da microbiota como na 

identificação de organismos metabolicamente ativos. Os micro-organismos em amostras 

ambientais geralmente estão presentes na forma de biofilmes e as características químicas 

destas amostras são complexas. As numerosas manipulações de ácidos nucleicos entre 

a etapa de extração e a análise final podem resultar em alteração significativa da proporção 

de moldes que representam os diferentes organismos das comunidades e desta forma 

inviabilizar a obtenção de dados confiáveis sobre a composição da comunidade. Assim 

sendo, processos de validação das diferentes etapas moleculares são de extrema 

importância para a obtenção de dados fidedignos sobre a característica filogenética da 

amostra em estudo. A análise detalhada de todas as etapas moleculares obtidas neste 

trabalho possibilitou identificar os pontos críticos do processo, permitindo otimizações e 

padronizações que garantiram uma maior fidedignidade dos resultados obtidos. 

Para auxiliar na validação de todas as etapas moleculares, foram utilizados 

consórcios artificiais de bactérias em concentrações e proporções conhecidas. Após testes 

de eficiência com diferentes protocolos de extração de RNA, o protocolo G (adaptado neste 

trabalho) foi o que ofereceu as melhores condições de lise e de recuperação do rRNA para 

as amostras de lodo ativado, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Foi 

comprovado também o aumento da eficiência na eliminação de contaminantes co-

extraídos pelo protocolo G. Essa comprovação foi obtida após a comparação analítica com 

outro protocolo (F) similar ao adaptado neste trabalho. O protocolo G adaptado nesse 

trabalho mostrou ser eficaz para extração de RNA de diferentes amostras ambientais in 

natura (lodo ativado, tanques de piscicultura, filtro de areia e biocorrosão) e para amostras 

ambientais cultivadas em diferentes meios de cultura (bactérias redutoras de ferro e 

biolixiviação). O teor de matéria orgânica/inorgânica não interferiu na extração de RNA 

com o protocolo G, entretanto, é necessária a determinação da alíquota de amostra 

utilizada para a extração. Foi possível recuperar o RNA de lodo armazenado por longos 

períodos à -80 ºC utilizando o protocolo G, mostrando que a conservação em freezer 

preserva a integridade da molécula de RNA. A otimização da lise celular e da eliminação 
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de contaminantes do extrato de RNA obtidos no protocolo G possibilitou a redução de 

vieses nas etapas moleculares “downstream” aplicadas neste trabalho. 

Na otimização da RT-PCR, a redução no número de ciclos de amplificação durante 

a etapa de PCR para 10 ciclos junto com o programa de subciclagem e o uso de uma 

enzima polimerase de alta fidelidade, minimizou significativamente as variações entre as 

proporções obtidas e esperadas dos membros dos consórcios artificiais. Estas diferenças 

na eficiência de amplificação por PCR ocorreram devido ao amplo espectro no teor de G+C 

de cada espécie bacteriana. Após a análise dos extratos de RNA de lodo ativado obtidos 

pelos protocolos G e F, foi concluído que a presença de contaminantes co-extraídos 

interferiu na atividade da enzima polimerase. Na avaliação de aditivos de PCR, o uso das 

combinações A (Betaína 0.5M + DMSO 5%), C (Buffer Pfu + MgCl2 4mM), F (DMSO 7.5%) 

e H (Betaína 1M) junto da diminuição da rampa de temperatura para 1 ºC/s, melhoraram a 

amplificação por PCR para a amostra de lodo ativado. Ao final da otimização da etapa de 

RT-PCR, foi concluído que a etapa de extração possui fundamental importância para a 

manutenção da proporção dos moldes de RNA de uma amostra. Mesmo utilizando 

programas de amplificação otimizados e aditivos, os contaminantes co-extraídos podem 

influenciar negativamente em todo o processo de análise molecular, até mesmo em 

análises que empregam o uso de digestão por enzimas de restrição.  

A padronização de ARDRA revelou que são necessários entre 500 e 550 clones 

para uma cobertura completa da diversidade de micro-organismos. A utilização de enzimas 

misturadas na mesma reação de digestão “double digest”, proporcionou a separação dos 

clones utilizando 2 etapas de ARDRA porém, para uma separação mais fidedigna, uma 

terceira etapa de ARDRA é recomendada. O critério de corte em 3% possibilitou selecionar 

somente os grupos filogenéticos com maior representatividade. Após o sequenciamento 

dos clones da amostra de lodo ativado foi concluído que o agrupamento realizado na 

segunda etapa de ARDRA é efetivo para a separação das espécies da amostra, porém é 

recomendado uma terceira digestão para eliminação de eventuais clones não pertencentes 

ao agrupamento correspondente. O resultado obtido mostrou que este método é válido 

para a detecção e agrupamento de micro-organismos em amostras complexas, porém, o 

mesmo se mostrou laborioso. Mesmo com o surgimento de novas tecnologias moleculares, 

o uso da técnica de ARDRA ainda é utilizada para caracterização filogenética. Após as 
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padronizações da etapa de clonagem e ARDRA foi observado que os contaminantes co-

extraídos pelo protocolo F interferiram na atividade das enzimas de restrição. Assim, foi 

concluído que o uso do protocolo G junto da padronização aplicada para o ARDRA 

possibilitou a detecção de todos os membros do consórcio artificial. 

Foi utilizado o sequenciamento de nova geração para identificação dos micro-

organismos metabolicamente ativos em amostras complexas. O uso da ferramenta QIIME 

no pré-tratamento dos dados permitiu o melhoramento dos resultados obtidos, 

aumentando a resolução e profundidade taxonômica. Na correlação entre os resultados 

do sequenciamento do rRNA 16S (metabolicamente ativos) e do DNA (abundância em 

número de células) para lodo ativado, foi observado que dentre os principais gêneros 

responsáveis por produzir EPS (Acinetobacter, Acidovorax e Zoogloea) somente o gênero 

Acidorovax apresentou grande abundância na amostra. 

Após a análise detalhada de todas as técnicas moleculares empregadas neste 

trabalho, foi concluído que a validação é uma etapa essencial para preservar a verdadeira 

abundância filogenética e na identificação os organismos metabolicamente ativos de maior 

relevância em uma amostra. Trabalhos que negligenciam esta etapa podem introduzir 

vieses que comprometeram os resultados, gerando uma visão distorcida sobre a 

verdadeira composição microbiana estudada. No anexo 4 foi descrito um fluxograma de 

recomendação, contendo cada etapa validada e padronizada. No aspecto geral, para 

garantir a qualidade dos dados para uma amostra desconhecida, é recomendado adotar 

os seguintes controles: processar a amostra logo após a coleta; padronizar o volume da 

alíquota para cada tipo de amostra a ser extraída com o protocolo G; para PCR, utilizar 

diferentes combinações de iniciadores, enzima polimerase de alta fidelidade, combinação 

de aditivos, diminuição da rampa de temperatura em 1 ºC/s, 10 ciclos de amplificação e 

programa de subciclagem; para ARDRA, utilizar entre 500 e 550 clones, combinação de 

enzimas de restrição, 3 ciclos de agrupamento e adotar o critério de corte em ≥ 3%; para 

sequenciamento de nova geração, utilizar kits de preparo da amostra que não utilizem 

etapas de PCR, adotar o pré-tratamento manual dos dados e utilizar mais de um banco de 

dados. Embora a validação de todo o processo molecular tenha melhorado 

significativamente os resultados sobre a caracterização filogenética de organismos 

metabolicamente ativos é necessário que seja feito em estudos futuros uma avaliação das 
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vias metabólicas ativas, utilizando o mRNA como molécula alvo, com o intuito de gerar 

uma visão detalhada da atividade em comunidades microbianas.      
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