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RESUMO 
 

DUARTE, R. T. D. Micro-organismos em ambientes criogênicos: gelo glacial, solos 

expostos por recuo de geleiras, e permafrost polares. 2010. 201f. Tese (Doutorado em 

Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

2010. 

 

O efeito de alterações climáticas sobre os micro-organismos ainda é incerto, pois pouco se 

conhece sobre as espécies que habitam regiões extremas como o gelo, solo antártico, e o solo 

permanentemente congelado (permafrost). O permafrost tem como característica a 

preservação de material biológico por milhões de anos, servindo como fonte para estudos de 

evolução e biogeografia de micro-organismos. O objetivo deste trabalho foi estudar a 

diversidade microbiana em amostras de gelo, solo exposto por recuo de geleira e permafrost 

polares, e a diversidade funcional do gene alcano monoxigenase (alk). Métodos independentes 

de cultivo baseados no gene 16S rRNA foram utilizados, como DGGE, clonagem e 

pirossequenciamento. As geleiras da Ilha Rei George (Península Antártica) e do Pólo Sul 

Geográfico possuem cerca de 3.104 cél./mL e são compostas por micro-organismos diferentes, 

com predominância dos Filos Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes e Cyanobacteria, 

muitos dos quais já descritos em outros ambientes criogênicos. O solo em frente à geleira 

Baranowski apresenta uma estrutura de comunidade diferente do gelo. O solo exposto por 

recuo de geleira apresenta uma sucessão ecológica, com predominância de heterotróficas 

durante todo o processo. Fixadores de nitrogênio no solo foram compostos por cianobactérias 

no início, e por Rhodopseudomonas e Rhodobacter no final da sucessão. Estes resultados 

foram melhor observados com o pirossequenciamento. As mudanças observadas podem estar 

relacionadas ao aumento de K, Mg+, NH4
+, NO3

- e/ou CO2 detectados após 15-20 anos de 

exposição do solo. A comunidade de permafrosts varia com o local e a idade de congelamento 

(de 5.000 a 8 milhões de anos). O gene alkM foi detectado em permafrosts do Ártico com 3 

milhões de anos, e o gene alkB em amostras do Ártico com 15.000 e 120.000 anos, e em solos 

modernos da Antártica. Alguns clones indicam que podem representar novos genes para 

alcano monoxigenases. As contribuições deste projeto abrangem os objetivos do Ano Polar 

Internacional (IPY 2007-2009), sobretudo na avaliação da ecologia microbiana da Antártica. 

 

Palavras chave: Antártica. Diversidade microbiana. Recuo de geleiras. Permafrost. Alcano 

monoxigenase.  



ABSTRACT 

 

DUARTE, R. T. D. Microorganisms in cryogenic environments: glacial ice, soils exposed 

by glacier retreat, and polar permafrosts. 2010. 201 p. PhD. Thesis (Biotechnology). 

Institute of Biomedic Sciences, University of São Paulo, São Paulo, Brazil. 2010. 

 

The effect of climate changes on microorganisms is still unclear, because little is known about 

the species that inhabit the extreme regions as the glacial ice, antarctic soils and the 

permanently frozen soil (permafrost). The permafrost is able to preserve the sedimented 

biological materials by thousands or even millions of years, being an important source for 

microbiological studies. The objective was to study the microbial diversity in cryogenic 

samples: glacial ice, soil exposed by glacial retreat and polar permafrosts, as well as to study 

the functional diversity of alkane monooxygenase genes (alk) in the permafrost. Cultivation-

independent methods based on the 16S rRNA gene were used, as DGGE, clone library and 

454 Pyrosequencing. Analysis of the King George Island (Antarctic Peninsula) glaciers and 

the South Pole ice revealed about 3x104 cells/mL each, and different micro-organisms were 

detected, predominantly members from Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes and 

Cyanobacteria, many of which already described in other cryogenic environments. The soil in 

front of the Baranowski Glacier has a different community structure compared with the ice. 

Soils exposed by glacier retreat revealed an ecological succession, and heterotrophic bacteria 

occurred all through the process. Nitrogen-fixing populations were composed by 

cyanobacteria at the early stages, and shifted to Rhodopseudomonas and Rhodobacter in the 

older soils. The observed changes may be related to an increase of K, Mg+, NH4
+, NO3

- and/or 

CO2, detected after 15-20 years of soil exposure. The community of permafrosts varies by 

location and age (5,000 - 8 millions of years). The alkM gene was detected in old Arctic 

permafrosts (3 millions of years), while alkB genes were found on Arctic samples from 

15,000 to 120,000 years, and in Antarctic modern soils. Some of these clones may represent 

new alk genes. The contributions of this project covers the goals of the International Polar 

Year (IPY 2007-2009), particularly in assessing the microbial ecology of Antarctica. 

 

Key words: Antarctica. Microbial diversity. Glacial retreat. Glacier. Permafrost. Alkane 

monoxigenases.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Micro-organismos são de fundamental importância dentro da biosfera como 

colonizadores primários de novos habitats, fornecedores de biomassa e energia nas cadeias 

alimentares, reciclando macro- e micro-nutrientes ou como patógenos e simbiontes. Em 

muitos ecossistemas os micro-organismos influenciam também o balanço respiratório-

fotossintético, e a disponibilidade de oxigênio, de dióxido de carbono, de metano e de outros 

gases. Neste contexto, o estudo da diversidade dos micro-organismos é fundamental para a 

compreensão dos processos ciclagem de nutrientes na Biosfera, bem como para o 

desenvolvimento de estratégias de monitoramento ambiental e de novas biotecnologias. 

 Uma das principais dificuldades do estudo da diversidade microbiana é o isolamento e 

cultivo dos micro-organismos de origem ambiental. Normalmente, apenas uma pequena 

fração dos micro-organismos (<5% em solos e <1% em ambientes aquáticos) é recuperada 

através de métodos tradicionais de isolamento e cultivo em laboratório. Esta limitação foi 

definida por Stanley e Konopka (1985) como “A Grande Anomalia da Contagem de Placas” e 

foi atribuída às limitações técnicas de simular as condições ambientais necessárias para o 

crescimento microbiano. Entretanto, o número de novas espécies descritas vem crescendo nos 

últimos anos em virtude do desenvolvimento de estratégias independentes de cultivo. 

 Neste contexto destaca-se o emprego de métodos baseados na amplificação de genes 

específicos por reação em cadeia da polimerase (PCR), os quais permitem analisar o DNA 

bacteriano diretamente de amostras ambientais. Estas metodologias moleculares, associadas 

às técnicas de microscopia com hibridização por sondas grupo-específicas, têm permitido uma 

avaliação mais precisa da diversidade microbiana no ambiente e a descoberta de novos grupos 

de organismos nunca antes cultivados. Mais recentemente, os avanços nas tecnologias de 

sequenciamento de DNA vêm ampliando o grau de resolução dos estudos de ecologia. A 

técnica do pirosequenciamento, por exemplo, expandiu a amostragem de sequências de DNA 

em várias ordens de grandeza, permitindo a detecção mais precisa dos membros abundantes e 

raros da comunidade microbiana. 

 A diversidade de comunidades microbianas tem sido explorada em uma grande 

variedade de ambientes, incluindo solos, ar, águas marinhas, lagos, plantas, animais, e 

ambientes considerados extremos como sedimentos de mar profundo, fontes termais, vulcões, 

alta atmosfera, sítios contaminados por radiação e ambientes polares. Nestes últimos, o 
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conhecimento sobre diversidade microbiana ainda é escasso, uma vez que tais estudos 

envolvem dificuldades logísticas para amostragem e difícil simulação do ambiente para 

isolamento e cultivo, além da grande diversidade genética e metabólica apresentada pelos 

micro-organismos (HUSE et al., 2008). 

 A diversidade de micro-organismos nas regiões polares ainda é pouco conhecida, 

apesar do grande número de taxa relatados no Ártico e na Antártica. Alguns ecossistemas 

polares, como o gelo e o solo, têm sido alvos de pesquisas recentes com objetivos que variam 

do estudo do ecossistema microbiano, descoberta de novas espécies, bioprospecção e 

biotecnologia, e até como modelos de ambientes extra-terrestres. 

 A Antártica é um dos ambientes mais extremos do Planeta. Isolada dos demais 

continentes por correntes oceânicas e pela distância, a Antártica possui extremos de clima, 

habitats e biogeografia. Exceto pelas áreas costeiras livres de gelo, o continente antártico é 

habitado exclusivamente por micro-organismos. Dessa forma, os micro-organismos têm papel 

fundamental no transporte de energia e matéria orgânica, e muitas vezes constituem a base do 

funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos na Antártica. Os habitats microbianos 

na Antártica incluem as águas marinhas, lagos, ar, neve, gelo glacial, solos de superfície e 

solos permanentemente congelados (permafrost). 

 Os ecossistemas antárticos estão sujeitos a grandes variações ambientais, 

principalmente de temperatura, dessecação, escassez de nutrientes, alta incidência de radiação 

ultra-violeta, e longos períodos de ausência ou presença de luz. As respostas fisiológicas, 

ecológicas e evolutivas das comunidades microbianas frente às mudanças climáticas 

acentuadas, como o caso do aquecimento global, ainda não são totalmente compreendidas. 

 O objetivo deste projeto é estudar a comunidade microbiana em diferentes 

ecossistemas polares, sendo eles: a) Diversidade microbiana em testemunhos de gelo glacial 

da Península Antártica e do Pólo Sul Geográfico; b) Solos recém expostos por recuo de 

geleiras como modelos de sucessão ecológica; c) Diversidade genética e biogeografia de 

genes de degradação de hidrocarbonetos (genes alk). 

 O trabalho foi desenvolvido dentro dos projetos MERGE (Microbiological and 

Ecological Responses to Global Environmental change in the polar regions) e MIDIAPI 

(Microbial Diversity of Terrestrial and Maritime ecosystems in Antarctic Peninsula), no 

escopo do Ano Polar Internacional 2007-2009, e apoiado pelo Programa Antártico Brasileiro 

(PROANTAR). O estudo da diversidade microbiana em amostras de gelo da Antártica foi 

realizado em colaboração com o Prof. Dr. Jefferson C. Simões, do Núcleo de Pesquisas 

Antárticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NUPAC/UFRGS). O estudo da 
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sucessão ecológica microbiana em solos expostos por recuo de geleiras obteve colaboração 

dos Profs. Heitor Evangelista, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), e Prof. 

Artur Luiz da Costa da Silva, do Laboratório de Polimorfismo de DNA da Universidade 

Federal do Pará (UFPA). O recente trabalho sobre biogeografia e evolução de genes alkem 

permafrost da Antártica e do Ártico foi realizado com recursos de bolsa sanduíche 

(CNPq/SWE) e co-orientação do Prof. Dr. David Gilichinsky, do Instituto de Problemas 

Físico-químicos e Biológicos do Solo, Academia de Ciências da Rússia (IPCBPS/RAS), 

cidade de Puschino, Rússia. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 O presente projeto teve por objetivo estudar a biodiversidade filogenética e funcional 

microbiana em ambientes criogênicos distintos do Ártico e da Antártica através do emprego 

de métodos moleculares independentes de cultivo. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

O presente estudo é dividido em três objetivos específicos:  

 

a) Caracterizar a diversidade microbiana presente em amostras de gelo de geleiras na 

Península Antártica e no Pólo Sul Geográfico (PSG), e estabelecer correlações com 

parâmetros abióticos. 

 

b) Avaliar a sucessão ecológica microbiana em solos de morainas expostos por recuo de 

geleiras da Antártica e correlacioná-las com mudanças físico-químicas do solo, com a 

comunidade presente na geleira e com mudanças climáticas locais.  

 

c) Realizar o estudo da diversidade microbiana (gene 16S rRNA) e funcional (genes alk) 

de solos permafrost do Ártico (Sibéria) e da Antártica (Ilha Rei George). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O continente antártico como habitat microbiano 

 

 Isolada dos demais continentes por correntes oceanográficas e pela distância, a 

Antártica é um ambiente que se caracteriza por extremos de clima, habitats e biogeografia. 

Nos ecossistemas antárticos podem ocorrer grandes variações de temperatura e salinidade, 

dessecação, escassez de nutrientes, alta incidência de radiação ultra-violeta, longos períodos 

de ausência de luz, mudanças climáticas acentuadas e descontínuas, além dos ciclos de 

congelamento e degelo. Estas características extremas da Antártica influenciam a distribuição 

das massas de água no Oceano Austral e geram alterações climáticas locais e globais 

(CLARKE, 2003; VINCENT, 2000; WYNN-WILLIAMS, 1996). 

 Em um ambiente tão inóspito, os ciclos biogeoquímicos e as cadeias alimentares 

chegam a ser exclusivamente formadas por micro-organismos, como nos solos minerais dos 

desertos frios e em porções mais profundas de gelo glacial (VINCENT, 2000). Dessa forma, 

os micro-organismos têm um papel fundamental no transporte de energia e matéria orgânica, 

e muitas vezes constituem a base do funcionamento dos ecossistemas terrestres e aquáticos na 

Antártica (CLARKE, 2003). 

 A variedade de ecossistemas existentes na Antártica é grande. Alguns exemplos são os 

solos minerais, ornitogênicos ou aquecidos geotermicamente, como os encontrados na Ilha 

Deception (Arquipélago das Ilhas Shetlands do Sul), a neve, o gelo de geleiras e o gelo 

marinho, lagos continentais de salinidade variada, cobertos perenemente ou sazonalmente por 

gelo, sistemas endolíticos, solos permanentemente congelados (permafrost), ecossistemas 

marinhos (bentônico e pelágico), sedimentos de mar profundo, entre outros. Muitos desses 

ambientes possuem cadeias alimentares de complexidade bastante reduzida, servindo como 

excelentes modelos para o estudo de processos microbianos em geral e das interações de 

significado evolutivo sem a influência das plantas e animais superiores (COWAN e TOW, 

2004; VINCENT, 2000). 

 

2.2 Ecologia microbiana em geleiras 

 

 A formação do gelo ocorre a partir da precipitação da neve, cuja composição é de 90% 

de ar e 10% de água. O desequilíbrio entre precipitação de inverno e derretimento no verão 
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leva ao acúmulo de neve sobre a superfície continental ao longo dos anos. Ao atingir uma 

massa demasiadamente grande, a neve passa a exercer pressão sobre as camadas mais 

inferiores. Esta força causa transformações na neve depositada e expulsa o ar para a 

atmosfera. Durante este processo, a estrutura da neve é recristalizada e passa a formar 

grânulos denominados firn, o qual contém 50% de água. A compressão do firn leva 

finalmente à formação do gelo glacial, cuja proporção de água é de 90% (em sua maior parte 

indisponível, exceto por derretimentos transitórios), em um processo que leva cerca de 100 

anos para acontecer (COWAN e TOW, 2004; MA et al., 2005).  

 Durante a transformação de neve em gelo glacial, as substâncias insolúveis e o 

material particulado são expulsos dos núcleos de congelamento, concentrando-se nas regiões 

adjacentes. Estes materiais incluem ácidos, óleos, álcoois, íons, e materiais sólidos trazidos 

pela neve, como poeira, minerais, grãos de pólen e micro-organismos. As altas concentrações 

de materiais entre os núcleos de congelamento causam uma diminuição no ponto de fusão e 

levam à formação de "veias" líquidas (6-12 µm diâmetro) no interior do gelo (WOLFF e 

PAREN, 1984; PRICE, 2000). Este microhábitat de baixas temperaturas, altas pressões, 

hipersalino, com escassez de nutrientes e bioelementos, foi sugerido como um dos únicos 

ambientes do gelo onde micro-organismos são capazes de sobreviver (PRICE, 2001). De fato, 

estudos por microscopia de fluorescência conduzidos em amostras de gelo polares mostraram 

que a maioria das células estavam concentradas em veias e canais dentro do gelo (JUNGE et 

al., 2004a, JUNGE et al., 2004b). 

 A microbiota presente no gelo glacial é composta essencialmente por depósitos de 

micro-organismos precipitados pela neve ou transportados pelo vento (MARSHALL, 1996), 

por correntes oceânicas (MURRAY et al., 1999) e por animais (SCHLICTING et al., 1978). 

Embora muitos destes micro-organismos sejam mortos ou inviabilizados pelas características 

extremas do ambiente, muitos permanecem em estado de latência (esporulados) ou viáveis 

sob condições basais de metabolismo. A exemplo disto, experimentos de assimilação de 

timidina e leucina marcadas com trítio confirmaram a presença de células metabolicamente 

ativas em temperaturas de –12 °C a –17 ºC (COWAN e TOW, 2004). A viabilidade celular 

dentro do gelo glacial é possível não apenas devido à capacidade de metabolismo em baixas 

temperaturas, mas também pela disponibilidade de matéria orgânica (ou inorgânica, no caso 

de quimio-organotróficos) no interior das veias líquidas. Price (2000) propôs que o interior 

das veias contém água, sais e carbono orgânico disponíveis para manter uma pequena 

população (10 a 100 bactérias.mL-1) por até 400.000 anos. 
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 A quantidade de micro-organismos imersos no gelo glacial não é uniforme e varia 

muito de um ambiente para outro. Em termos do número total de células, Mader et al. (2006) 

calcularam a média de 102 a 103 células.mL-1 no gelo puro e 106 a 108 células.mL-1 no interior 

das veias líquidas, entretanto, estas últimas ocupam apenas uma pequena fração do volume do 

gelo (< 0,2% v). Apesar desta quantidade parecer baixa, estima-se que com a taxa atual de 

derretimento polar isto significaria uma reintrodução de 1017 a 1021 micro-organismos viáveis 

na atmosfera por ano. Além disso, os eventos que colaboram para o aquecimento global 

aumentariam ainda mais estes números (ROGERS et al., 2005). 

 Diferentes estudos indicam que a topografia, posição geográfica, sazonalidade, 

condições climáticas globais, e a proximidade com outros ecossistemas influenciam na 

concentração e diversidade de micro-organismos trazidos pelo ar (LIGHTHART e 

SHAFFER, 1995; GIORGIO et al. 1996; FUZZI et al. 1997; MARSHALL e CHALMERS, 

1997). Consistente com isto, amostras de gelo de regiões não polares (geleiras de grandes 

altitudes) contém um número e variedade maior de espécies bacterianas cultiváveis do que os 

gelos polares. Da mesma forma, as maiores amostragens de micro-organismos imersos em 

gelo polar foram obtidas de regiões da Antártica adjacentes a solos expostos e rochas da 

superfície do McMurdo Dry Valley (CHRISTNER et al., 2000). 

 Hughes et al. (2004) analisaram, através de técnicas independentes de cultivo, a 

diversidade de micro-organismos e outros materiais biológicos presentes na atmosfera 

amostrada sobre a região de Rothera Point (Península Antártica), na tentativa de explicar a 

origem destes organismos na superfície do gelo antártico. A diversidade relatada pelos autores 

foi alta, compreendendo representantes de cianobactérias, actinomicetos, diatomáceas, bem 

como grupos de bactérias ainda não cultivadas. Segundo estes autores, foi possível 

correlacionar a presença de algumas espécies com o transporte atmosférico a partir de outros 

pontos da península ou mesmo por distâncias ainda maiores. Em outro estudo, foram isoladas 

maiores quantidades de esporos do fungo Cladosporium sp. na península Antártica (Ilha 

Signy) em épocas que coincidiam com a ocorrência da chegada de massas de ar da América 

do Sul (MARSHALL, 1996, 1997). 

 Diferentes grupos microbianos já foram encontrados em amostras de gelo glacial, 

incluindo cianobactérias, actinobactérias, fungos filamentosos e leveduras, com 

predominância de micro-organismos esporulados em testemunhos de gelo mais antigos 

(COWAN e TOW, 2004; RIVKINA et al., 2004). 
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2.3 Ecologia microbiana no gelo de geleiras da Antártica 

 

 O gelo e a neve são características dominantes no continente antártico. O manto de 

gelo da Antártica ocupa cerca de 13,95 milhões de km2 e contém 90% do volume do gelo 

terrestre. Estas propriedades, somadas às geladas correntes marinhas circumpolares, tornam a 

Antártica o principal vórtice de energia (heat sink) do planeta e, portanto, um dos principais 

controladores do sistema climático (BROEKE, 2004). 

 O gelo das geleiras antárticas teve origem após uma rápida mudança climática, há 

cerca de 34 milhões de anos (ZACHOS et al., 2001). A teoria atualmente mais aceita sugere 

que ocorreu nesta época uma significativa diminuição da concentração atmosférica de dióxido 

de carbono (< 280 ppm CO2) que, em conjunto com o desenvolvimento da corrente 

circumpolar antártica, levou a um rápido resfriamento global (DECONTO e POLLARD, 

2003). 

 As geleiras da Antártica preservam, dentro de microbolhas de ar, um registro 

atmosférico da época da formação do gelo. Neste processo, o gelo em formação também 

preserva todo o material em suspensão, incluindo partículas inorgânicas e material de origem 

biológica (CHRISTNER, 2002). Apesar das pesquisas glaciológicas já terem estudado o 

manto de gelo antártico há pelo menos 50 anos, apenas recentemente foi dada atenção ao 

estudo da origem e longevidade dos micro-organismos em amostras de gelo (CHRISTNER, 

2002). 

 Os trabalhos sobre diversidade microbiana no gelo antártico são mais escassos que os 

estudos no gelo do Ártico, concentrando-se na região dos Vales de McMurdo e em lagos sub-

glaciais como o Lago Vostok (ABYZOV et al., 1998; CHRISTNER et al., 2001). 

 A região dos Vales de McMurdo compreende um dos ambientes mais extremos da 

Antártica continental. Caracterizada por baixa precipitação de neve, os Vales de McMurdo é 

um dos desertos mais secos e frios do planeta. O gelo nesta região está restrito às grandes 

altitudes de montanhas e constitutem uma fonte importante para estudos páleoclimáticos. 

Amostras de geleiras alpinas de McMurdo foram estudadas com objetivo de caracterizar a 

diversidade microbiana do gelo por Bidle et al. (2007). Estes autores coletaram testemunhos 

de gelo que representavam de 100.000 anos a 8 milhões de anos de deposição de neve na 

região antártica. Através de métodos independentes de cultivo, os autores observaram baixa 

diversidade de micro-organismos nas amostras, os quais foram identificados como membros 

dos grupos Gamma-proteobacteria, Alfa-proteobacteria, Acidobacteria, Firmicutes e 

Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides. Entretanto, os autores relataram a incorporação de 
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substratos marcados e a formação de macromoléculas, o que indica atividade metabólica 

mesmo no interior das amostras de gelo (BIDLE et al., 2007). 

 O Lago Vostok é o maior lago subglacial da Antártica e está localizado na região 

centro-leste do continente antártico. O Vostok está isolado da atmosfera por aproximadamente 

4 Km de gelo por pelo menos 420.000 anos (PETIT et al., 1999). A descoberta deste lago, em 

meados da década de 1950, levou a comunidade científica sugerir que o Lago Vostok é um 

ambiente único no planeta, e que a existência de vida nele é incerta. Apesar das perfurações 

no gelo terem alcançado 3600 m de profundidade nesta área, a água do Lago Vostok nunca foi 

amostrada por precausões de contaminação durante a coleta. Entretanto, a água do lago 

congela e acumula na interface lago-geleira, a aproximadamente 3700 m abaixo da superfície, 

levando à formação do chamado gelo de acresção. Este gelo de acresção constitui, portanto, 

de material proveniente do Lago Vostok e já foi coletado para estudos glaciológicos e 

microbiológicos (CHRISTNER et al., 2001). A análise do gelo de acresção, através de 

métodos de cultivo, permitiu o isolamento de micro-organismos pertencentes aos gêneros 

Brachybacteria, Methylobacterium, Paenibacillus e Sphingomonas. O emprego de métodos 

independentes de cultivo resultaram em sequências de genes 16S rRNA similares aos grupos 

Alfa e Beta-proteobacteria, Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroides, e bactérias Gram 

positivas de baixo e alto G+C, sugerindo a existência de um ecossistema microbiano no 

interior do Lago (CHRISTNER et al., 2001). Em um estudo mais recente no gelo de acresção 

(3607 m), também através de métodos independentes de cultivo, foram observadas sequências 

de gene 16S rRNA com 99% de similaridade ao gene da espécie Hydrogenophilus 

thermoluteolus (LAVIRE et al., 2006). Esta bactéria é uma termofílica descrita em fossas 

abissais oceânicas e, portanto, sugere que haja fontes termais no leito do Lago Vostok, 

mantendo-o a temperaturas suficientemente altas para haver água líquida. A semelhança do 

Lago Vostok a ambientes extraterrestres, como a lua Europa do planeta Júpiter, expandiu o 

interesse de estudo da microbiologia de geleiras para outros campos da ciência, como a 

Astrobiologia. 

 O gelo do manto antártico, no entanto, foi pouco explorado com o objetivo 

microbiológico. Estudos na camada superficial de neve e firn do Pólo Sul (20 cm), indicaram 

uma densidade celular de apenas 200 a 5000 células.mL-1, bem como a presença de 

sequências de 16S rRNA homólogas ao gênero Deinococcus, conhecido por ter alta 

resistência à desidratação e radiação ultra-violeta (CARPENTER et al., 2000). Estes trabalhos 

também demonstraram evidências que indicam a síntese de DNA e proteínas in situ, ou seja, 

ocorrência de metabolismo celular a temperaturas abaixo de zero (até -17 °C). A diversidade 
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microbiana no Pólo Sul, relatada por estes autores, pode ser considerada baixa, uma vez que 

entre 10 a 20% das espécies encontradas eram próximas a bactérias do tipo Deinococcus. 

 A baixa diversidade observada no Pólo Sul por Carpenter et al. (2000) corrobora com 

a premissa que, de acordo com os princípios gerais de ecologia, uma menor diversidade de 

espécies é esperada com o aumento da latitude geográfica (FRONTIER, 1985). Para testar 

esta hipótese, Lawley et al. (2004) realizaram uma análise comparativa da diversidade de 

eucariotos em amostras da Antártica. Estes autores empregaram diferentes métodos 

moleculares, incluindo biblioteca genômica do gene 18S rRNA e Restriction Fragment 

Lenght Polymorphism (RFLP), para comparar a diversidade em amostras da península 

Antártica às das regiões próximas ao Pólo Sul. A diversidade encontrada no Pólo Sul foi 

relativamente menor quando comparada aos resultados obtidos na região peninsular, 

suportando a hipótese anterior. 

 A diversidade microbiana foi pouco estudada através de métodos independentes de 

cultivo em amostras de gelo da Ilha Rei George (Península Antártica) e poucos são os 

trabalhos deste tipo no gelo do Pólo Sul (LAWLEY et al., 2004). Entretanto, a partir do ano 

de 2007, novos projetos de pesquisa foram incentivados através dos acordos firmados no Ano 

Polar Internacional (API). Estas colaborações proporcionaram novos estudos de 

microbiologia da região Antártica, incluindo a diversidade microbiana no gelo continental e 

peninsular. 

 

2.4 Microbiologia de solos permanentemente congelados (permafrost) 

 

 O permafrost é um tipo específico de solo que permanece congelado ao longo dos 

anos. Ocupa cerca de 20% da superfície terrestre, sobretudo nas regiões polares, e sua 

temperatura permanece abaixo de zero por milhares ou até milhões de anos. No hemisfério 

norte, o permafrost localiza-se principalmente nas regiões da Eurásia (Sibéria) e da América 

do Norte (Alasca e Canadá), alcançando a espessura de 700-1000 m, tornando-se mais fina ao 

sul. O permafrost ocorre ainda em regiões livres de gelo da Groelândia, Antártica e regiões 

alpinas. A idade de congelamento do permafrost não é uniforme e varia de acordo com a 

geografia, sendo de 5 milhões de anos no Ártico (Sibéria) e 30 milhões de anos na Antártica 

(MARGESIN, R. 2009). As baixas e constantes temperaturas do permafrost mantém 

conservado por milhões de anos todo o material sedimentado. Tais características fazem do 

permafrost um repositório de materiais biológicos em escalas geológicas, muitos dos quais 

adaptados biogeoquimicamente às condições de congelamento (VOROBYOVA et al., 1996). 
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 No contexto das mudanças climáticas globais, o estudo da biodiversidade do solo 

permafrost se mostra importante para que as futuras alterações decorrentes do 

descongelamento deste solo possam ser monitoradas. Os efeitos do derretimento do 

permafrost sobre o fluxo de carbono e ciclos biogeoquímicos podem ser significativos, uma 

vez que ele abriga uma grande quantidade de compostos e gases estufa, como o metano 

(WALTER et al., 2006). 

 De uma maneira geral, o interesse principal dos estudos envolvendo o permafrost tem 

sido a sobrevivência e estabilidade dos micro-organismos depositados (SHI et al., 1997; 

RIVKINA et al., 2000; VISHNIVETSKAYA et al., 2000; BAKERMANS et al., 2003). 

Através desses estudos é possível determinar os períodos de tempo em que os micro-

organismos conseguem permanecer viáveis sob temperaturas extremas e seu estresse 

nutricional. Os estudos recentes no Ártico revelaram a presença de bactérias – com 

predominância de cianobactérias e actinobactérias – arquéias metanogênicas, fungos 

filamentosos e leveduras, muitos dos quais em estado metabólico ativo (RIVKINA et al. 

2005; PANIKOV e SIZOVA, 2007). Vale citar que o micro-organismo mais antigo foi 

isolado de amostras de 3 milhões de anos do permafrost da Sibéria (SHI et al., 1997). Neste 

artigo, os autores encontraram diferentes formas de células, sendo 79,3% dos isolados 

classificados como bastonetes, 17,2% como cocos e 3,5% como filamentosos sem 

ramificação. A análise filogenética dos isolados do permafrost siberiano através do 

sequenciamento do gene 16S rRNA revelou quatro grandes grupos, sendo eles; bactérias 

Gram-positivas de alto-GC, bactérias Gram-positivas de baixo-GC, Beta-proteobacteria e 

Gama-proteobacteria. Algumas sequências obtiveram alta similaridade com o banco de dados, 

como Arthrobacter globiformis, Rhodococcus fascians, Alcaligenes faecalis, e Bacillus 

psychrophilus. Outros isolados não obtiveram similaridade com o banco de dados e podem 

representar espécies nunca antes descritas. Embora a baixa temperatura do permafrost seja um 

grande fator de seleção, nenhum psicrofílico foi isolado. Em geral, poucos psicrofílicos são 

isolados de ambientes terrestres, mesmo em solos da Antártica. Segundo os autores, quando 

comparadas aos isolados de ambientes marinhos, as bactérias de solos congelados tendem a 

ter um crescimento mais lento, e desta forma não evoluíram significativamente durante os 

últimos milhões de anos. As bactérias do permafrost representam, portanto, fósseis vivos de 

eras geológicas passadas (SHI et al., 1997). 

 Gilichinsky et al. (1992) foram um dos pioneiros a estudar a preservação de micro-

organismos em amostras de permafrost. Estes autores encontraram bactérias, fungos e algas 

em amostras de permafrost da Sibéria que variavam do Holoceno (12.000 anos) ao Plioceno 
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(2,5 a 5,3 milhões de anos). A diversidade de organismos encontrados variou entre as 

amostras, sendo os eucariontes encontrados apenas em amostras do Holoceno, enquanto os 

procariontes, nas amostras mais antigas do Plioceno. 

 A longevidade de micro-organismos no permafrost da Antártica foi pouco estudada e 

estes podem representar talvez os mais antigos seres ainda viáveis (GILICHINSKY, 2002). 

Johnson et al. (2007) demonstraram que a viabilidade dos micro-organismos no interior do 

permafrost está associada à presença de água não congelada em microzonas com baixo 

conteúdo de gelo, assim capazes de permitir o intercâmbio de íons, moléculas de água, 

nutrientes e de gases com as células. Os autores comprovaram ainda, através de experimentos 

com bactérias Gram-positivas de Alto-GC, que a viabilidade celular nesse ambiente é 

resultado de um eficiente sistema de reparo de DNA em baixas temperaturas, contrapondo a 

idéia anterior de que o estado de dormência era responsável pela viabilidade celular. 

 Micro-organismos com metabolismo e reprodução abaixo de zero grau Celcius são 

frequentemente encontradas em amostras de solos congelados. Um dos primeiros relatos de 

micro-organismos do permafrost revelou isolados bacterianos que apresentaram crescimento 

– determinado através da formação de colônias – em temperaturas de até –5 °C 

(GILICHINSKY et al., 1993; 1995). Em outro estudo, isolados de bactérias do permafrost 

mostraram metabolismo em temperaturas de –10 °C e uma taxa de reprodução de 39 dias 

nestas condições (BAKERMANS et al., 2003). De forma ainda mais surpreendente, micro-

organismos metabolicamente ativos a –20 °C foram encontrados em amostras de 2-3 milhões 

de anos do permafrost siberiano, detectados através de técnicas de incorporação de acetato 

marcado com 14C nos lipídeos de membrana (RIVKINA et al., 2000). Estes dados expandem 

os limites dos seres vivos quanto à sua capacidade de adaptação, metabolismo e sobrevivência 

nos ambientes mais extremos conhecidos pelo homem. 

 Trabalhos recentes mostraram que os permafrosts da Sibéria e da Antártica podem ser 

considerados análogos ao solo congelado de Marte, expandindo o interesse nestas áreas para o 

campo da Astrobiologia (SMITH e MCKAY, 2005). A pesquisa por biomarcadores em 

amostras antigas como o permafrost incluem gases biogênicos, biominerais, pigmentos 

biológicos, lipídeos, enzimas, proteínas, nucleotídeos, microfósseis, células mortas e viáveis. 

Tais biomarcadores representam modelos que podem servir como análogos de possíveis 

ecossistemas ou seres vivos em outros planetas. Esta analogia torna-se ainda mais evidente ao 

considerar que sete planetas do nosso Sistema Solar, assim como seus satélites, cometas e 

asteróides, são de natureza criogênica, ou seja, solos e rochas permanentemente congeladas 

como o permafrost são fenômenos comuns no Universo (GILICHINSKY, 2002). 
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2.5 Derretimento de geleiras e a exposição de novos habitats 

 

 A retração da frente de geleiras do mundo inteiro, de áreas alpinas (HAEBERLI e 

BENISTON, 1998) à Antártica (COOK et al., 2005), no decurso de algumas décadas, é 

frequentemente considerada como um sinal evidente de aquecimento global (OERLEMANS, 

2005). O solo de moraina coberto por gelo durante centenas ou milhares de anos volta a ser 

exposto ao ambiente como consequência do derretimento de geleiras. Com esta contínua 

retração da frente das geleiras, o solo passa a representar um gradiente de fatores físicos, 

químicos e biológicos que refletem as mudanças regionais ao longo do tempo. Este gradiente 

espaço-temporal, denominado cronossequência, permite o estudo de várias décadas de 

mudanças ecológicas em distâncias de poucos metros (Figura 1). Desta forma, os solos 

expostos por recuo de geleira representam um excelente modelo no estudo de sucessão 

ecológica microbiana em áreas sensíveis a variações ambientais. (SIGLER e ZEYER, 2004). 

 O cenário comum no contexto do solo exposto por recuo de geleiras é uma sucessão 

primária composta por organismos autotróficos, incluindo algas, musgos, liquens e plantas 

superiores, devido à falta de carbono orgânico para sustentar o desenvolvimento de 

organismos heterotróficos (WALKER e DEL MORAL, 2003). A fixação de carbono pelos 

autotróficos levaria à síntese da matéria orgânica promovendo fonte de carbono para o 

desenvolvimento dos heterotróficos, os quais são responsáveis pelos processos ecológicos de 

decomposição e ciclagem dos nutrientes (BARDGETT e WALKER, 2004; BARDGETT et 

al., 2005). Entretanto, estudos recentes em substratos expostos por recuo de geleiras no Ártico 

mostraram que comunidades heterotróficas microbianas ocorrem antes que as comunidades 

autotróficas estejam presentes (TSCHERKO et al., 2003). Posteriormente, Bardgett et al. 

(2007), também estudando retração de geleiras no hemisfério Norte, propuseram que estes 

heterotróficos utilizam o carbono depositado no substrato antes da presença do gelo. 
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Figura 1 - Ilustração do ambiente resultado do recuo de geleiras. Termos sem tradução para o 

português: Drumlin - colinas de forma alongada e dimensões variadas formadas pela ação 
das geleiras; Esker - depósito de argila ou areia proveniente da erosão provocada pelo 
degelo; Kame – produto do acúmulo de sedimentos (areia, cascalho) transportados pela 
água de degelo e depositados na frente ou na lateral da geleira; Kettle (Chaleiras) - 
depressões de paredes abruptas e circulares produzidas pela fusão do gelo. Traduções em 
Rocha-Campos e Santos (2000). 

 Fonte: Adaptado de Benítez (2006).  
 

 A sucessão ecológica microbiana em solos de recuo de geleira foi recentemente 

estudada por Nemergut et al. (2007). A região alvo deste estudo foi uma geleira de altitude 

localizada na cordilheira dos Andes peruana e recuou cerca de 500 m nos últimos 20 anos. Os 

autores encontraram menor riqueza de espécies e menor diversidade nos solos jovens 

(recentemente expostos). Nos solos intermediários, tanto a riqueza como a diversidade 

aumentaram, atingindo um platô nos solos mais desenvolvidos. As evidências de uma 

sucessão ecológica microbiana foram reforçadas quando encontraram maiores quantidades de 

Acidobacteria, Verrucobacteria e Bacteroidetes nas amostras de solo distantes da geleira 

(expostos há mais tempo), uma vez que estes grupos são característicos de solos 

desenvolvidos. Em contrapartida, alguns grupos como a Família Comamonadaceae foram 

observados como dominantes no solo mais recente, decresceram nos solos intermediários e 

não foram detectados no solo mais antigo. Membros desta Família são normalmente 

encontrados habitando sistemas endolíticos e glaciares, o que sugere uma colonização a partir 

da exposição do substrato subglacial do derretimento da geleira. Adicionalmente, estes 

autores avaliaram a disponibilidade de nitrogênio ao longo da cronossequência como fator 

determinante na sucessão ecológica, e observaram que os níveis de compostos nitrogenados 

aumentava com o tempo de exposição do solo. Cianobactérias de vida livre, fixadoras de 
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nitrogênio com heterocisto (Anabaena e Nostoc) e sem heterocisto (Oscillatoria e 

Microcoleus) estavam presentes nos solos jovens e foram os organismos dominantes nos solos 

mais antigos. 

 O papel do nitrogênio como fator limitante no desenvolvimento de comunidades 

microbianas em solos de recuo de geleira alpina foi estudado em maiores detalhes por Duc et 

al. (2009). Estes autores utilizaram métodos moleculares para averiguar a diversidade do gene 

nifH (nitrogenase redutase) em amostras de solo dos Alpes Suíços, em escalas temporais de 8 

e 70 anos de recuo de geleira. A diversidade de fixadores de nitrogênios (diazotróficos) 

encontrada nos solos mais jovens foi maior quando comparado ao solo mais antigo. 

Surpreendentemente, a diversidade de diazotróficos encontrada nestas amostras foi uma das 

maiores já relatadas em ambientes naturais. 

 Um dos primeiros trabalhos de diversidade microbiana em recuo de geleiras polares 

foi realizado na Ilha de Svalbard, norte da Noruega (KASTOVSKA et al., 2005). A 

comunidade microbiana foi estudada em diferentes habitats derivados do recuo da geleira, 

incluindo solo subglacial, solo recentemente exposto, solo mais antigo com vegetação e 

buracos de crioconito (cryoconite holes). A diversidade de cianobactérias presentes em todas 

as regiões superou os outros grupos de micro-organismos. Maiores quantidades de 

cianobactérias Nostocales e Chroococcales foram encontradas nos solos recentemente 

expostos, onde também foram detectadas as menores concentrações de nitrogênio e matéria 

orgânica disponível. Este resultado demonstra como o nitrogênio e o carbono são elementos 

importantes no desenvolvimento da sucessão ecológica, e que a escassez dos dois representa 

uma vantagem seletiva para cianobactérias de vida livre. Com o tempo estas cianobactérias 

aumentam os níveis de nitrogênio e de carbono orgânico no solo e geram condições ideais 

para o desenvolvimento de outros organismos. Neste trabalho, os autores também avaliaram 

diferenças nas taxas de respiração nos diferentes ambientes como indicador do 

desenvolvimento da comunidade microbiana. A emissão de CO2 encontrada foi baixa no 

início da cronossequência (solo subglacial), cresceu no solo jovem e atingiu seu máximo no 

solo antigo, demonstrando que a atividade de heterotróficos aumenta com o desenvolvimento 

da sucessão ecológica. 

 A sucessão ecológica microbiana ainda não foi estudada em solos da Antártica, 

embora o continente tenha uma das maiores taxas de derretimento e retração de geleiras 

(COOK et al., 2005). 
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2.6 Aquecimento global e a retração de geleiras na Península Antártica 

 

 A Antártica representa uma região em frequente debate sobre os efeitos do 

aquecimento global. Segundo os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC), as áreas com maiores taxas de mudanças climáticas do planeta constituem 

as regiões de grandes altitudes (gelo alpino, como a Cordilheira dos Andes), e regiões de altas 

latitutes, sobretudo o sul da Groenlândia e norte da Península da Antártica (ANISIMOV et al., 

2007). Hansen et al. (1999) detectaram na Península Antártica um aumento de 1.5 K na média 

de temperatura anual desde 1950, comparado ao aumento médio de aproximadamente 0.6 K 

no resto do planeta. Um segundo estudo apresentou um quadro ainda mais preocupante, onde 

a Península Antártica teve uma taxa de aumento de 3.7 K ± 1.6 K por século (VAUGHAN et 

al., 2003), causando o recuo de 87% das geleiras desta região em taxas aceleradas (COOK et 

al., 2005). Os registros meteorológicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

indicam um aumento de aproximadamente 1,7 °C na média de temperatura dos últimos 60 

anos na Ilha Rei George (Península Antártica) (Figura 2), o que levou ao recuo de frentes de 

geleiras da região (Figura 3). 

 

 
Figura 2 - Variações nas médias anuais de temperatura na Baía do Almirantado, Ilha Rei George, 

Antártica. 
 Fonte: INPE (2008) 
 

y = 0.03x - 61.50

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

1
9
4
9

1
9
5
2

1
9
5
5

1
9
5
8

1
9
6
1

1
9
6
4

1
9
6
7

1
9
7
0

1
9
7
3

1
9
7
6

1
9
7
9

1
9
8
2

1
9
8
5

1
9
8
8

1
9
9
1

1
9
9
4

1
9
9
7

2
0
0
0

2
0
0
3

2
0
0
6

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 m
é

d
ia

 a
n

u
a

l 
(º

C
)

Ano

Temperaturas médias anuais na Baía do Almirantado (1949-2007)



39 

 

 
Figura 3 - Área de retração das frentes de geleira da Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Península 

Antártica.  
 Fonte: Dados obtidos em Pudelko (2002, 2007), Arigony-Neto et al. (2004) e Simões et al. 

(2004). Ilustração por Dr. André Rosch Rodrigues (IO/USP). 
 

 As causas do aumento da temperatura no planeta ainda não são totalmente 

compreendidas e os modelos climáticos atuais, incluindo aqueles que consideram os gases 

estufa, falham ao tentar reproduzi-los (KING et al., 2003). Entretanto, o resultado das 

mudanças climáticas na Península Antártica é bastante evidente e inclui a fragmentação de 
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plataformas de gelo, recuo de frente de geleiras e exposição de novos habitats terrestres 

(VAUGHAN e DOAKE, 1996; VAUGHAN, 2006). Sob o ponto de vista da Microbiologia, a 

re-atividade das comunidades microbianas do solo – presas abaixo do gelo por centenas ou 

milhares de anos – pode levar a um aumento na concentração de carbono atmosférico e assim 

causar um processo de “efeito estufa local”, acelerando ainda mais o recuo de geleiras (BIASI 

et al., 2005). Apesar desta nítida importância, até o presente momento não há relatos de 

estudo de sucessão ecológica microbiana em amostras de solo expostos por recuo de geleiras 

da Antártica. 

 

2.7 Diversidade e biogeografia de genes de degradação de hidrocarbonetos em 

ambientes criogênicos 

 

 Os solos permafrost representam modelos únicos no estudo da evolução e 

biogeografia de genes microbianos em escalas geológicas, tornando-se uma grande vantagem 

na avaliação de impactos antrópicos sobre o meio ambiente. Neste contexto, o Laboratório de 

Ecologia de Micro-organismos do Instituto Oceanográfico (IO/USP) tem realizado estudos da 

diversidade de genes associados à degradação de hidrocarbonetos na região da Península 

Antártica. Estes estudos são baseados na análise molecular das amostras ambientais através de 

primers degenerados universais para enzimas envolvidas na degradação de hidrocarbonetos, 

como por exemplo as enzimas alcano monoxigenases (alk). Cabe ainda ressaltar que o 

crescente interesse no impacto causado pelas mudanças globais é recente, mas traz estímulo 

ao importante conhecimento da diversidade microbiana e seu papel nos processos de 

degradação de hidrocarbonetos na natureza. Explorar a versatilidade metabólica dos micro-

organismos constitui uma estratégia importante para compreender a diversidade microbiana, 

seus mecanismos de evolução, adaptação e seu papel ecológico, como o balanço no estoque 

de carbono do solo e a disponibilização de nutrientes. 

 Os hidrocarbonetos, de origem natural ou antropogênica, são estruturalmente diversos 

e formados por diferentes compostos orgânicos. A classe dos hidrocarbonetos alifáticos é 

formada por compostos orgânicos de cadeia aberta, saturados e insaturados, e que podem 

conter dezenas de moléculas de carbono em sua composição (n-alcanos). Compostos como 

alcanos, ciclo-alcanos, alcenos, alcinos, terpanos e esteranos são alguns dos hidrocarbonetos 

alifáticos mais comuns. 

 Na Antártica, a origem biogênica de n-alcanos está associada à atividade de micro-

organismos marinhos e terrestres, por ser um dos principais componentes lipídicos da 
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membrana celular (CRIPPS, 1990). Além disso, os alcanos de cadeia longa e par (entre C20 e 

C32) predominam na região antártica, enquanto em outras regiões do planeta predominam os 

de cadeia mais curta e ímpar (C16 e C21) (REINHARDT e VAN VLEET, 1986). Este 

fenômeno pode estar relacionado à utilização de uma via metabólica não usual, baseada na 

descarboxilização de ácidos graxos em relação à redução de alcoóis, que é a rota utilizada na 

síntese de n-alcanos de cadeia ímpar (REINHARDT e VAN VLEET, 1986). 

 A principal fonte abiótica de hidrocarbonetos nas regiões polares é a circulação 

atmosférica global. Esta circulação ocorre em virtude das diferenças de pressão atmosférica 

entre o equador e os pólos. Compostos voláteis, como os hidrocarbonetos alifáticos, são 

facilmente transportados até as regiões polares, onde precipitam e se depositam no ambiente 

marinho e terrestre (CRIPPS e PRIDDLE, 1991). Outra importante fonte abiótica de 

hidrocarbonetos é a atividade antrópica. As atividades de pesquisa científica, pesca e turismo 

na Antártica, por exemplo, vem crescendo desde as últimas décadas, aumentando a 

concentração destes compostos no ambiente. Estudos realizados na tentativa de medir o 

impacto antrópico na Antártica mostraram que maiores concentrações de n-alcanos foram 

encontradas próximas às saídas de efluentes das estações de pesquisa (BÍCEGO, 1996; 

MARTINS, 2001). Os trabalhos também revelaram que as concentrações de n-alcanos e 

outros hidrocarbonetos alifáticos diminuem com o aumento da distância das estações de 

pesquisa e efluentes de esgoto destas (MARTINS, 2001). 

 Assim como a síntese de hidrocarbonetos, a degradação de n-alcanos no ambiente é 

essencialmente realizada por micro-organismos. O processo de degradação está relacionado 

ao uso do composto como fonte de carbono e envolve a participação de uma série de enzimas. 

Em ambientes aeróbios, as enzimas oxigenases iniciam o processo através da incorporação de 

átomos de oxigênio na molécula do hidrocarboneto e, assim, permite que outros organismos 

participem do processo. Uma vez que participam da primeira etapa da degradação de 

hidrocarbonetos, estas enzimas estão amplamente distribuídas na natureza, inclusive em 

micro-organismos filogeneticamente distintos (WACKETT, 2004).  

 A degradação de n-alcanos já foi observada em várias espécies de bactérias e fungos, e 

incluem isolados de ambientes contaminados e naturais (WHYTE et al., 1996; VAN BEILEN 

et al., 2003; HEAD et al., 2006). As enzimas envolvidas na primeira etapa da degradação são 

denominadas alcano monoxigenases (Alk). Estas enzimas – que são NAD+ e NADP+ 

dependentes – introduzem um dos átomos do oxigênio molecular no alcano e formam um 

ácido carboxílico a partir do grupo metil oxidado (WYATT, 1984). 
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 Micro-organismos degradadores de n-alcanos através da enzima Alk normalmente 

pertencem às classes Alfa-, Beta- e Gamma-proteobacteria ou a ordem Actinomycetales 

(Gram positivas de alto G+C) (VAN BEILEN et al., 2003; COLEMAN et al., 2006). 

Entretanto, trabalhos recentes observaram a presença do gene alk, que codifica as alcano 

monoxigenases, em isolados dos gêneros Bacillus e Geobacillus (Filo Firmicutes) e Thermus 

(Filo Deinococcus-Thermus), expandindo a ocorrência destas enzimas para outros Filos. 

 Os trabalhos em desenvolvimento no Laboratório de Ecologia de Micro-organismos 

(IO/USP) visam estudar a diversidade de genes funcionais associados ao ciclo de carbono, 

através da construção de bibliotecas de genes alk. A análise em andamento de 800 sequências 

destes genes demonstra que a diversidade encontrada em amostras de solos difere bastante dos 

ambientes aquáticos, apresentando uma assinatura diferente mesmo em diferentes biomas. 

 No que se refere aos trabalhos envolvendo as amostras de ambientes criogênicos, o 

desenvolvimento de projetos junto ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR-CNPq) 

permitiu observar o comportamento destes genes funcionais em solos e sedimentos marinhos 

em áreas preservadas e com características físico-químicas diferenciadas, como alto conteúdo 

de metais e baixo teor de matéria orgânica. Diversos genes catabólicos já foram relatados e 

publicados pelo grupo na região da Península Antártica (WHYTE et al., 2002; LUZ et al., 

2004; LUZ et al., 2006; KUHN et al., 2009).  

 Além disto, sequências de alcano monoxigenase nunca antes descritas têm sido 

recentemente encontradas na região Antártica, indicando o potencial existente para o 

isolamento e descrição de novas espécies, algumas talvez endêmicas (Figura 4) (KUHN et al., 

2009). 
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Figura 4 - Frequência e identificação de genes de alcano monoxigenase obtidos através de biblioteca 

de genes alk nas amostras de sedimento marinho da Ilha Rei George, Antártica. CF: 
Comandante Ferraz (área com atividade antrópica); BP: Botany Point (área não-
contaminada).  

 Fonte: Kuhn et al., 2009. 
 

 Desta forma, a exploração da diversidade funcional de amostras de solo permafrost na 

Antártica e no Ártico (Sibéria) pode ser ainda mais interessante, pela possibilidade de 

encontrarmos genes funcionais e micro-organismos nunca anteriormente descritos. Além 

disso, a análise de solos tão antigos irá ajudar a compreensão da origem filogenética destes 

genes encontrados atualmente no meio ambiente. Estes dados irão compor um banco de dados 

de uma nova ferramenta desenvolvida dentro do Ribossomal Database Project (Michigan 

State University) chamada “Functional Gene Pipeline Repository”. Este banco de dados de 

proteínas, ainda em desenvolvimento, permitirá a busca no banco de dados NCBI através do 

programa Hidden Markov Model (HMM). 

 

2.8 Métodos independentes de cultivo empregados no estudo de 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. Uma 

vez que tais métodos selecionam apenas alguns membros da comunidade, isto é, aqueles em 

que o meio de cultura e a incubação fornecem as condições apropriadas para seu crescimento, 

a diversidade microbiana é grosseiramente subestimada (AMANN et al., 1995; TORSVIK et 

al., 1990). Desta forma, o emprego de técnicas independentes de cultivo tornou-se uma 

necessidade metodológica no campo da ecologia microbiana. Este empasse é ainda mais 
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evidente ao se tratar de ambientes extremos, onde o isolamento e cultivo de micro-organismos 

ocasionam maiores dificuldades. 

 A maioria dos métodos moleculares empregados em ecologia microbiana envolve o 

estudo do gene 16S ribossomal (16S rRNA). Várias características do gene 16S rRNA, 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 micro-

organismos (WARD et al., 1990). 

 De maneira geral, os métodos moleculares podem ser divididos em dois grupos. O 

primeiro inclui métodos que analisam a estrutura de uma comunidade a partir de um perfil de 

amplificação de genes 16S rRNA via PCR. Estes perfis são gerados pela presença ou ausência 

do amplicon, tamanho do produto, razão entre guanina e citosina (G:C), sítios de clivagem por 

endonucleases, entre outros. Na comunidade científica, as técnicas que envolvem a análise 

destes perfis são conhecidas pelo termo em inglês fingerprinting. Como exemplo de técnicas 

de fingerprinting utilizadas em ecologia microbiana podem ser citados a análise de restrição 

de DNA ribossomal (ARDRA) (MARTÍNEZ-MURCIA et al., 1995), polimorfismo de 

comprimento de fragmentos de restrição terminal (T-RFLP) (LIU et al., 1997), e a 

eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) (MUYZER et al., 1993). 

 O segundo grupo de métodos envolvem o sequenciamento do gene 16S rRNA dos 

membros da comunidade e posterior identificação destas sequências em bancos de dados. Ao 

contrário das técnicas de fingerprinting, o sequenciamento pode permitir tanto a identificação 

dos micro-organismos (até o nível taxonômico de gênero ou espécie), como também inferir 

relações entre o genótipo e o ambiente estudado (CHENEBY et al., 2000). 

 Até pouco tempo atrás, a maioria dos estudos de ecologia microbiana por 

sequenciamento baseava-se na construção de bibliotecas de genes 16S rRNA e posterior 

sequenciamento do maior número possível de clones únicos da comunidade. Contudo, os altos 

custos da construção de bibliotecas, manutenção dos clones e sequenciamento baseados em 

capilaridade do DNA (método de Sanger) frequentemente limitam o número de sequencias 

incluídas nas pesquisas. A detecção dos taxa com baixas abundâncias exige o sequenciamento 

de um número de clones várias ordens de grandeza a mais que a reportada na literatura 

(HUSE et al., 2007). Entretanto, as mais recentes técnicas de sequenciamento de moléculas de 

DNA, como o pirosequenciamento (454 Life Sciences, Roche, EUA), permitem analisar 
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centenas de milhares de sequências diferentes de uma amostra em apenas algumas horas. 

Estas novas tecnologias estão começando a ser utilizadas para explorar a grande diversidade 

microbiana nos mais variados ambientes (HALL, 2007). 

 

2.8.1 Eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE – Denaturing Gradient Gel 

Electrophoresis) 

 

 O DGGE foi introduzido por Muyzer et al. (1993), os quais estudaram a diversidade 

microbiana em águas marinhas a partir do produto de PCR do gene 16S rRNA. As principais 

características do DGGE incluem a alta resolução na comparação de comunidades 

microbianas, a possibilidade de identificar os micro-organismos por meio do sequenciamento 

das bandas obtidas, a análise de várias amostras no mesmo gel, e o acompanhamento da 

dinâmica de populações específicas em função de variações ambientais (MUYZER e 

RAMSING, 1995). Até poucos anos atrás, o DGGE era uma das técnicas de fingerprinting 

mais aplicadas no estudo da riqueza e distribuição de espécies ambientais (HUI et al., 2008). 

 O princípio da técnica de DGGE é separar, por meio de eletroforese, os produtos de 

PCR de mesmo tamanho com base em sua composição de nucleotídeos. A separação ocorre à 

medida que os fragmentos de DNA migram em um gel de poliacrilamida contendo agentes 

desnaturantes, como a uréia e a formamida. Estes agentes são distribuídos na forma de um 

gradiente percentual, pré-estabelecido pelo pesquisador, que causam o rompimento das pontes 

de hidrogênio que interligam as fitas de DNA. Durante a eletroforese, os fragmentos de DNA 

(dupla fita, fita simples, ou parcialmente desnaturados) migram com velocidades diferentes, o 

que permite a separação das moléculas segundo a sua composição de nucleotídeos (MUYZER 

et al., 1993). 

 No início do desenvolvimento da técnica, a sensibilidade de separação de nucleotídeos 

por DGGE era estimada em apenas 50% de mudanças de base em fragmentos de DNA de 50 a 

1000 pares de base (MYERS et al., 1985a). Atualmente, esta sensibilidade foi aumentada com 

a inserção de adaptadores moleculares em uma das extremidades dos produtos de PCR a 

serem analisados. O adaptador constitui uma sequência de aproximadamente 40 nucleotídeos 

ricos em guanina e citosina que, em condições não desnaturantes, forma pontes de hidrogênio 

sobre si mesmo e é denominado grampo de GC. A presença deste grampo de GC aumenta o 

ponto de desnaturação da molécula e, consequentemente, aumenta a sensibilidade da técnica 

em separar dois fragmentos de DNA de conteúdo genético similar. A simples inserção de um 

grampo de GC em um dos primers utilizados no PCR permitiu o aumento de 40% para 
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aproximadamente 100% na detecção de mutações em sequências de DNA (MYERS et al., 

1985b, SHEFFIELD et al., 1989) 

 Os estudos de ecologia microbiana por DGGE utilizam, na maioria dos casos, primers 

que amplificam o gene 16S rRNA de membros taxonomicamente diferentes de uma 

comunidade, sendo portanto, denominados de primers universais (MUYZER et al., 1993; 

HEUER et al., 1997). A especificidade de um primer universal pode variar de domínios 

(primers para o Domínio Bacteria ou Domínio Archaea), filos, sub-filos, famílias ou mesmo 

de gêneros bacterianos, e portanto a escolha do primer depende do objetivo do trabalho. 

 

2.8.2 Biblitecas de genes 16S rRNA 

 

 A construção de bibliotecas de genes 16S rRNA é um dos métodos mais sensíveis e 

mais utilizados no estudo de ecologia microbiana. Ao contrário dos métodos de 

fingerprinting, a clonagem de genes 16S rRNA permite a identificação e quantificação direta 

dos micro-organismos de uma amostra. O procedimento mais comum consiste em extrair o 

DNA total de uma determinada amostra ambiental e amplificar por PCR o gene 16S rRNA 

diretamente deste DNA. Os produtos de PCR (insertos), advindos de micro-organismos 

diferentes da comunidade, são ligados a plasmídeos de clonagem (vetores) e estes, por fim, 

são separados através da transformação de células hospedeiras (normalmente Escherichia coli 

competentes). As células hospedeiras (clones), cada uma contendo um produto de PCR 

diferente ligado a um vetor, são selecionadas em meios seletivos específicos e o inserto é 

sequenciado através de técnicas tradicionais de sequenciamento de Sanger. 

 No contexto de análises ecológicas, a clonagem e sequenciamento de clones fornece 

dados qualitativos, através da identificação e classificação dos organismos sequenciados, e 

quantitativos, através do emprego de métodos estatísticos para medir a diversidade. No 

entanto, todo o processo pode exigir muito tempo na elaboração, além dos altos custos de 

sequenciamento caso um número grande de clones seja analisado. 

 

2.8.3 Sequenciamento de segunda geração: 454 Pyrosequencing (Life Sciences) 

 

 A crescente demanda por sequenciamento em pesquisas científicas, somado ao alto 

custo dos métodos atuais, levou ao desenvolvimento de novas tecnologias de obtenção de 

sequências. Uma das mais recentes técnicas é o sequenciamento massivo de moléculas de 

DNA desenvolvido pela companhia 454 Life Sciences (Roche Applied Sciences, Bélgica), 
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também conhecido como pirosequenciamento. Este método permite a obtenção de centenas de 

milhares de sequências curtas de DNA em apenas algumas horas, sem a necessidade da 

exaustiva etapa de clonagem (HUSE et al., 2007). 

 O pirosequenciamento foi inicialmente descrito por Ronaghi et al. (1996) ao 

demonstrar que a molécula de pirofosfato (PPi), produzida durante a reação de polimerização 

do DNA, poderia ser utilizada para detectar a incorporação de um nucleotídeo específico. Este 

método foi denominado "sequenciamento pela síntese", pois a sequência é determinada à 

medida que é sintetizada a fita complementar. Todo o processo envolve a participação de 

quatro enzimas: DNA polimerase, sulfurilase, luciferase e apirase. Inicialmente a reação de 

pirosequenciamento é montada contendo o tampão de reação, os primers, o DNA molde, o 

conjunto de enzimas e seus substratos (adenosina 5'fosfosulfato – APS, e luciferina). Os 

nucleotídeos para a síntese da fita complementar são inseridos na reação em etapas separadas. 

Após a adição de um dos nucleotídeos – e caso seja a base complementar da fita molde – este 

é incorporado pela DNA polimerase e gera uma molécula de PPi como subproduto da reação. 

A reação continua com a ação da enzima sulfurilase, que converte o PPi em ATP (através do 

substrato APS), e então a enzima luciferase transforma o ATP em sinal luminoso. A 

conversão de PPi em luz é um processo estequiométrico, isto é, cada molécula de PPi gera 

uma quantitade definida de fótons. A intensidade de luz emitida pela reação é detectada por 

sensores do equipamento. Finalmente, o ciclo é finalizado com a atividade da enzima apirase, 

que tem o papel de degradar os nucleotídeos e as moléculas de ATP que sobraram da reação 

(RONAGHI, 2001). 

 Jonasson et al. (2002) aplicaram o pirosequenciamento com o gene 16S rRNA e 

demonstraram que o método pode ser utilizado para explorar a diversidade microbiana em 

larga escala. Estes autores criaram o conceito de "assinaturas" (signature matching). O 

método foi aperfeiçoado por Binladen et al. (2007) com o uso de primers marcados na PCR, 

seguida do pirosequenciamento. Esta estratégia permitiu o sequenciamento de alto rendimento 

(high throughput sequencing) de vários produtos de PCR diferentes em paralelo (BINLADEN 

et al., 2007). Outro avanço significativo deve-se ao trabalho de Parameswaran et al. (2007), os 

quais adaptaram ao primer uma sequência curta de nucleotídeos, denominada código de 

barras ou barcode. Da mesma forma que o método dos primers marcados, este código de 

barras permitiu o uso do pirosequenciamento em várias amostras diferentes em paralelo. Após 

a reação de sequenciamento, o código de barras é usado como referência na identificação e 

separação das amostras por bioinformática. Neste estudo em específico, os autores 
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sequenciaram com sucesso os genes 16S rRNA de 25 amostras diferentes, e foram capazes de 

separar 99,8% das sequências sem qualquer ambiguidade (PARAMESWARAN et al., 2007).  

 Um dos primeiros trabalhos a aplicar o pirosequenciamento em ecologia teve por 

objetivo caracterizar a diversidade microbiana em amostras de solo (ROESCH et al., 2007). 

Os autores obtiveram de 26.000 a 53.000 sequências de 16S rRNA de cada amostra, que 

incluíam solos da América do Norte (EUA e Canadá) e da América do Sul (Brasil). Após 

aplicarem as análises estatísticas sobre as sequências, os autores estimaram que o número 

total de espécies bacterianas variou de 6.000 (solos do Brasil e EUA) a 20.000 (Canadá) 

espécies, segundo os índices de riqueza de Ace e Chao1. Esta estratégia permitiu detectar 

organismos raros (com baixa abundância) nas populações, que era uma limitação das técnicas 

tradicionais de clonagem e sequenciamento (ROESCH et al., 2007). 

 Os recentes avanços nas técnicas de sequenciamento e bioinformática estão 

proporcionando novos horizontes no estudo da ecologia e evolução de micro-organismos 

(BOUCK e VISION, 2007). Isto torna-se ainda mais interessante para o estudo de ecologia 

microbiana em ambientes polares, onde a técnica de pirosequenciamento ainda não foi 

aplicada. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Em termos gerais, a metodologia empregada neste trabalho consistiu na coleta das 

amostras, extração do DNA total da comunidade microbiana, amplificação de genes 16S 

rRNA e alk por PCR, seguido do uso de ferramentas moleculares específicas para cada 

objetivo proposto. Em cada fase do projeto foram necessárias adaptações metodológicas, as 

quais serão discutidas neste tópico. 

 A fim de representar os métodos utilizados de forma mais clara, a sessão "3 Materiais 

e Métodos" será apresentada separadamente para cada um dos três objetivos do projeto: 

 

 (3.1) Diversidade microbiana em amostras de gelo da Antártica 

 

 (3.2) Sucessão ecológica em solos expostos por recuo de geleira 

 

 (3.3) Diversidade funcional de genes alk e ARHD em solos permafrost 
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3.1 Diversidade microbiana em amostras de gelo da Antártica 
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descongelamento 

Microscopia  

(DAPI e FISH) 
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DNA total 
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(27F – 14001r) 
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DGGE Clonagem 

Sequenciamento 
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Figura 5 - Organograma da metodologia empregada no estudo da diversidade microbiana das 
amostras de gelo de geleiras.  
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3.1.1 Coleta das amostras de gelo 

 

 As amostras de gelo da Península Antártica foram coletadas em cinco diferentes 

geleiras da Baía do Almirantado, Ilha Rei George (Figura 6, Tabela 1). As coletas foram 

realizadas junto ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR/CNPq) durante as Operações 

Antárticas XXV (verão 2006/2007), XXVI (verão 2007/2008) e XXVII (verão 2008/2009). 

As duas primeiras coletas foram realizadas apenas na Geleira Baranowski (ponto 5 na Figura 

6) e, posteriormente, estendeu-se a amostragem para as demais geleiras. 

 

Tabela 1 - Relação das amostras de gelo coletadas na Baía do Almirantado, Ilha Rei George, 
Peninsula Antártica. 

Amostra n° 
(Figura 6) 

Nome da 
amostra1 

Local (Geleira) 
GPS (WGS84) - (LAT XX°YY'ZZ") 

(LON XX°YY'ZZ") 
Temperatura 

(°C) 

1 Dom-09 Domeyko 62°03'37.09"S; 58°24'47.12"O -0,4 

2 Zno-09 Znosko 62°05'71.90"S; 58°28'24.70"O -0,5 

3 Wan-09 Wanda 62°06'25.58"S; 58°21'18.01"O -0,5 

4 Eco-09 Ecology 62°10'10.13"S; 58°28'15.58"O -0,4 

5 BAI-09 Baranowski 62°11'53.42"S; 58°26'53.19"O -0,4 

5 BAI-08 Baranowski 62°11'53.42"S; 58°26'53.19"O n.d. 

5 BAI-07 Baranowski 62°11'53.42"S; 58°26'53.19"O n.d. 
1 Os dois dígitos no nome das amostras referem-se ao ano da coleta. 
n.d. = não determinado 
 

 O procedimento de coleta consistiu em delimitar uma área de 40 cm x 40 cm na 

superfície da geleira e, com o auxílio de uma picareta de gelo, esculpir um bloco com 40 cm 

de profundidade (Figura 7). As amostras de gelo foram removidas e acondicionadas em sacos 

de autoclave previamente esterilizados a 121 °C e 1 atm por 20 minutos. Imediatamente após 

a coleta, as amostras foram colocadas em caixas térmicas e levadas ao laboratório de Química 

da Estação Antártica Comandante Ferraz, onde foram armazenadas em freezers a -20° C até 

serem processadas. 
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Figura 6 - Mapa da Baía do Almirantado, Ilha Rei George, Antártica, indicando os pontos de coleta 

das amostras de gelo. 1) Geleira Domeyko; 2) Geleira Znosko; 3) Geleira Wanda; 4) 
Geleira Ecology; 5) Geleira Baranowski. Criado por Dr. André Rosch Rodrigues (IO/USP). 
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Figura 7 - Fotografias do procedimento de coleta de amostras de gelo na Antártica. (A-E) Perfuração 

do gelo e coleta da amostra; (F) Amostra de gelo descontaminada em laboratório. 
 

 As amostras continentais da Antártica (manto de gelo antártico, latitudes entre 80°S e 

90°S) foram coletadas pelo Prof. Dr. Jefferson C. Simões, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), durante a 1° Travessia Antártica Brasileira ao Pólo Sul Geográfico 

(PSG) (Figura 8) (MAYEWSKI et al., 2005). As amostras foram retiradas com um 

equipamento de coleta de testemunhos de gelo e imediatamente acondicionadas em sacos 

esterilizados. As amostras empregadas neste estudo corresponderam ao gelo coletado entre 22 

e 46 metros, cuja datação indicou uma origem por volta de 350 anos atrás (Prof. Jefferson 

Simões, comunicação pessoal)1. 

 
Figura 8 - Testemunhos de gelo coletados pelo Prof. Dr. Jefferson Simões (NUPAC/UFRGS) durante 

a 1° Travessia Brasileira na Antártica.  
 Fonte: Acervo pessoal do Prof. Jefferson Simões (NUPAC/UFRGS). 
 

                                                 
1 Comunicado durante o XV Simpósio Brasileiro de Pesquisas Antárticas – USP/São Paulo, 2007. 

A B C 

D E F 
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3.1.2 Procedimentos de descontaminação das amostras de gelo 

 

 Todos os métodos de amostragem de testemunhos de gelo resultam em algum grau de 

contaminação. Considerando que na maioria dos casos a concentração celular destas amostras 

é baixa, torna-se necessário o uso de procedimentos de descontaminação a fim de garantir a 

autenticidade dos resultados (ROGERS et al., 2005). O método utilizado neste trabalho 

consistiu no protocolo sugerido por Rogers et al. (2004), com modificações. 

 Inicialmente, as amostras de gelo foram fracionadas em subunidades menores 

(aproximadamente 200 g cada fração) e separadas em um recipiente esterilizado. Em seguida, 

a superfície externa das amostras (2 mm) foi removida a seco com uma resistência elétrica de 

autoclave (110V, 1000W) adaptada para esta finalidade. Após este procedimento, as amostras 

foram rinsadas com uma solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 10 segundos, seguido por 

três a quatro lavagens com água MilliQ gelada autoclavada. As amostras descontaminadas 

foram transferidas em sacos de autoclave esterilizados e armazenados a 4 °C para 

descongelamento, evitando, assim, quaisquer danos na amostra por consequência de choques 

térmicos. Após o descongelamento, as amostras foram submetidas à filtração em membranas 

de éster de celulose (porosidade de 0,22 µm), sendo o volume de 500 mL filtrado para as 

análises em microscopia (item 3.1.3) e o volume de 1800 a 2000 mL filtrados para a extração 

de DNA (item 3.1.4). 

 

3.1.3 Hibridização por sondas fluorescentes (FISH) das amostras de gelo 

 

 A comunidade microbiana das amostras de gelo da Península Antártica (Geleira 

Baranowski) e Pólo Sul Geográfico foi inicialmente caracterizada por microscopia com o 

emprego do corante de ácidos nucléicos 4’,6’-diamidino-2-phenylindole (DAPI) e por 

hibridização com sondas fluorescentes (Tabela 2). Para tal, cerca de 500 mL de cada amostra 

descontaminada foram filtrados em membranas de policarbonato (Millipore) com porosidade 

de 0,22 um, as quais foram posteriormente fixadas em paraformaldeído 2%. Após a fixação, 

as membranas foram coradas com DAPI por 5 minutos, seguido de hibridização com sondas 

específicas conforme o método descrito por Cottrell e Kirchman (2000). 

 Após a hibridização, as membranas foram observadas em microscópio de 

epifluorescência (Zeiss Axioplan 2, Germany), e foram contados 15 campos aleatórios. Um 

controle negativo (auto-fluorescência) foi preparado com uma membrana sem sonda. 
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Tabela 1 - Sondas específicas utilizadas no experimento de FISH. 
Grupo Sonda 

Domínio Bacteria  
      Classe Alphaproteobacteria ALF98g 
      Classe Betaproteobacteria BET42a 
      Classe Gammaproteobacteria GAM42a 
      Classe Deltaproteobacteria SRB385 
  
Domínio Archaea ARCH915 

 

 

3.1.4 Extração do DNA total e amplificação do gene 16S rRNA das amostras de gelo 

 

 Após a análise inicial da comunidade do gelo antártico através de técnicas de 

microscopia (item 3.1.3), as amostras foram estudadas por técnicas de biologia molecular 

baseadas na amplificação do gene 16S rRNA via PCR. Nesta etapa, foram incluídas outras 

amostras de geleiras da Península Antártica (Tabela 1, amostras 1 a 4). 

 Inicialmente, o DNA total das amostras de gelo foi extraído utilizando o UltraClean™ 

Water DNA Isolation Kit com as seguintes modificações: 1) A membrana filtrante do kit foi 

substituída por uma membrana de éster de celulose com porosidade de 0,22 µm (Millipore, 

USA); 2) A solução para eluição do DNA na última etapa do protocolo foi substituída por 

água MilliQ esterilizada pré-aquecida a 60 °C. Estas modificações tiveram o objetivo de 

aumentar a quantidade final de DNA. Após a extração, o DNA foi purificado e concentrado 

utilizando o kit comercial DNA Clean e Concentratortm (Zymo Research, USA) para um 

volume final de 10 µL. A concentração e a pureza do DNA extraído foram determinadas em 

espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific, USA). 

 A amplificação do gene 16S rRNA foi realizada utilizando os primers 27F e 1401R 

(Tabela 3). As reações foram realizadas com volume final de 25 µL contendo entre 2 e 5 ng 

do DNA molde, 10 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 1,5 mM de MgCl2, 200 mM de cada um dos 

deoxirribonucleosídeos trifosfato (ou seja, 0,8 µM do mix de dNTPs), 1,2 µM de cada primer 

e 1 U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen, Brasil). Um controle positivo de reação foi 

preparado utilizando 25 ng de DNA de Escherichia coli JM109 (ATCC 53323). O controle 

negativo de reação foi preparado substituindo o volume do DNA molde pelo mesmo volume 

de água MilliQ esterilizada. 

 A amplificação foi programada para uma desnaturação inicial a 94 ºC por 5 min, 

seguido de 35 ciclos de 94 ºC por 30 segundos, 55 ºC por 30 segundos, e 72 ºC por 90 
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segundos. Uma extensão final foi realizada a 72 ºC por 7 minutos. A amplificação do 

fragmento esperado (1400 pb) foi verificada por meio de eletroforese em gel de agarose 1% 

(w/v) em tampão TAE 1X, seguido de coloração em brometo de etídio e observação em luz 

ultravioleta. 

 

Tabela 2 - Relação dos primers utilizados, sequência, posição e região alvo. 

Primera 
Posição 
Basesb 

Região alvo 
16S rRNA 

Sequência do primer Referências 

27F 8-27 Universal V1-V3 5´ AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG 3´ 1 
1401R 1385-1401 Universal V6-V8 5’CGG TGT GTA CAA GAC CC 3’ 2 

GC-338Fa 338-357 Bacteria V3 5’ ACT CCT ACG GGA GGC AGC AG 3’ 3 
518R 518-534 Universal V3 5’ ATT ACC GCG GCT GCT GG 3’ 3;4 

a F, primer foward; R primer reverse. 
b A numeração das posições é baseada no gene 16S rRNA de Escherichia coli. 
c grampo de GC: 5’ – CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG G –3’ 
1. LANE, D. J. 1991 
2. FELSKE, et al. 1996 
3. AMPE et al., 1999. 
4. MUYZER et al., 1993. 
 

3.1.5 Biblioteca de genes 16S rRNA das amostras de gelo 

 

 A biblioteca de genes 16S rRNA foi construída a partir de uma mistura de três 

repetições de PCR purificados com o kit GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit 

(Amershan-Pharmacia, Inglaterra). Os produtos de PCR purificados foram clonados em 

plasmídeo pGEM-T Easy Vector System (Promega, EUA) seguindo as indicações do 

fabricante.  

 Após as clonagens, os vetores foram inseridos em células competentes de Escherichia 

coli JM109 (Promega, EUA) por choque-térmico e as colônias obtidas foram selecionadas 

pelo sistema de alfa-complementação do gene da β-galactosidase (SAMBROOK e RUSSEL, 

2001).  

 As colônias que apresentaram plasmídeos com insertos (brancas) foram repicadas em 

meio LA contendo 100 µg.mL-1 de ampicilina e incubadas a 37 °C por 14 horas. Após a 

incubação, uma pequena quantidade da colônia foi inserida em um tubo de microcentrífuga 

contendo a reação de PCR para amplificação do inserto. A reação de PCR possuia um volume 

final de 25 µL contendo tampão de PCR 1X, 1,7 mM de MgCl2, 0,8 mM de dNTPs, 0,3 µM 

de cada primer e 1 U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen, Brasil). Para a amplificação dos 

insertos, foi utilizado o par de primers M13F (5' – GTT TTC CCA GTC ACG AC – 3') e 

M13R (5' – CAG GAA ACA GCT ATG AC – 3'), os quais hibridizam nas regiões do vetor 
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adjacentes ao sítio de ligação do inserto. As reações de amplificação foram realizadas com 

ciclo inicial de desnaturação a 97 °C por 3 minutos, seguido de 40 ciclos de 94 °C por 30 

segundos, 60 °C por 30 segundos, e 72 °C por 90 segundos, com extensão final a 72 °C por 5 

min. O produto de PCR foi submetido ao sequenciamento no Centro de Estudos do Genoma 

Humano da Universidade de São Paulo (CEGH-USP) no qual utilizou-se o primer T7-F (5' – 

TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG – 3') com temperatura de anelamento de 56 °C. 

 

3.1.6 Análise in silico da biblioteca de genes 16S rRNA das amostras de gelo 

 

 A análise das sequências obtidas procedeu-se em diferentes softwares. Inicialmente, a 

qualidade do sequenciamento foi averiguada através da ferramenta Phred, disponível online 

no software Electropherogram quality analysis da EMBRAPA. Esta ferramenta analisa o 

eletroferograma gerado pelo sequenciador e atribui valores de qualidade aos nucleotídeos de 

acordo com um limiar pré-determinado (EWING et al., 1998). Em seguida, as sequências 

foram manualmente editadas no software BioEdit v7.0.9.0 (HALL, 1999), a fim de remover 

as sequências do vetor e do primer, bem como sequências de baixa qualidade resultantes da 

análise de qualidade no Phred. As sequências foram convertidas para o formato FASTA e 

alinhadas com o software ARB (WOLFGANG et al., 2004). As sequências alinhadas foram 

avaliadas quanto à presença de quimeras com o software Bellerophon (HUBER et al., 2004). 

As sequências quimeras foram excluídas das análises subsequentes. Em seguida, as 

sequências foram identificadas em bancos de dados através dos softwares online SeqMatch 

(Ribosomal Database Project, Michigan State University), Classifier (Ribosomal Database 

Project, Michigan State University), RDPQuery (Sapelo Island Microbial Observatory, 

University of Georgia) (DYSZYNSKI e SHELDON, 2006) e BLAST v2.2.23 (National 

Center for Biotechnology Information) (ALTSCHUL et al., 1990). As sequências únicas de 

cada geleira e suas respectivas sequências de referência mais próximas foram utilizadas para 

construir uma árvore filogenética no software ARB. A árvore foi construída utilizando um 

filtro de posição de bases e estrutura secundária do ribossomo baseado na frequência de 

nucleotídeos das sequências. Este filtro foi construído no software ARB a partir das 

sequências alinhadas, e para tal estabelecido um limiar mínimo de 50% de bases por coluna 

do alinhamento. O método empregado na construção da árvore foi Neighbor Joining, modelo 

de evolução Kimura 2-parâmetros (KIMURA, M. 1980) e teste de bootstrap de 1000 

repetições. 
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 A diversidade das amostras foi analisada com o software Dotur v1.53 (SCHLOSS, 

2005), a partir de uma matriz de distância construída com o software DNADIST v3.5c 

(FELSENSTEIN, 1993). Para o cálculo da rarefação foram utilizados como limites de corte os 

valores de 75% para o nível taxonômico de Filo, 85% para Classe, 95% para Gênero e 97% 

para Espécie (STACKEBRANDT e GOEBEL, 1994; WHITMAN e DYSZYNSKI, dados não 

publicados)2. A riqueza de espécies nas amostras foi calculada segundo os índices de Ace e 

Chao1. Os índices de diversidade de Simpson e de Shannon foram calculados para cada 

biblioteca. 

  

                                                 
2 Disponível online em http://simo.marsci.uga.edu/public_db/taxonomy.htm 
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3.2 Sucessão ecológica em solos expostos por recuo de geleira 
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Figura 9 - Organograma da metodologia empregada no estudo dos solos expostos por recuo de 
geleira. 
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3.2.1 Coleta das amostras de solo expostas por recuo de geleira 

 

 As amostras de solo foram coletadas na área exposta pela geleira Baranowski, 

localizada na Ilha Rei George, Península Antártica (Figura 10). Tal geleira apresentou um 

recuo de aproximadamente 450 m nos últimos 25 anos (Prof. Dr. Heitor Evangelista, UERJ, 

comunicação pessoal)3, dando a esta geleira uma taxa de recuo médio de 18 m.ano-1. As 

coletas foram realizadas junto ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR/CNPq) durante 

as Operações Antárticas XXV (verão 2006/2007), XXVI (verão 2007/2008) e XXVII (verão 

2008/2009). 

 

 
Figura 10 - Mapa da área de solo exposto por recuo da geleira Baranowski, indicando os pontos de 

coleta (amostras BAS).  
 Fonte: Dados obtidos em Pudelko (2002, 2007), Arigony-Neto et al. (2004) e Simões et 

al. (2004). Ilustração por Dr. André Rosch Rodrigues (IO/USP). 

                                                 
3 Correspondência eletrônica. 
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Tabela 3 - Amostras coletadas na área da geleira Baranowski. 

Nome da 
amostra1, 2 

Tipo de 
amostra 

Temperatura 
(°C) 

GPS (WGS84) - (LAT XX°YY'ZZ") 
(LON XX°YY'ZZ") 

Distância da 
geleira (m) 

Ano da 
coleta3 

BAI-08 Gelo -0,7 62°11'53.58"S, 58°26'50.71"O 0 2008 

BAI-09 Gelo -0,4 62°11'53.42"S, 58°26'53.19"O 0 2009 

 
 

 
 

 
 

BAS01-04 Solo n.d. 62°16'48.2"S, 58°26'36.5"O 0 2004 

BAS03-04 Solo n.d. 62°16'47.8"S, 58°26'32.3"O 59,60 2004 

BAS04-04 Solo n.d. 62°16'47.3"S, 58°26'58.5"O 90,12 2004 

BAS05-04 Solo n.d. 62°16'17.1"S, 58°26'27.8"O 118,71 2004 

BAS06-04 Solo n.d. 62°16'46.5"S, 58°26'26.5"O 148,43 2004 

BAS07-04 Solo n.d. 62°16'45.1"S, 58°26'24.8"O 178,34 2004 

BAS08-04 Solo n.d. 62°16'66.2"S, 58°26'21.3"O 209,11 2004 

BAS09-04 Solo n.d. 62°16'46.8"S, 58°26'19.4"O 238,08 2004 

BAS11-04 Solo n.d. 62°16'46.2"S, 58°26'14.2"O 311,51 2004 

BAS14-04 Solo n.d. 62°16'46.4"S, 58°26'37.2"O 417,04 2004 

 
 

 
 

 
 

BAS01-09 Solo -0,3 62°11'53.42"S, 58°26'53.19"O 0 2009 

BAS02-09 Solo 5,7 62°11'53.30"S, 58°26'50.30"O 41,82 2009 

BAS03-09 Solo 6,2 62°11'53.17"S, 58°26'47.75"O 78,81 2009 

BAS04-09 Solo 6,3 62°11'53.04"S, 58°26'45.23"O 115,58 2009 

BAS05-09 Solo 7,2 62°11'53.09"S, 58°26'42.57"O 154,10 2009 

BAS06-09 Solo 6,3 62°11'52.87"S, 58°26'40.19"O 189,10 2009 

BAS07-09 Solo 8,7 62°11'52.72"S, 58°26'37.37"O 230,04 2009 

BAS08-09 Solo 7,3 62°11'52.41"S, 58°26'33.54"O 286,06 2009 

BAS09-09 Solo 8,0 62°11'52.45"S, 58°26'30.19"O 334,62 2009 

BAS10-09 Solo 8,0 62°11'52.72"S, 58°26'27.01"O 381,13 2009 

BAS11-09 Solo 6,9 62°11'52.72"S, 58°26'24.00"O 424,76 2009 

BAS12-09 Solo 9,7 62°11'52.56"S, 58°26'20.62"O 473,79 2009 

BAS13-09 Solo 7,8 62°11'52.53"S, 58°26'18.28"O 507,70 2009 
1 BAS (Baranowski soil); BAI (Baranowski ice); Os dois últimos dígitos no nome das amostras referem-se ao 
ano da coleta. 
2 As amostras BAS02, BAS10, BAS12 e BAS13 coletadas em 2004 não foram analisadas neste estudo, e 
portanto foram excluídas da tabela. 
3 Os anos de coleta indicados correspondem aos verões de 2004/2005 (solo "2004"), de 2007/2008 (gelo "2008"), 
e de 2008/2009 (solo e gelo em "2009"). 
 

 As amostras de solo foram coletadas em um transecto de 500 m perpendicular à frente 

da geleira, isto é, ao longo da cronossequência. Neste transecto foram determinados 10 pontos 

de amostragem equidistantes entre si. Em cada ponto o solo foi coletado a 1-5 cm de 

profundidade, em triplicatas, homogenizados e armazenados em sacos de coleta esterilizados 
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whirl-pak (Nasco, USA), somando um total de aproximadamente 500 g de cada amostra. No 

momento da coleta foram determinadas a temperatura do solo com um termômetro de campo 

e a posição geográfica por GPS. Todas as amostras foram armazenadas sob refrigeração (-20 

°C) durante o transporte até o Brasil. 

 Amostras de gelo de Baranowski foram coletadas na base da geleira com o auxílio de 

uma picareta de gelo, conforme descrito no item 3.1.1. Uma lista simplificada das amostras 

utilizadas neste estudo encontra-se na Tabela 4. 

 

3.2.2 Análise dos parâmetros físico-químicos do solo 

 

 Parâmetros físico-químicos do solo foram analisados no Laboratório de Solos da 

Universidade Federal de Lavras (UFV). Os parâmetros medidos foram: potencial de oxido-

redução, fósforo total e dissolvido, potássio, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, zinco, ferro, 

manganês, cobre, berílio, enxofre, nitrogênio total (amônia e nitrato). A análise físico-química 

foi realizada nas amostras de solo coletadas em 2004. 

 

3.2.3 Fluxo de CO2 no solo de retração da geleira Baranowski 

 

 A respiração do solo – medida como fluxo de CO2 para a atmosfera – é um parâmetro 

importante para se estudar a atividade microbiana no solo ao longo do tempo. Desta forma, 

consideramos importante medir os fluxos de CO2 nos pontos de amostragem do recuo de 

geleira. As medições foram realizadas nas amostras coletadas durante a Operação Antártica 

XXVII (verão 2008/2009).  

 O fluxo de CO2 foi medido com um equipamento portátil LI-COR 8100 (LI-COR 

Biosciences, USA) em triplicatas, com intervalo de 2 horas entre os testes. Cada medida foi 

realizada em 3 ciclos consecutivos sendo 30 segundos iniciais para estabilização da câmara, 

seguidos por 90 segundos de medida de fluxo. O resultado foi determinado através da média 

de cada triplicata. 

 

3.2.4 Extração de DNA das amostras de solo e amplificação do gene 16S rRNA por 

PCR 

 

 O DNA total do solo foi extraído em duplicatas a partir de 10 g de amostra com o kit 

PowerMaxtm Soil DNA (Mo Bio), segundo as especificações do fabricante. Após a extração, o 
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DNA total foi quantificado por eletroforese em gel de agarose 0.8% (g/mL) em tampão TAE 

1X a 70 V e por espectrômetro NanoDroptm ND-1000 (Thermo Scientific, USA). 

O gene 16S rRNA da comunidade microbiana do solo foi amplificado por PCR para os 

experimentos de DGGE e para a construção da biblioteca de clones. Para a análise do perfil da 

comunidade nas amostras de solo por DGGE foram empregados os primers GC338F e 518R, 

que amplificam a região variável V3 do gene 16S rRNA de Bacteria, gerando um fragmento 

de aproximadamente 190 pb (LANE, 1991; MUYZER et al., 1993). Os primers 27F e 1401R 

amplificam um fragmento de aproximadamente 1400 pb e foram utilizados na construção da 

biblioteca de genes 16S rRNA. A sequência dos primers utilizados no trabalho encontra-se na 

Tabela 3. 

A concentração dos reagentes utilizados para a amplificação continha 1X tampão PCR 

10X, 1,5 mM de MgCl2, 1 U de Taq DNA polimerase (Platinum Taq polimerase, Invitrogen), 

0,2 µM de cada primer, 0,8 mM de dNTP e 15-20 ng de DNA num volume final de 25µL de 

reação. As condições de amplificação foram as mesmas descritas por Sakamoto (2001) e 

iniciou-se com hotstart de 95 °C por 10 min; seguido por 30 ciclos de 30 s de desnaturação a 

94 °C, 30 s de anelamento a 55 °C e 30 s de extensão a 72 °C e a extensão final 72 °C por 10 

min. Um controle positivo de reação foi preparado utilizando 25 ng de DNA de Escherichia 

coli JM109 (ATCC 53323). O controle negativo de reação foi preparado substituindo o 

volume do DNA molde pelo mesmo volume de água MilliQ esterilizada. Todas as 

amplificações foram realizadas em termociclador Eppendorf Mastercycler Personal 

(Eppendorf, USA). As concentrações dos reagentes de PCR e as condições de amplificação 

descritas acima foram utilizadas tanto para o DGGE, quanto para a construção da biblioteca 

de clones. 

 Os produtos de PCR foram verificados por eletroforese em gel de agarose 1,5% 

(g/mL) em TAE 1X a 100 V, corados com brometo de etídeo, expostos em um 

transiluminador UV, e visualizados e fotografados no software de imagens Kodak 1D 3.6 

(Kodak). Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese juntamente com 200 ng de 

marcadores de peso molecular 100bp DNA Ladder ou λ-HindIII (Invitrogen). 

 

3.2.5 Eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) das amostras de solo de 

Baranowski 

 

 O produto de amplificação com os primers GC338F e 518R das amostras de solo foi 

submetido à análise em DGGE utilizando-se o sistema Dcode Universal Mutation Detection 
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System (Bio-Rad Laboratories, Richmond Calif.). Os géis utilizados foram preparados com 

poliacrilamida 8% (solução estoque 40% acrilaminda/bis acrilamida 37,5:1; Bio Rad 

Laboratories, Inc.) em tampão TAE 1X. 

 Os gradientes de desnaturação utilizados foram 35-60% e 40-70% (no qual 100% de 

desnaturante continha 7 M de uréia e 40% de formamida). A eletroforese foi estabelecida a 60 

V e 60 °C durante 14 h. Após a corrida, os géis foram corados com nitrato de prata segundo o 

protocolo modificado de Sanguinetti et al. (1994), e a imagem foi obtida com auxílio de 

máquina fotográfica digital Canon Rebel XTi de 10 Megapixels (Canon, Japão). 

 

3.2.6 Análise dos perfis de DGGE do solo 

 

 A análise multivariada dos perfis de bandas do DGGE foi realizada com o software 

BioNumerics (Applied Maths, Bélgica). Inicialmente, as canaletas foram identificadas e suas 

respectivas curvaturas foram alinhadas. Em seguida, as bandas da amostra controle foram 

identificadas e estabelecidas como referências para a normalização das canaletas. Após a 

normalização, o software identificou as bandas das amostras através da intensidade das 

mesmas. Esta fase foi avaliada com cuidado e as correções necessárias foram feitas 

manualmente. Os dados de posição e intensidade de bandas foram transformados em uma 

matriz para as análises comparativas. 

 Os perfis de DGGE foram comparados entre si através da construção de um 

dendrograma de similaridade de bandas no software BioNumerics. O método de distância 

empregado foi UPGMA e correção de Jukes e Cantor. Esta metodologia resulta em uma 

árvore de distância de perfis de bandas e indica quais estruturas de comunidade são mais e 

menos similares, não representando, necessariamente, similaridade na composição de seus 

membros. 

 A correlação entre o perfil de comunidade (a partir das bandas de DGGE) e as 

variáveis físico-químicas foi avaliada através de uma análise de componentes principais 

(PCA). O software Canoco v4.5 (BRAAK e SMILAUER, 2002) foi utilizado para a análise 

por PCA a partir da matriz de bandas do DGGE e dos parâmetros físico-químicos do solo. 

 

3.2.7 Biblioteca do gene 16S rRNA das amostras de solo e gelo 

 

 A amostra da geleira Baranowski (BAI-08) e duas amostras do solo exposto (BAS01-

04 e BAS14-04) foram selecionadas para a construção de uma biblioteca do gene 16S rRNA 
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após os resultados do DGGE. Para tal, o DNA das amostras foi amplificado em triplicatas 

com os primers 27F e 1401R, como descrito anteriormente. O produto de amplificação foi 

clonado em vetores pGEM-Ttm Easy Vector (Promega, EUA), segundo as especificações do 

fabricante, em células de Escherichia coli JM109 competentes. A transformação das células 

foi realizada através de choque térmico 0°/42 °C por 45 segundos e os clones foram 

selecionados após 14 horas de crescimento a 37 °C em meio LA acrescido de ampicilina 100 

µg.mL-1, IPTG 0,2 µM e X-Gal 40 pg.mL-1. 

 

3.2.8 Sequenciamento dos clones da biblioteca de genes 16S rRNA 

 

 Inicialmente, as sequências clonadas foram amplificadas por PCR utilizando os 

primers M13F e M13R, que correspondem às sequências flanqueadoras do inserto no vetor. A 

concentração dos reagentes utilizado para a amplificação dos fragmentos continha 1X tampão 

PCR 10X, 1,7 mM de MgCl2, 1 U de Taq polimerase (Platinum Taq polimerase, Invitrogen), 

0,3 µM de cada primer, 0,8 mM de dNTP e uma pequena quantidade de células de cada clone 

para um volume final de 25 µL de reação. Após a amplificação por PCR, as amostras foram 

purificadas com o kit de purificação de microplacas ZR-96 DNA Clean-up Kittm (Zymo 

Research, Califórnia - EUA), segundo as instruções do fabricante, e quantificadas em 

eletroforese em gel de agarose 2%. A concentração de DNA em cada produto de PCR foi 

corrigida para aproximadamente 35 ng.µL-1 e submetida ao sequenciamento no Centro de 

Estudos do Genoma Humano do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 

(CEGH-USP), no qual utilizou-se o primer T7-Fwd (5' – TAA TAC GAC TCA CTA TAG 

GG – 3') com temperatura de anelamento de 56 °C. 

 

3.2.9 Pirosequenciamento das amostras de solo e gelo de Baranowski 

 

 Os resultados iniciais do estudo obtidos através das técnicas de DGGE e clonagem 

demonstraram-se promissores e, desta forma, decidiu-se por expandir as análises através de 

técnicas de sequenciamento de segunda geração (454 Life Sciences Pyrosequencing). Um 

total de 15 amostras foi submetido ao pirosequenciamento no laboratório do Prof. Dr. James 

Tiedje, da Michigan State University, EUA (sete amostras de cada coleta do solo, e uma 

amostra de gelo – Tabela 5). A amplificação inicial foi realizada com os primers 520F (5′ - 

AYT GGG YDT AAA GNG - 3′) e 802R (5′ - TAC NVG GGT ATC TAA TCC - 3′), que 
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amplificam a região hipervariável V4 do gene 16S rRNA, e sequências barcode foram 

inseridas nos amplicons de cada amostra antes da reação de pirosequenciamento. 

 

Tabela 4 - Amostras de solo e gelo da área de Baranowski submetidas ao pirosequenciamento. 
Amostra Tipo da amostra Ano de coleta 
BAI-09 Gelo 2009 

BAS01-04 Solo 2004 
BAS03-04 Solo 2004 
BAS05-04 Solo 2004 
BAS07-04 Solo 2004 
BAS09-04 Solo 2004 
BAS11-04 Solo 2004 
BAS14-04 Solo 2004 
BAS01-09 Solo 2009 
BAS02-09 Solo 2009 
BAS04-09 Solo 2009 
BAS06-09 Solo 2009 
BAS08-09 Solo 2009 
BAS10-09 Solo 2009 
BAS12-09 Solo 2009 

 

3.2.10 Análise in silico das sequências de 16S rRNA do solo e gelo de Baranowski 

 

 A composição e a diversidade microbiana do solo e gelo de Baranowski foram 

analisadas in silico com o auxílio de diferentes softwares de bioinformática descritos a seguir. 

As análises foram desenvolvidas nas sequências provenientes da clonagem (item 3.2.7) e do 

pirosequenciamento (item 4.2.9). 

 

3.2.10.1 Análise das sequências de 16S rRNA obtidas através da biblioteca de clones 

 

 As sequências da biblioteca de genes 16S rRNA (BAI-08, BAS01-04 e BAS14-04) 

foram analisadas conforme o método empregado na análise dos clones das amostras de gelo 

(item 3.1.6). Os índices de diversidade das comunidades microbianas foram obtidos através 

do software Dotur v1.53 (SCHLOSS, 2005), a partir de uma matriz de distância construída 

com o software DNADIST v3.5c (FELSENSTEIN, 1993). Para o cálculo da rarefação, foram 

utilizados como limites de corte os valores de 75% para o nível taxonômico de Filo, 85% para 

Classe e 95% para Gênero (WHITMAN e DYSZYNSKI, dados não publicados)4. Os índices 

                                                 
4 Disponível online em http://simo.marsci.uga.edu/public_db/taxonomy.htm 
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de riqueza (Ace e Chao1) e diversidade (Simpson e Shannon) foram calculados para cada 

biblioteca. 

 

3.2.10.2 Análise das sequências de 16S rRNA obtidas através da técnica de 

pirosequenciamento 

 

 Duas estratégias foram desenhadas para o estudo da diversidade microbiana nas 

amostras da cronossequencia: A) Método baseado em OTUs; B) Método por teste de 

hipóteses. Entretanto, o volume de dados gerado por pirosequenciamento, somado à 

complexidade dos métodos de análise, demanda um grande esforço computacional. Desta 

forma, as sequências foram submetidas a um pré-tratamento antes do início das estratégias de 

estudo. 

 As sequências de 16S rRNA geradas por pirosequenciamento foram inicialmente 

analisadas quanto à qualidade dos nucleotídeos no software do próprio equipamento (454 Life 

Sciences), o qual descartou as leituras de baixa qualidade. As regiões dos primers e barcode 

foram removidas e as sequências resultantes foram submetidas à identificação no banco de 

dados do Ribosomal Database Project. O software Mothur v.1.9.0 (SCHLOSS et al., 2009) foi 

aplicado para realizar o alinhamento das sequências, a construção da matriz de distância, o 

agrupamento das OTUs, o cálculo dos índices de diversidade e os testes de hipótese. 

 As sequências das 15 amostras (Tabela 5) foram alinhadas contra o banco de dados 

Silva (release 98) (PRUESSE et al., 2007), o qual contém aproximadamente 370.000 

sequências de Bacteria e Archaea pré-alinhadas segundo a estrutura secundária do RNA 

ribossomal. Após o alinhamento, os gaps comuns foram removidos e as sequências únicas 

foram separadas em um novo arquivo, de forma a diminuir o tempo computacional. O dado 

quantitativo (número de vezes que cada sequência se repete) foi armazenado em um arquivo 

separado para ser utilizado nos testes subsequentes (ver abaixo, teste UniFrac quantitativo). 

Uma matriz de distância foi calculada a partir do arquivo FASTA contendo o alinhamento das 

sequências únicas de cada amostra. A matriz foi calculada para todo o intervalo de cut-off 

entre 0% (sequências únicas) e 20%.  

 O método de análise baseado em OTUs permite analisar a frequência de distribuição 

de sequências de uma ou mais amostras através da matriz de distância. Esta estratégia 

possibilita calcular os índices de riqueza e diversidade de uma comunidade microbiana. Para 

tal, foram gerados grupos de OTUs em cada intervalo de cut-off da matriz de distância. Para 

cada amostra foram calculados individualmente os índices de Ace, Chao1, Simpson, Shannon, 
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e rarefação. Para a análise da diversidade entre amostras foram calculados os índices de 

riqueza compartilhada (riqueza observada, Ace e Chao1), similaridade de membros de 

comunidade (Jaccard e Sorenson) e similaridade de estrutura de comunidade (abundância de 

Jaccard e Theta de Yue-Clayton). 

 O método baseado em testes de hipóteses permite determinar se há evidências 

suficientes para sugerir que os dados da estrutura de comunidade poderíam ou não ser gerados 

pelo acaso. Inicialmente foi calculado o índice ∫-Libshuff a fim de testar estatisticamente se 

duas comunidades possuem a mesma estrutura. O índice foi calculado a partir da matriz de 

distância entre pares de amostras, em todo o intervalo de cut-off. Cada análise gerou dois 

valores-P, os quais foram considerados significativos se abaixo de 0,05 dividido pelo número 

de amostras comparadas (correção de Bonferroni). 

 O teste de hipótese da Parcimônia (também chamado de "teste-P") determina se duas 

ou mais comunidades microbianas têm a mesma estrutura. A significância deste teste 

estatístico indica apenas a probabilidade das comunidades terem a mesma estrutura por acaso 

e, portanto, não indica níveis de similaridade. O teste é calculado através dos comprimentos 

dos ramos da comunidade em uma árvore filogenética, considerando o número mínimo de 

mudanças ao longo da árvore que seriam necessárias para produzir o agrupamento observado 

na árvore. Uma árvore filogenética foi construída no software ARB a partir das sequências 

únicas alinhadas de todas as amostras juntas. A árvore foi construída com o método Neighbor 

Joining, com filtro de posição de nucleotídeos baseados na estrutura secundária do gene 16S 

rRNA, tal como descrito no item 3.2.10.2. O teste de Parcimônia foi executado no software 

Mothur v1.9.0 a parir da árvore filogenética construída. 

 O teste UniFrac foi realizado para avaliar a diferença de estrutura de comunidade entre 

as amostras. Este teste – medido como índice UniFrac qualitativo ou quantitativo – é capaz de 

identificar ramos únicos de uma comunidade em uma árvore filogenética e testar se tais ramos 

podem ser gerados pelo acaso. A árvore filogenética utilizada no cálculo dos índices UniFrac 

foi a mesma empregada no teste de parcimônia. Para o teste UniFrac quantitativo utilizou-se 

os dados do número de repetições de sequências gerados anteriormente.  

 Por fim, a estrutura de comunidade compartilhada entre as amostras de solo e gelo de 

Baranowski foi comparada em um mapa bidimensional de cores (também conhecido por 

heatmap) e por diagramas de Venn, ambos baseados da matriz de distância no software 

Mothur. Uma árvore de distância foi produzida a fim de identificar as amostras com estruturas 

de comunidade mais similares. 
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3.3 Diversidade funcional de genes alk em solos permafrost 

 

 Para determinar a diversidade microbiana nas amostras de permafrost, o DNA total da 

comunidade será extraído e analisado através do sequenciamento de clones da biblioteca de 

genes, construída a partir do produto de amplificação por PCR do gene 16S rRNA e gene 

alcano monoxigenase (gene alk). 
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Figura 11 - Organograma da metodologia empregada no estudo da diversidade filogenética 
e funcional das amostras de permafrost. 
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3.3.1 Amostras utilizadas no estudo 

 

 As amostras de permafrost utilizadas no trabalho pertencem à coleção do Laboratório 

de Criosolos do Instituto de Problemas Físico-químicos e Biológicos do Solo (IPCBPS/RAS), 

Universidade Estadual de Moscou, Rússia, e estão listadas na Tabela 6. 

 O permafrost do Ártico foi coletado nas planícies Kolyma-Indigirka, localizada no 

nordeste da Sibéria (Latitude 70ºN; Longitude 160ºE). Nesta região, o permafrost tem cerca 

de 800 m de espessura e uma temperatura média entre –9 °C e –11 °C (GILICHINSKY et al., 

1992). As coletas na Sibéria foram realizadas através de um drill seco (sem uso de óleos de 

perfuração, Figura 12b) e o método de detecção de contaminantes desenvolvido por 

Willerslev et al. (2004), baseado no emprego de células marcadas. Este método permite a 

detecção de possíveis contaminantes durante a coleta, transporte e manuseio das amostras, 

garantindo a autenticidade dos micro-organismos da amostra. 

 As amostras de permafrost da Antártica foram coletadas durante a Operação Antártica 

Brasileira XXVII e a 54° Expedição Antártica Russa (verão 2008/2009). Amostras foram 

coletadas com o mesmo drill seco, porém, não foi utilizado o sistema de células marcadas. As 

amostras de permafrost foram extraídas de 4 e 9 m de profundidade e imediatamente 

descontaminadas em laboratório com uso de luvas e bisturis esterilizados (Figura 12d). Estas 

amostras representam, portanto, um perfil de profundidade (e tempo) de um mesmo ambiente 

(P13, P14, P16 e P17). Em seguida, um data logger com sensores de temperatura foi instalado 

para determinar o limite entre camada ativa e camada congelada do permafrost. A datação 

geológica e análise mineralógica destas amostras estão sendo conduzidas no Laboratório de 

Criosolos do IPCBPS/RAS. 
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Tabela 5 - Lista das amostras de permafrost estudadas neste trabalho. 

Amostra Identificação1 Localização Profundidade Idade congelamento Tipo Informações 

P01 1/98 Ártico, planície Kolyma 21,45 - 21,5 m 3,0 milhões de anos Solo Fim do Plioceno 

P02 1/98 Ártico, planície Kolyma 8,10 - 8,25 m 1,8 milhões de anos Solo Fim do Plioceno 

P03 3/07 Ártico, planície Kolyma 5,15 – 5,20 m 5.000 anos Solo Planície de rio 

P04 516/07 Ártico, planície Kolyma 0-10 cm Moderno Solo Superficial de tundra 

P05 A11/08 Antártica, Ilha Rei George 6,75 - 6,80 m ~10.000 anos Sed. marinho 

P06 4/91 Ártico, planície Kolyma 21,3 m 120.000 anos  Sed. marinho 

P07 1/07 Ártico, planície Kolyma 4,7 m ~10.000 - 15.000 anos Solo Fim do Pleistoceno 

P08 A11/08 Antártica, Ilha Rei George 8,15 - 8,20 m ~20.000 - 30.000 anos Solo 

P09 2/08 Ártico, planície Kolyma 7,95 m n.d. Solo 

P10 14/99 Ártico, planície Kolyma 17,80 - 17,85 m 120.000 anos  Sed. marinho 

P11 7/02 Ártico, vulcão Kamchatka 7,2-7,5 m n.d. (~Alguns milhares) Solo vulcânico 

P12 1/99 Antártica, Beacon Valley 14-15 m 8 milhões de anos Solo Amostra mais antiga  

P13 1-1B09 Antártica, Ilha Rei George 4,6 m n.d. Sed. marinho 

P14 4-1B09 Antártica, Ilha Rei George 5,8 m n.d. Sed. marinho 

P15 7-1B09 Antártica, Ilha Rei George 6,9 m n.d. Sed. marinho 

P16 18-1B09 Antártica, Ilha Rei George 8,1 m n.d. Sed. marinho 

P17 21-1B09 Antártica, Ilha Rei George 9,2 m n.d. Sed. marinho 
1 Nome de identificação na coleção de amostras do Laboratório de Criosolos (IPFQBS/Rússia); n.d. = ainda não determinado 71 
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Figura 12 - A) Ilha Rei George, indicando o ponto de amostragem (�); B) Drill seco utilizado na 

coleta; C) Amostra de permafrost; D) Assepsia da amostra recém coletada. 
 

 A biblioteca de genes deve representar ao máximo a diversidade real do ambiente. 

Desta forma, torna-se importante o emprego de um protocolo capaz de extrair o DNA do 

maior número de tipos celulares da amostra. A extração foi realizada com o kit PowerMax™ 

Soil DNA (Mo Bio), a partir de 10 g de cada amostra, segundo o protocolo do fabricante. 

Em qualquer pesquisa ambiental, as amostras estão sujeitas a contaminação durante os 

procedimentos de coleta e extração de DNA. Portanto, alguns cuidados devem ser tomados 

para evitar as contaminações e garantir a autenticidade dos resultados. Tais cuidados tornam-

se fundamentais quando se tratar de amostras de difícil acesso e relativo baixo conteúdo 

biológico, como o caso do permafrost (WILLERSLEV et al., 2004). Desta forma, o 

procedimento de extração do DNA foi realizado em uma sala limpa e com materiais 

esterilizados descritos a seguir. 

 O procedimento de manipulação da amostra e extração do DNA foi realizado em uma 

sala limpa (Molecular Biology Class Grade) do Laboratório de Criossolo do IPFQBS/Rússia. 

A sala limpa era composta por um fluxo laminar Classe II e equipamentos de biologia 
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molecular dedicados para trabalho com amostras de permafrost. Antes de cada procedimento, 

um módulo portátil de ultra-violeta (UV-C) foi utilizado para esterilização da sala limpa, 

realizando disparos de radiação UV-C durante 120 segundos e consequente produção de gás 

ozônio. Todo o procedimento foi realizado com luvas, avental, máscara e touca esterilizados 

por radiação. Os materiais não fornecidos pelo kit, como e tubos de microcentrífuga de 1,5 

mL (Eppendorff, EUA) e tubos de centrífuga de 50 mL (TPP, Suíça) foram esterilizados em 

autoclave por 20 minutos a 121 °C e 1 atm. Para evitar contaminação cruzada entre as 

amostras de permafrost, as extrações de DNA foram realizadas individualmente e em dias 

diferentes. 

 Após extraído, o DNA foi purificado em colunas de polivinilpolipirrolidona (PVPP) 

(BERTHELET et al., 1996) para a remoção de possíveis inibidores de PCR. A concentração e 

qualidade do DNA extraído foram verificas por eletroforese em gel de agarose 0,8%. 

 

3.3.2 Amplificação do gene 16S rRNA do permafrost por PCR e TempliPhitm 

 

A amplificação de genes específicos por PCR nas amostras de permafrost pode ser 

impossibilitada em virtude da baixa concentração de DNA extraído destas amostras, como 

consequência de baixas concentrações celulares, presença de inibidores químicos, ou mesmo 

por danos na estrutura do DNA devido à ação das temperaturas baixas por milhares ou 

milhões de anos (WILLERSLEV et al., 2004). Neste contexto, optou-se por iniciar os 

experimentos com testes de amplificação do gene 16S rRNA para verificar a presença de 

DNA amplificável nas amostras de permafrost. 

O DNA total extraído foi submetido à amplificação por PCR com os primers 

universais 27F (5’ - AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG - 3’) e 1401R (5’ - CGG TGT 

GTA CAA GAC CC - 3’), os quais correspondem às regiões 8 até 27 e 1401 até 1417 do gene 

16S rRNA de Escherichia coli, respectivamente. A reação de PCR foi realizada com o kit 

Encyclo PCR kit (Evrogen, Rússia), composto de tampão Encyclo 1X, 0,2 mM de dNTPs e 

mix de DNA Polimerase 1X. A esta reação foram adicionados o par de primers (concentração 

final de 0,2 µM) e o DNA molde (10 ng), e a reação foi finalmente completada para um 

volume final de 25 µL com água Milli-Q. O programa de temperaturas utilizado foi composto 

de uma desnaturação inicial a 95 °C por 5 minutos, seguida de 35 ciclos de desnaturação a 95 

°C por 1 minuto, anelamento de primers a 52 °C por 1 minuto, e extensão a 72 °C por 1,5 

minuto. A extensão do último ciclo foi a 72 °C por 7 minutos (MITEVA et al., 2004). 
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 As amostras que apresentaram baixas concentrações finais de DNA extraído, ou a não-

amplificação do gene 16S rRNA por PCR, foram submetidas à amplificação do DNA total 

através do kit TempliPhitm (GE Healthcare Life Sciences, EUA), segundo as especificações 

do fabricante. Este kit é capaz de amplificar o DNA total de uma amostra através do princípio 

da amplificação por círculo rolante (rolling circle amplification, RCA) usando primers curtos 

e aleatórios sob atividade da DNA Polimerase do bacteriófago Φ29 (LIZARDI et al., 1998). A 

quantidade e qualidade do DNA amplificado após a reação com TempliPhitm foram 

verificadas por eletroforese em gel de agarose 0,8%. 

 

3.3.3 Amplificação do gene 16S rRNA do permafrost para DGGE 

 

 O perfil da comunidade das amostras de permafrost foi comparado em DGGE. A 

reação de PCR – na qual foram empregados os primers GC338F e 518R – seguiu os mesmos 

procedimentos descritos para as amostras de solo, descritos com detalhes no item 3.2.5. O 

produto de amplificação foi submetido à análise em DGGE utilizando-se o sistema Dcode 

Universal Mutation Detection System (Bio-Rad Laboratories, Richmond, California). Os géis 

utilizados foram preparados com poliacrilamida 8% (solução estoque 40% acrilaminda/bis 

acrilamida 37,5:1; Bio Rad Laboratories, Inc.) em tampão TAE 1X. O gradiente de 

desnaturação utilizado foram 40-70% (no qual 100% de desnaturante continha 7 M de uréia e 

40% de formamida). A eletroforese foi estabelecida a 60 V e 60 °C durante 14 h. Após a 

corrida, os géis foram corados com nitrato de prata, segundo o protocolo modificado de 

Sanguinetti et al. (1994), e a imagem foi obtida com auxílio de máquina fotográfica digital 

Canon Rebel XTi 10 Megapixels (Canon, Japão). 

 

3.3.4 Análise dos perfis de DGGE 

 

 A análise multivariada dos perfis de bandas do DGGE foi realizada com o software 

BioNumerics (Applied Maths, Bélgica), como descrito no item 3.2.6. 

 Os perfis de DGGE das amostras de permafrost foram comparados através de um 

dendrograma de similaridade de bandas construído com métodos UPGMA e Neighbor 

Joining, e com os coeficientes de Jaccard e Dice. 
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3.3.5 Detecção dos genes funcionais através da amplificação por PCR 

 

Os genes funcionais de degradação de alcanos foram amplificados com os primers 

degenerados AlkF (5' – GCI CAI GAR ITI RKI CAY AA – 3') e AlkR (5' – GCI TGI TGI 

TCI SWR TGI CGY TG – 3'), os quais geram um produto de amplificação de 542 pb. Ambos 

os primers foram construídos por Bellicanta (2004) para amostras de sedimento marinho da 

Antártica. 

A reação de PCR utilizada para amplificar os genes funcionais seguiu dois protocolos. 

Inicialmente, no Laboratório de Criossolos do IPFQBS/Rússia, foi empregado o mesmo 

protocolo da amplificação do gene 16S rRNA descrito acima (Encyclo PCR kit, Evrogen), 

exceto pela concentração dos primers, os quais foram utilizados 1,2 µM para Alk e α-ARHD. 

Em uma segunda etapa, no Laboratório de Ecologia de Micro-organismos do IO/USP, a 

reação de PCR foi otimizada para: tampão 1X (PCR buffer Invitrogen), 1,5 mM MgCl2, 0,8 

mM de dNTPs, 0,6 µM de cada primer, 1 U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen), e 20 ng de 

DNA molde da amostra em um volume final de 25 µL. A reação de PCR original, descrita em 

Kuhn et al. (2009), foi otimizada para as baixas concentrações de DNA do permafrost, e 

aplicado em ambos os laboratórios descritos anteriormente. As condições de amplificação 

otimizadas consistiram de uma desnaturação inicial a 97 °C por 3 minutos, seguida de 38 

ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 48 °C e 1 minuto a 72 °C, com uma etapa final de 

extensão de 5 minutos a 72 °C. Os produtos de amplificação foram confirmados e 

quantificados por eletroforese em gel de agarose 1,5% (m/v), utilizando como referência o 

marcador de peso molecular 100 pb DNA Ladder (Invitrogen, Brasil). Um controle positivo 

de reação foi preparado utilizando 25 ng de DNA dos isolado Acinetobacter sp. ADP1 

(alkM). O controle negativo de reação foi preparado substituindo o volume do DNA molde 

pelo mesmo volume de água MilliQ esterilizada. 

 

3.3.6 Construção da biblioteca de genes funcionais 

 

 A biblioteca de genes funcionais foi construída a partir de uma mistura de três 

repetições do produto de PCR, os quais foram purificados e concentrados com o kit DNA 

Clean e Concentratortm (Zymo Research, USA). Os produtos de PCR purificados foram 

clonados em plasmídeo pGEM-T Easy Vector System (Promega, EUA) seguindo as 

indicações do fabricante.  
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 Após a ligação, os vetores foram inseridos em células competentes de Escherichia coli 

JM109 (Promega, EUA) por choque térmico a 42 °C por 45 segundos. Em seguida as células 

foram distribuídas em meio seletivo (LA acrescido de 100 µg.mL-1 de ampicilina, 40 pg.mL-1 

de X-Gal e IPTG 0,2 µM) e incubadas a 37 °C por 16 horas (SAMBROOK e RUSSEL, 

2001). 

 As colônias que apresentaram plasmídeos com insertos (brancas) foram repicadas em 

meio LA contendo 100 µg.mL-1 de ampicilina e incubadas a 37 °C por 14 horas. Após a 

incubação, uma pequena quantidade da colônia foi inserida em um tubo de microcentrífuga 

contendo a reação de PCR para amplificação do inserto. A reação de PCR possuia um volume 

final de 25 µL contendo tampão de PCR 1X, 1,7 mM de MgCl2, 0,8 mM de dNTPs, 0,3 µM 

de cada primer e 1 U de Taq DNA Polimerase (Invitrogen, Brasil). Para a amplificação dos 

insertos, foi utilizado o par de primers M13F (5' – GTT TTC CCA GTC ACG AC – 3') e 

M13R (5' – CAG GAA ACA GCT ATG AC – 3'), os quais hibridizam nas regiões do vetor 

adjacentes ao sítio de ligação do inserto. As reações de amplificação foram realizadas com 

ciclo inicial de desnaturação a 97 °C por 3 minutos, seguido de 40 ciclos de 94 °C por 30 

segundos, 60 °C por 30 segundos, e 72 °C por 90 segundos, com extensão final a 72 °C por 5 

min. O produto de PCR foi submetido ao sequenciamento no Centro de Estudos do Genoma 

Humano da Universidade de São Paulo (CEGH-USP), no qual utilizou-se o primer T7-Fwd 

(5' – TAA TAC GAC TCA CTA TAG GG – 3') com temperatura de anelamento de 56 °C. 

 

3.3.7 Análise in silico da biblioteca de genes funcionais do permafrost 

 

 A metodologia de análise in silico dos genes funcionais diferiu em alguns pontos 

daquela utilizada para as análises dos genes 16S rRNA. As alterações metodológicas foram 

necessárias pelo fato destas sequências codificarem proteínas funcionais e, principalmente, 

pela escassez de sequências depositadas nos bancos de dados. 

 Inicialmente, a qualidade do sequenciamento foi averiguada através da ferramenta 

Phred, disponível online no software Electropherogram quality analysis da EMBRAPA, e as 

sequências com score < 10 foram removidas. Em seguida, as sequências foram manualmente 

editadas no software BioEdit v7.0.9.0 (HALL, 1999), a fim de remover as sequências do vetor 

e dos primers. 

 A identificação das sequências foi realizada com o software BLAST v.2.2.23 (NCBI) 

através dos algoritmos Blastn e TBlastx. O método Blastn procura sequências de nucleotídeos 
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similares dentro do banco de dados de nucleotídeos (GenBank Nucleotide Collection), 

enquanto o método TBlastx busca sequências de nucleotídeos traduzidas em um banco de 

sequências de nucleotídeos também traduzidas. O TBlastx traduz as sequências de DNA 

inseridas pelo usuário e as sequências do banco de dados, de forma a criar sequências de 

aminoácidos a partir de todas as fases abertas de leitura (Open Reading Frame, ORF) e em 

ambos os sentidos, e executa a comparação. Este método é mais sensível que o Blastn para 

encontrar genes novos, nos casos onde a variabilidade é maior na sequência de nucleotídeos e 

menor na de aminoácidos. 

 As sequências mais similares, advindas de ambos os métodos, foram selecionadas 

como referências. Durante a seleção das sequências referências foi dado prioridade às 

sequências cuja origem seja de isolados microbianos descritos na literatura. Na 

impossibilidade, foram escolhidas as sequências da literatura obtidas através de métodos 

independentes de cultivo. Adicionalmente, as sequências de genes funcionais encontradas por 

Kuhn et al. (2009) em amostras de sedimentos marinhos da Antártica foram incluídas no 

grupo de referência para melhor comparar a diversidade encontrada em ambientes polares. 

 Um banco de sequências foi construído com os clones do permafrost, as sequências de 

sedimentos marinhos da Antártica, e sequências referências mais próximas. Este banco de 

sequências foi traduzido para aminoácidos no software BioEdit. As sequências de 

aminoácidos foram alinhadas com o software Clustal W (THOMPSON et al., 1994) e árvores 

filogenéticas foram construídas com sequências selecionadas deste banco de dados. As 

árvores foram construídas com o software MEGA 4 (TAMURA et al., 2007) utilizando o 

método Neighbor Joining, modelo de substituição da matriz PAM (Dayhoff), teste de 

bootstrap de 1000 repetições, e gaps foram considerados deleções par-a-par (pairwise 

deletion). 

 Duas estratégias foram utilizadas para separar os clones em famílias protéicas 

operacionais (OPF, Operational Protein Families). O primeiro método consistiu em gerar 

uma árvore filogenética contendo apenas as sequências dos clones. Esta árvore foi criada com 

a mesma medotologia descrita anteriormente, isto é, a partir do alinhamento das sequências de 

aminoácidos traduzidos. O agrupamento das sequências foi analisado de forma a identificar 

grupos similares e diferentes. 

 O segundo método consistiu em calcular a distância genética entre cada par de 

sequências e separá-las em rankings de distância. O software Mothur v.1.9.0 (SCHLOSS et 

al., 2009) foi utilizado nos procedimentos desta metodologia. Inicialmente, uma matriz de 

distância foi construída com o método do vizinho mais distante (furthest neighbor) a partir 
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das sequências traduzidas e alinhadas dos clones de permafrost. Em seguida a matriz foi 

analisada para gerar tabela contendo rankings de abundância de sequências em diferentes 

cutoffs. Para determinar o cutoff que separa as OPF foi identificado na tabela de rankings a 

linha em que o número de famílias (e abundância de sequências em cada família) 

correspondesse ao mesmo perfil observado na árvore filogenética construída no primeiro 

método. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Com o objetivo de apresentar os resultados de forma mais clara, a sessão "4 

Resultados e Discussão" será tratada separadamente em cada um dos três objetivos do projeto:  

 

 (4.1) Diversidade microbiana em amostras de gelo da Antártica; 

 

 (4.2) Sucessão ecológica em solos expostos por recuo de geleira; 

 

 (4.3) Diversidade funcional de genes alk em solos permafrost. 
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4.1 Diversidade microbiana em amostras de gelo da Antártica 

 

4.1.1 Contagem de células totais das amostras de gelo glacial por DAPI 

 

 A contagem de células totais (viáveis e não-viáveis) foi realizada com o uso do 

marcador DAPI nas amostras de gelo da geleira Baranowski (BAI-08, Península Antártica) e 

do Pólo Sul Geográfico (PSG). A contagem foi realizada sobre as membranas de nitrocelulose 

filtradas após o procedimento de descontaminação das amostras. As demais amostras de gelo 

da Península Antártica (Tabela 1, amostras 1-4) não foram analisadas por problemas 

logísticos durante o transporte das mesmas até o Brasil. 

 A quantidade de células presente nas duas geleiras analisadas foi considerada 

semelhante, sendo de aproximadamente 3,0 x 104 células por mililitro para a Geleira 

Baranowski e de 2,6 x 104 células por mililitro para o PSG. Estes valores são comparáveis aos 

obtidos em outros trabalhos e encontram-se cerca de uma ordem de grandeza abaixo do 

observado para o gelo marinho e neve; e uma ordem de grandeza maior que a concentração de 

células no gelo sobre o Lago Vostok (Tabela 7). 

 
Tabela 6 - Comparação das concentrações de células bacterianas encontradas em 

diferentes ambientes criogênicos. 

Concentração Ambiente Referência 

2,0 105 cel/mL Neve sobre geleira Skidmore 2000, Zhang 2002 

3,0 105 cel/mL Lagos alpinos e polares Alfreider 1996, Pearce 2003 

1,0 105 cel/mL Gelo marinho do Ártico Brinkmeyer 2003, Junge 2004a 

2,0 104 cel/mL Nuvens polares Amato 2005 

3,0 104 cel/mL Geleira Baranowski Este trabalho 

2,6 104 cel/mL Pólo Sul Geográfico Este trabalho 

3,0 103 cel/mL Gelo Vostok Priscu 1999, Abyzov 2001 

 

 

4.1.2 Hibridização por sondas fluorescentes (FISH) das amostras de gelo 

 

 A análise por microscopia de fluorescência empregando-se a hibridização de sondas 

específicas para diferentes grupos taxonômicos indicou uma divergência na composição da 

comunidade de cada ambiente (Figuras 13 e 14). A geleira Baranowski apresentou maior 

abundância de indivíduos da Classe Alphaproteobacteria (58%), seguido das Classes Gamma 

(12%) e Betaproteobacteria (9%), enquanto foram observados poucos representantes da 



 

 

Classe Deltaproteobacteria

grupos Beta (41%) e Alphaproteobacteria

indivíduos da Classe Gammaproteobacteria

continental. Ao contrário da amostra de Baranowski, a Classe 

encontrada com maior frequência no PSG (11%). Com relação ao Dominio 

representantes foram encontrados na Geleira Baranowski (1%), e um número maior na 

amostra do PSG (7%). 

 

Figura 13 - Análise por microscopia de 
e do Pólo Sul Geográfico (PSG), coradas com DAPI (B1 e PSG1), e após hibridização 
com sondas específicas (B2 e PSG2).

 

 

Deltaproteobacteria (2%). A amostra de gelo do PSG, por sua vez, apresentou 

Alphaproteobacteria (35%) como mais abundantes

Gammaproteobacteria (2%) foram pouco observados na amostra 

continental. Ao contrário da amostra de Baranowski, a Classe Deltaproteobacteria

a com maior frequência no PSG (11%). Com relação ao Dominio 

representantes foram encontrados na Geleira Baranowski (1%), e um número maior na 

Análise por microscopia de fluorescência das amostras de gelo da Geleira Baranowski (B) 
e do Pólo Sul Geográfico (PSG), coradas com DAPI (B1 e PSG1), e após hibridização 
com sondas específicas (B2 e PSG2). 

81 

(2%). A amostra de gelo do PSG, por sua vez, apresentou os 

como mais abundantes. Entretanto, 

(2%) foram pouco observados na amostra 

Deltaproteobacteria foi 

a com maior frequência no PSG (11%). Com relação ao Dominio Archaea, poucos 

representantes foram encontrados na Geleira Baranowski (1%), e um número maior na 

 
fluorescência das amostras de gelo da Geleira Baranowski (B) 

e do Pólo Sul Geográfico (PSG), coradas com DAPI (B1 e PSG1), e após hibridização 
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Figura 14 - Distribuição percentual dos grupos de Bacteria e Archaea encontrados nas amostras de 

gelo da geleira Baranowski e do Pólo Sul Geográfico através da técnica de FISH. A 
porcentagem da comunidade foi calculada considerando 100% como a soma do total de 
células contadas pelo DAPI. A comunidade referida como "outros grupos" corresponde às 
células coradas por DAPI e que não hibridizaram com nenhuma sonda. 

 

4.1.3 Extração de DNA e biblioteca de genes 16S rRNA das amostras de gelo 

 

 As amostras de gelo foram descontaminadas e descongeladas com os métodos 

descritos no item 3.1.2. Após o descongelamento, as amostras foram filtradas em membranas 

de éster de celulose de 0,22 µm de porosidade e estas membranas foram utilizadas para a 

extração do DNA total. O primeiro resultado obtido após a filtração das membranas foi a 

comparação do material particulado sobre as membranas (Figura 15). Estes materiais 

contínham pequenas rochas, grãos de areia, poeira, e potencialmente células agregadas à 

superfície destes elementos, os quais muito provavelmente têm origem por ação do vento e 

deposição da neve (HUGHES et al., 2004). A geleira Ecology (amostra ECO-09) apresentou 

maior quantidade de material imerso no gelo, seguido da geleira Baranowski (BAI-09) 

(Tabela 8). 

 O método utilizado para extrair o DNA total das amostras resultou em pouca 

quantidade de DNA para as amostras da Península Antártica, e nenhuma quantidade de DNA 

para o PSG. A quantificação do DNA total revelada por NanoDroptm, após a purificação e 

concentração, está apresentada na Tabela 8. 
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Figura 15 - Membranas de 0,22 mm após a filtração das amostras de gelo da Ilha Rei George, 

Antártica. Geleira Domeyko (DOM-09); Geleira Wanda (WAN-09); Geleira Znosko 
(ZNO-09); Geleira Ecology (ECO-09) e Geleira Baranowski (BAI-09). 

 

Tabela 7 - Concentração final de DNA obtido após a extração do DNA total das amostras de 
gelo da Península Antártica e Pólo Sul Geográfico. 

Amostra1 
Volume filtrado 
(aproximado) 

Massa do material 
filtrado2 

Concentração final de DNA3 

(em 10 µµµµL) 

DOM-09 a 810 mL 0,059 g 12,76 ng.µL-1 

DOM-09 b 1.100 mL 0,082 g 17,36 ng.µL-1 

ZNO-09 a 930 mL 0,047 g 6,8 ng.µL-1 

ZNO-09 b 1.100 mL 0,071 g 6,9 ng.µL-1 

WAN-09 a 720 mL 0,049 g 10,11 ng.µL-1 

WAN-09 b 980 mL 0,067 g 13,88 ng.µL-1 

ECO-09 a 1.150 mL 1,178 g 5,4 ng.µL-1 

ECO-09 b 890 mL 0,758 g 4,6 ng.µL-1 

BAI-09 a 670 mL 0,192 g 4,0 ng.µL-1 

BAI-09 b 930 mL 0,368 g 10,88 ng.µL-1 

*BAI-08 a 1.800 mL n.d. 2,9 ng.µL-1 

*BAI-08 b 800 mL n.d. 0,6 ng.µL-1 

*PSG a 250 mL n.d. 0 ng.µL-1 

PSG b 300 mL n.d. 0 ng.µL-1 
1 As letras a e b referem-se a repetições de extração. As amostras sinalizadas com (*) 
correspondem às extrações de DNA antes de otimizar o protocolo. 
2 Massa total retida na membrana após a filtração da amostra de gelo descontaminada. 
3 Concentração de DNA obtido após a purificação e concentração do volume final de extração 
(3 mL) para um volume de 10 µL de água MilliQ esterilizada. Quantificado em NanoDroptm. 
 

 Novas extrações foram realizadas na tentativa de obtenção de DNA da amostra PSG 

com algumas modificações no protocolo sugeridas pelo Dr. Brent Christner, Louisiana State 

DOM-09 WAN-09 ZNO-09 ECO-09 BAI-09 
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University, EUA (comunicação pessoal)5. Em princípio, a filtração de maior volume de 

amostra não foi possível devido à baixa quantidade de amostra disponível (um testemunho de 

gelo com aproximadamente 300 mL). Portanto optou-se por repetir o método de extração com 

o UltraCleantm Water DNA Isolation Kit com as seguintes modificações: 1) Substituir a 

membrana de filtração do kit (0,22 µm, nylon, Φ47 mm) por membranas menores (0,22 µm 

poros, nitrocelulose, Φ13 mm); 2) Eluir o DNA em menor volume (1 mL ao invés de 3 mL) 

de água MilliQ pré-aquecida a 60 °C; 3) Utilizar diferentes volumes (1 a 10 µL) da amostra 

de gelo do PSG, sem filtrar, diretamente na reação de PCR. 

 Embora as modificações 1 e 2 acima descritas tenham aumentado a quantidade de 

DNA extraído em outras amostras de gelo, não foi possível observar quantidades detectáveis 

de DNA na amostra de gelo do PSG. Mesmo após a amplificação por PCR com volumes 

diretos da amostra, método que resultou em DNA amplificado para amostras de gelo acima do 

Lago Vostok (CHRISTNER et al., 2001), nenhum produto de reação foi detectado para a 

amostra PSG. Desta forma, a biblioteca de genes 16S rRNA foi construída apenas para as 

amostras de geleiras da Península Antártica. 

 O total de 121 clones com inserto foi obtido na construção das bibliotecas de genes 

16S rRNA. A presença do inserto de tamanho esperado (1500 pb) foi confirmada em todos os 

clones através da amplificação por PCR da região específica do vetor. Os insertos dos clones 

de cada amostra foram sequenciados parcialmente com o primer T7-fwd e submetidos às 

análises em bioinformática. 

 Inicialmente a qualidade das sequências foi avaliada no software Phred. Apenas 2 

sequências apresentaram score < 10 e foram descartadas (BAI-014 e ZNO-17). As demais 

amostras foram manualmente editadas para remover a sequência do vetor e dos primers. Após 

este procedimento, as sequências foram identificadas nos bancos de dados do RDP e 

GenBank e árvores filogenéticas foram construídas com as sequências de referência mais 

próximas. 

 A análise filogenética gerou uma árvore de distância com quatro grandes grupos, 

sendo eles os Filos Proteobacteria (67,6%), Actinobacteria (23,5%), Firmicutes (3%) e 

Cyanobacteria (5,9%). 

 O primeiro grupo, formado por filotipos mais similares ao Filo Proteobacteria, foi 

composto principalmente por membros da Classe Alfaproteobacteria (90%), onde se destacou 

o alto número de sequências similares ao gênero Rhizobium (n = 63 ou 52% de toda a 

                                                 
5 Correspondência eletrônica. 
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amostra). As maiores abundâncias destas sequências foram observadas nas geleiras 

Baranowski (BAI-09) e Znosko (ZNO-09), que juntas compreenderam 98,4% de todas as 

sequências afiliadas ao gênero Rhizobium. As demais sequências agrupadas à Classe 

Alfaproteobacteria foram similares com isolados dos gêneros Brevundimonas, Sphingopyxis, 

Porphyrobacter, Paracoccus e Blastomonas. Duas sequências (BAI-006 e ZNO-49) foram 

afiliadas à Classe Betaproteobacteria e ambas apresentaram maior identidade com sequências 

do gênero Delftia. Um clone foi agrupado na Classe Gammaproteobacteria, apresentando alta 

identidade com isolados do gênero Stenotrophomonas. 

 O segundo grupo foi composto por 16 filotipos alocados com membros de cinco 

famílias diferentes do Filo Actinobacteria. Duas sequências (BAI-028 e BAI-042) 

apresentaram alta identidade com membros da família Microbacteriaceae, em especial aos 

gêneros Cryobacterium (99% de identidade) e Glaciibacter (95% de identidade). Estes grupos 

possuem espécies de micro-organismos psicrofílicos comumente encontrados em ambientes 

polares, como o solo da Antártica (SUZUKI et al., 1997) e cunhas de gelo dentro do 

permafrost (ASANO et al., 2009). Uma sequência (ZNO-50) apresentou afiliação à família 

Micrococcineae, cujo isolado mais próximo pertence ao gênero Arthrobacter (99% de 

identidade). As outras três sequências deste cluster apresentaram identidade com micro-

organismos patógenos humanos dos gêneros Propionibacterium (99% identidade), 

Corynebacterium (99%) e Mycobacterium (98,8%). 

 O terceiro e último grupo foi composto apenas por duas sequências (BAI-075 e ECO-

035), as quais apresentaram maior identidade (96%) com cianobactérias de diferentes 

ambientes. Estas duas sequências foram consideradas diferentes entre si e serão discutidas 

adiante. 

 De modo geral, as sequências encontradas nas amostras de gelo da Península 

Antárticarepresentam grupos já encontrados em geleiras alpinas, do Ártico e da Antártica. 

Entre as bactérias mais predominantes de habitats criogênicos estão os bacilos Gram positivos 

formadores de endósporos (gêneros Bacillus e Paenibacillus). Estas bactérias foram 

detectadas e/ou isoladas no gelo do lago Vostok (ABYZOV et al., 2005), geleiras polares e 

alpinas (CHRISTNER et al., 2005) e na Groenlândia (CASTELLO et al., 2005). Outras 

bactérias comumente encontradas em amostras de gelo incluem membros de Actinobacteria 

(Arthrobacter), Alphaproteobacteria (Sphingomonas e Methylobacterium) e 

Gammaproteobacteria (Acinetobacter) (CHRISTNER et al., 2005). 

 O gênero Rhizobium é composto por bactérias fixadoras de nitrogênio associadas a 

raízes de plantas vasculares, dentre os quais podem ser citados Rhizobium radiobacter 
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(sinônimo = Agrobacterium radiobacter) e Rhizobium rubi (YOUNG et al., 2001). 

Sequências com altas identidades ao gênero Rhizobium consideradas dominantes na amostra 

analisada também foram encontradas em geleiras do Monte Everest (EF190122) (LIU, Y. 

Dados não publicados )6 e no Tibete (EU527087-EU527088; LIU et al., 2009.). A presença de 

uma grande população de Rhizobium no gelo de Baranowski pode indicar a influência do 

transporte de detritos de solo para a geleira, ou ainda por transporte aéreo em correntes vindas 

da América do Sul. Há ainda a hipótese de que biases nos procedimentos de extração de 

DNA, amplificação do gene 16S rRNA ou na clonagem, tenham resultado em super-

estimativas da presença de Rhizobium. Entretanto, a alta abundância desse gênero também foi 

observada através de outras técnicas, mais especificamente quando a amostra BAI-09 foi 

submetida ao pirosequenciamento (item 4.2.7.4., Quadro 2), o que sugere não haver efeitos 

metodológicos no resultado da clonagem. Cabe ressaltar que a técnica de FISH aplicada à 

amostra de gelo de Baranowski também detectou abundância da Classe Alfaproteobacteria, a 

qual inclui o gênero Rhizobium (Figura 14). As sequências BAI-39 e BAI-44 apresentaram 

alta identidade com isolados do gênero Brevundimonas. Espécies deste gênero foram 

encontradas em ambientes extremos diversos, incluindo o interior da câmara de esterilização 

da Sonda Espacial Phoenix (FJ191585; LA DUC et al., 2007.) e em amostras de água 

condensada no interior da Estação Espacial Russa "MIR" (AB071954; LI et al., 2004). Em 

ambientes criogênicos, o gênero Brevundimonas foi descrito no permafrost (ZHANG et al., 

2007), em geleiras da ilha de Svalbard (norte da Noruega) (FM955876; SHIVALI, S. Dados 

não publicados)1, e foi isolado a partir de culturas de enriquecimento anaeróbio para 

psicrofílicos em amostras de gelo da Groenlândia (AY169433; SHERIDAN et. al., 2003). Na 

Antártica, o gênero foi encontrado em amostras de aerosol e no solo da Ilha Rei George 

(EU429504; GONZALES-TORIL et al., 2008). 

 Membros da família Sphingomonadaceae são frequentemente isolados em amostras de 

gelo e em grandes profundidades sob a superfície (BALKWILL et al., 1997; CHRISTNER, 

2002). Muitas espécies desta família possuem a capacidade de sobreviver longos períodos de 

tempo sob condições de baixo teor de nutrientes, como é o caso do ambiente glacial 

(CHRISTNER, 2002). Alguns isolados desta família como o caso das sequências altamente 

similares de Blastobacter sp. (U20772) e Sphingopyxis sp. (DQ376581) são conhecidos por 

sua capacidade na degradação de hidrocarbonetos aromáticos (FREDRICKSON et al., 1995; 

CUNLIFFE e KERTESZ, 2006). 

                                                 
6 Informações obtidas no GenBank. 
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 Bactérias da classe Actinobacteria geralmente são encontradas em ambientes glaciais. 

Muitos membros deste grupo são psicrotróficos ou mesmo psicrofílicos obrigatórios, como as 

espécies Leifsonia rubra (REDDY et al., 2003) e Cryobacterium psychrophilum (SUZUKI et 

al., 1997). Dois clones (BAI-028 e BAI-042) apresentaram altos valores de identidade com 

organismos descritos no Ártico e na Antártica, incluindo bactérias dos gêneros 

Frigoribacterium (EU584512; LIU et al., dados não publicados)7 e Cryobacterium 

(BRAMBILLA et al., 2001). Sequências idênticas a estes clones também foram descritas em 

camadas de gelo perene sobre lagos hipersalinos da Antártica (Lake Vida, McMurdo Dry 

Valleys) (MOSIER et al., 2007). Ambos os clones também foram relacionados a aeróbios 

heterotróficos isolados do solo antártico (AISLABIE et al., 2006). 

 A presença de sequências similares a micro-organismos patogênicos humanos na 

amostra de gelo é questionável. Embora cuidados para evitar contaminação durante a coleta, 

transporte e processamento das amostras tenham sido tomadas, três clones apresentaram altos 

valores de identidades com sequências de Propionibacterium (DQ672259), Corynebacterium 

(DQ778040) e Mycobacterium (AY457082) do banco de dados. Ao gênero 

Propionibacterium pertencem bactérias comensais da pele humana, sendo a espécie 

Propionibacterium acnes seu maior representante (MCDOWELL et al., 2008). Entretanto, 

este gênero não está restrito ao habitat do hospedeiro e já foi encontrado em solos (ROSSI et 

al., 1999) e aquíferos contaminados com arsênio (EU735720; O'NEIL, S. M. Dados não 

publicados)8. 

 O gênero Corynebacterium é composto por um grupo de bactérias ecologicamente 

diversificadas que incluem linhagens patógenas e não-patógenas (DWORKIN et al., 2006). A 

espécie Corynebacterium diphtheriae é o agente causador da difteria humana e representa 

uma das espécies mais bem estudadas do gênero. Este grupo apresenta muitas espécies não-

patógenas, como C. glutamicum e C. ammoniagenes, e incluem linhagens isoladas de solo, 

água marinha, alimentos, e pele de animais (DWORKIN et al., 2006). Um isolado 

identificado posteriormente como C. mediolanum foi obtido a partir de amostras de gelo de 

500.000 anos da geleira Guliya (Platô Tibetano, China) (CHRISTNER, 2002). 

 Da mesma forma, o gênero Mycobacterium possui espécies patogênicas ao homem e 

incluem as espécies Mycobacterium leprae e Mycobacterium tuberculosis. A presença de 

sequências deste gênero já foi relatada em geleiras de 12.000 anos na Bolívia (AF479359; 

CHRISTNER, 2002), sugerindo alta resistência destes patógenos em ambientes criogênicos. 
                                                 
7 Informações obtidas no GenBank. 
8 Informações obtidas no GenBank. 
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A espécie Mycobacterium tuberculosis, identificada através de métodos bioquímicos, foi 

descrita apenas uma vez na região sub-antártica habitando tecidos de um lobo marinho 

(Arctocephalus tropicalis) (BASTIDA et al., 1999). 

 

 
Figura 16 - Árvore filogenética construída a partir dos clones da amostra de gelo da Ilha Rei George, 

Península Antártica, e sequências de referência com maiores valores de identidade do 
banco de dados RDP. A árvore foi construída com o método Neighbor Joining, com 
modelo de Kimura 2-parâmetros e teste de 1000 bootstraps. A escala indica a distância de 
similaridade dos ramos. Os clones, indicados em negrito, correspondem a sequências do 
inserto no sentido 5'-3' (Forward) das geleiras Baranowski (BAI), Ecology (ECO), 
Domeyko (DOM), Znosko (ZNO) e Wanda (WAN). 
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Figura 17 - Árvore filogenética construída a partir dos clones da amostra de gelo da Ilha Rei George, 

Península Antártica, e sequências de referência com maiores valores de identidade do 
banco de dados RDP. A árvore foi construída com o método Neighbor Joining, com 
modelo de Kimura 2-parâmetros e teste de 1000 bootstraps. A escala indica a distância de 
similaridade dos ramos. Os clones correspondem a sequências do inserto no sentido 3'-5' 
(Reverse) das geleiras Baranowski (BAI), Ecology (ECO), Domeyko (DOM) e Znosko 
(ZNO). 

 

 Os clones BAI-075 e ECO-035 apresentaram-se similares (80-96% de identidade) a 

sequências do Filo Cyanobacteria no banco de dados. As cianobactérias tem por característica 

um metabolismo fotossintetizante com oxigênio e, por este motivo, desempenham um papel 

fundamental na produção primária e ciclagem do carbono no ambiente. A distribuição deste 

grupo é cosmopolita e algumas espécies já foram observadas habitando ambientes frios e 

quentes. Na Antártica, elas podem ocorrer em simbiose (liquens) ou de vida livre, como 

criptoendolíticos (superfície ou interior de rochas), fitoplâncton marinho e lacustre, solos 

oligotróficos, e mats microbianos em lagos e água de degelo (FERNANDEZ-VALIENTE et 

al., 2001; FIORE et al., 2009; TATON et al., 2003). Muitas cianobactérias isoladas na 
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Antártica são psicrofílicas com o limite máximo de 20 °C de temperatura para crescimento 

(SEABURG, 1981). Bactérias do Filo Cyanobacteria também foram isoladas ou encontradas 

por técnicas independentes de cultivo em amostras de geleiras polares e alpinas 

(CHRISTNER, 2002; POGLAZOVA et al., 2001; STIBAL et al., 2006). 

 O clone ECO-035, obtido a partir do gelo da geleira Ecology (Península Antártica), 

apresentou maiores valores de similaridade com sequências de cianobactérias de vida livre 

isoladas na Antártica, como os gêneros Phormidium (EU852498), Leptolyngbya (Y493590), e 

Nostoc (AB325714) (Figura 17). Entretanto, este clone foi ainda mais similar a uma sequência 

de cianobactéria encontrada em solos da Antártica (EF220274) através de métodos 

independentes de cultivo (YERGEAU et al., 2007). 

 O clone BAI-075, por outro lado, apresentou maior similaridade com sequências de 

cloroplastos de células vegetais (DQ629585) e, simultaneamente, com sequências de 

cianobactérias encontradas em amostras de permafrost da Antártica (EU282441; 

VISHNIVETSKAYA, 2009). Este resultado pode ser interpretado sob diferentes pontos de 

vista. Primeiramente, a similaridade demonstrada entre o clone BAI-075 e a cianobactéria do 

permafrost pode ser considerada uma evidência que estes micro-organismos têm ampla 

distribuição geográfica, incluindo áreas extremas como o gelo e o permafrost. Além disso, 

cianobactérias das Ordens Oscillatoriales, Nostocales e Chroococcales foram relatadas como 

membros dominantes em alguns ambientes criogênicos (JUNGBLUT et al., 2010). 

 Em contrapartida, alguns materiais vegetais como algas e grãos de pólen são 

frequentemente encontrados na superfície e no interior de geleiras (BOURGEOIS, 2000; 

KOHSHIMA et al., 2007; WILLERSLEV et al., 1999). Neste sentido, pode-se supor que o 

método de extração de DNA empregado neste trabalho tenha sido eficaz na lise e separação 

do DNA vegetal contido na geleira. Uma possível origem do material vegetal na amostra de 

gelo de Baranowski pode ser atribuída à presença de musgos e gramíneas na região da Baía 

do Almirantado (neste caso, cerca de 500 m da área de coleta). Uma segunda proposição seria 

a origem por dispersão de plantas superiores através de correntes atmosféricas. O suporte a 

esta hipótese decorre do trabalho de Kappen e Straka (1988), no qual correlacionaram a 

deposição de pólens na Baía do Almirantado com o transporte atmosférico por correntes da 

Patagônia. 
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4.2 Sucessão ecológica em solos expostos por recuo de geleira 

 

4.2.1 Análise dos parâmetros físico-químicos do solo  

 

O solo em frente à geleira Baranowski foi caracterizado como arenoso, alcalino (pH 

médio 8,41), com salinidade natural entre 0,16 – 0,40 mS.cm-2. A amostra de solo BAS01 foi 

coletada sob a geleira (solo subglacial) e encontrava-se parcialmente congelada (temperatura -

0,3 °C). A presença de musgos foi registrada após 340 m da geleira (ponto BAS09). Após os 

380 m (pontos BAS10 a BAS14), foram encontradas as gramíneas Deschampsia antarctica e 

Colobanthus quitensis e liquens; e registrou-se atividade animal (lobos marinhos, fezes de 

aves e alguns ossos de pinguins). O solo apresentou umidade em profundidades abaixo dos 5 

cm do ponto BAS09 ao BAS14. 

A análise dos parâmetros físico-químicos do solo demonstrou pouca variação entre as 

amostras (Tabelas 9 e 10). As análises estatísticas de outliers (valor estatisticamente atípico), 

através dos testes Z-score e Dixon's Q-test (DIXON, 1950), apontaram quantidades 

significativamente maiores de K, Mg+2, NH4
+ e NO3

- para a amostra mais distante da geleira 

(BAS14-04). O aumento destes elementos pode estar associado à presença de musgos, 

liquens, gramíneas e/ou animais nos últimos estágios da cronossequência, podendo refletir 

alterações na sucessão ecológica microbiana do solo. Os demais parâmetros foram 

considerados estáveis ao longo do transecto, embora uma discreta tendência de aumento de P 

tenha sido observada no sentido dos solos mais antigos. 

 

Tabela 8 - Composição granulométrica, condutividade elétrica e pH das amostras de solo. 

Amostra pH CE 
Textura (%) 

Classe Textural 
Observações  

na coleta Areia Silte Argila 
BAS01-04 8,5 0,18 56 41 3 Arenosa Solo congelado 
BAS03-04 8,4 0,27 60 38 2 Arenosa - 
BAS04-04 8,3 0,40 78 18 4 Arenosa - 
BAS05-04 8,6 0,17 85 13 2 Arenosa - 
BAS06-04 8,7 0,17 73 25 2 Arenosa - 
BAS07-04 8,5 0,27 71 29 0 Arenosa - 
BAS08-04 8,6 0,16 65 33 2 Arenosa Poucos musgos 
BAS09-04 8,3 0,20 74 26 0 Arenosa Poucas gramíneas 
BAS11-04 8,1 0,36 78 19 3 Arenosa Muitas gramíneas 
BAS14-04 8,1 0,34 76 21 3 Arenosa Gram. e animais 

Onde: pH = aquoso; CE = Condutividade elétrica (salinidade) (mS.cm-2); Ca+2 = Íon cálcio (cmol.dm-3); Obs: 
nenhuma diferença significativa encontrada para estes parâmetros com p ≤ 0,05 (testes Z-score e Dixon's Q-test) 
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Tabela 9 - Composição físico-química das amostras de solo. 

Amostra P K Ca+2 Mg+2 S MO P-rem NH4
+ NO3

- 
BAS01-04 254,4 51 33,0 3,4 13,3 0,9 32,9 20,0 20,0 
BAS03-04 276,8 73 29,4 4,9 17,1 0,8 34,7 20,0 20,0 
BAS04-04 247,5 66 33,6 5,6 13,3 0,5 35,7 20,0 20,0 
BAS05-04 193,8 61 35,4 5,7 10,8 0,3 36,7 20,0 13,3 
BAS06-04 261,6 66 43,2 5,4 11,3 0,4 34,7 20,0 13,3 
BAS07-04 293,2 67 33,6 4,5 18,3 0,4 34,7 20,0 20,0 
BAS08-04 301,9 75 43,2 4,8 13,3 0,3 32,9 20,0 13,3 
BAS09-04 311,0 78 41,4 5,1 10,8 0,5 34,7 20,0 13,3 
BAS11-04 311,0  112* 30,0 5,4 14,3 0,8 35,7 26,6 13,3 
BAS14-04 320,5  265* 30,6    9,3* 17,7 0,6 36,7   33,3*   26,6* 

Onde: P = Fósforo (mg.dm-3); K = Potássio (mg.dm-3); Ca+2 = Íon cálcio (cmol.dm-3); Mg+2 = Íon magnésio 
(cmol.dm-3); S = Enxôfre (mg.dm-3); MO = Matéria orgânica total (dag.kg-1 = % m/m ; cmol C.dm-3); P-rem = 
Fósforo remanescente (mg.L-1); NH4

+ = Nitrogênio amoníaco (mg.dm-3); NO3
- = Nitrogênio nitrato (mg.dm-3). A 

análise dos parâmetros Na, Zn, Fe, Mn, Cu e B não resultaram em quantidades detectáveis. 
*Valores estatisticamente significativos para p ≤ 0,05 (testes Z-score e Dixon's Q-test) 
 

 As propriedades físico-químicas do solo da Baía do Almirantado foram avaliadas sob 

a perspectiva geológica durante os anos de 2002-2005 por Simas (2006), e incluíam amostras 

coletadas em áreas de recuo de geleira. Neste trabalho, os solos foram classificados segundo a 

sua localização como basalto-andesito (origem vulcânica), ácido sulfatado, pouco 

ornitogênicos ou ornitogênicos (influência de aves marinhas antárticas). Em termos 

comparativos, os parâmetros físico-químicos dos solos próximos à geleira Baranowski 

(BAS01 a BAS09) corroboram com os solos do grupo basalto-andesitos, enquanto os solos 

mais antigos do recuo da geleira (BAS11 e BAS14) apresentam-se mais similares aos solos 

pouco ornitogênicos – característicos por apresentarem mairoes teores de carbono e nitrogênio 

(Tabela 11). 

 

Tabela 10 - Comparação dos parâmetros físico-químicos entre os solos de Baranowski e de 
outras áreas da Baía do Almirantado. 

Amostra P K Ca+2 Mg+2 MO N Referência 
BAS01-BAS09 267,53 67,13 36,60 4,93 5,1 1,33 Este trabalho 
BAS11-BAS14 315,75 188,50 30,30 7,35 7,0 1,82 Este trabalho 
Basalto-andesito 266,40 83,50 24,60 7,20 3,50 n.d. SIMAS, 2006 
Ácido sulfatado 39,70 55,20 10,10 5,00 5,00 n.d. SIMAS, 2006 

Pouco ornitogênico 252,40 291,80 13,10 6,40 12,20 2,70 SIMAS, 2006 
Ornitogênico 1356,70 856,60 4,70 1,50 32,00 4,30 SIMAS, 2006 

OBS: Os valores médios foram convertidos para as mesmas unidades, assumindo a densidade do solo 
de 1,37g.cm-3 (SIMAS, 2006): P (mg.dm-3), K (mg.dm-3), Ca+2 (cmolc.dm-3), Mg+2 (cmolc.dm-3), MO 
(C total, g.kg-1), N total (NH4

+ + NO3
-, g.kg-1), n.d. (não determinado). 
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4.2.2 Fluxo de CO2 no solo de retração da geleira Baranowski 

 

 A respiração microbiana no solo exposto por recuo de geleira foi avaliada em termos 

de fluxo de CO2. O experimento apresentou variações no fluxo de CO2 nos solos analisados, 

revelando um aumento no fluxo ao longo da cronossequência (Figura 18, linha azul). A média 

de emissão de CO2 entre as amostras BAS01 à BAS06, no início do recuo de geleira, foi de 

0,07 µmol CO2.m
-2.s-1 e aumentou para uma média de 0,14 µmol CO2.m

-2.s-1 entre as 

amostras BAS07 e BAS13. Estes valores são comparáveis ao fluxo de CO2 observados em 

solos da Antártica, a exemplo dos Dry Valleys onde foram observados fluxos de -0,1 a 0,15 

µmol CO2.m
-2.s-1 (PARSONS et al., 2004; GREGORICH et al., 2006; BALL et al., 2009).  

 Fatores abióticos como a temperatura podem influenciar no metabolismo microbiano 

e, desta forma, causar alterações na taxa de respiração celular. A temperatura também pode 

influenciar na cinética química de compostos orgânicos alterando, da mesma forma, o fluxo 

de CO2 para a atmosfera por meios abióticos. Por estes motivos foi registrada a temperatura 

interna da câmara do equipamento durante todo o experimento. As temperaturas médias 

registradas durante as análises não variaram entre as amostras e sugere, portanto, que as 

diferenças encontradas no fluxo de CO2 devem-se a fatores biológicos (microbianos) (Figura 

18, linha vermelha). 

 

 
Figura 18 - Fluxo de CO2 (linha azul) nas amostras de solo expostos por recuo da geleira Baranowski, 

Ilha Rei George, Antártica. A linha vermelha indica a temperatura média da câmara no 
momento da análise. 
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 No contexto do recuo de geleiras, os estudos de respiração microbiana ainda são 

incipientes e estão restritos a alguns trabalhos no Ártico e em geleiras alpinas. Bekku et al. 

(2004) relataram um aumento na taxa de respiração microbiana ao longo de solos expostos 

pela geleira Ny-Ålesund, em Svalbard, Noruega. Embora a escala temporal desta 

cronossequencia seja maior (solos expostos entre 30 e 2000 anos), a respiração aumentou do 

solo mais recente (0,48 µgC.g-1 do solo. h-1) para o mais antigo (1,29 µgC.g-1 do solo. h-1). 

Estes autores correlacionaram estas diferenças ao aumento da biomassa microbiana nos solos 

mais antigos e à mudança de uma comunidade predominantemente bacteriana nos solos mais 

recentes para uma comunidade dominada por fungos nos solos antigos. 

 A transformação de bactérias para fungos como dominantes de comunidade em solos 

de exposição glacial também foi observada em geleiras do Estado de Washington, Estados 

Unidos (OHTONEN et al., 1999). Neste estudo, os autores analisaram a quantidade total de 

micro-organismos no solo e a porcentagem ativa em relação à taxa de respiração. Bactérias 

totais e ativas que compunham a comunidade no início do recuo (20 anos de exposição do 

solo) foram substituídas por fungos no final do transecto (80 anos). A taxa de respiração 

aumentou ao longo da cronossequencia e estabilizou após 60 anos, quando apresentou 

comunidades fúngicas que armazenavam o carbono como biomassa ao invés de realizar 

respiração. 

 

4.2.3 Eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) das amostras de solo 

 

 O produto de amplificação com os primers GC338F e 518R das amostras de solo foi 

submetido à analise em DGGE com gradiente de desnaturação de 35% a 60% (Figura 19). 

 Uma árvore de distância dos perfis de bandas do DGGE foi construída com o software 

PC-Ord v4.30 empregando-se o coeficiente de Jaccard e o modelo de agrupamento Nearest 

Neighbor (Figura 20).  
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Figura 19 - Gel de eletroforese de gradiente desnaturante (35%-65%) das amostras de solo da geleira 

Baranowski, primers GC338F-518R. Canaletas: 01- Controle + (E. coli); 02- BAS01-04; 
03- BAS03; 04- BS04; 05- BS05; 06- BS06; 07- Controle + (E. coli); 08- BS07; 09- 
BS08; 10- BS09; 11- BS11; 12- BAS14-04; 13- Controle + (E. coli). 
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Figura 20 - Dendrograma de distância dos perfis de bandas das amostras de solo. 

 

 O dendrograma de distância revelou uma possível sucessão ecológica ao longo da 

cronossequência. Considerando o gradiente espaço-temporal do transecto, os clusters obtidos 

a partir dos perfis de bandas podem ser divididos em três grupos: a) Comunidade endógena, 

isto é, a comunidade que já existia no solo, representada pela amostra mais próxima à geleira 

(BAS01-04); b) Comunidade pioneira, sendo esta a comunidade que dá início à sucessão 

ecológica, representada pelas amostras intermediárias da cronossequência (BAS03-04 a 

BAS11-04); c) Um terceiro grupo, a comunidade secundária, composta pela amostra mais 

distante da geleira (BAS14-04). 

 Após a análise os perfis de bandas no software PC-ORD optou-se por validar a 

hipótese da sucessão ecológica através da análise dos perfis de bandas com o software 

BioNumerics, o qual emprega coeficientes diferentes para a construção de dendrogramas de 

distância, como o coeficiente de Dice, que considera a presença e ausência de bandas entre os 

perfis. Para tal, uma nova eletroforese foi preparada com o mesmo produto amplificado 

utilizando os gradientes de 40% e 70%, a fim de melhorar a separação dos perfis de bandas 

(Figura 21). 
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Figura 21 - Gel de eletroforese de gradiente desnaturante (40%-70%) das amostras de solo da geleira 

Baranowski coletadas em 2004, amplificadas com os primers GC338F-518R. Canaletas: 
C – controle positivo Exiguobacterium sp. 

 

 O dendrograma construído pelo método UPGMA e coeficiente de Dice apresentou o 

mesmo agrupamento de perfis de bandas que o método anterior. A consistência dos 

resultados, mesmo com métodos e géis diferentes, suporta a hipótese de que há uma sucessão 

ecológica no transecto do solo exposto pela geleira Baranowski. 

 

4.2.4 Análise de componentes principais (PCA) 

 

 A variação na comunidade microbiana encontrada nos perfis de bandas de DGGE 

pode estar correlacionada a diferenças nos fatores físico-químicos (Tabelas 9 e 10). Tais 

correlações foram avaliadas através da análise de componentes principais (PCA) entre os 

perfis de bandas e os diferentes parâmetros físico-químicos (Figura 22). 
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 A análise mostrou interação entre os clusters de bandas do DGGE (Figura 20; a, b e c) 

e alguns componentes do solo. A comunidade mais próxima à geleira (cluster a) apresentou 

maior correlação com a matéria orgânica, o que sugere uma dependência maior desta 

comunidade à disponibilidade de carbono no início da sucessão ecológica. O grupo formado 

pelos organismos pioneiros da sucessão (cluster b) foram mais correlacionados ao cálcio e ao 

pH do solo. Por fim, a comunidade mais desenvolvida da sucessão ecológica (cluster c) 

apresentou maior tendência às variações de magnésio, potássio e nitrogênio (NH4
+ e NO3

-). 

 

 
Figura 22 - Análise de componentes principais (PCA) entre os perfis de bandas de DGGE e diferentes 

parâmetros físico-químicos do solo de recuo da geleira Baranowski. Os vetores de Mg+2, 
K, NH4

+ e NO3
- foram considerados significativos para a comunidade mais antiga 

(BAS14), o vetor para matéria orgânica total (OM) foi significativo para o solo 
recentemente exposto (BAS01), e o vetor Ca+2 para as amostras intermediárias da 
sucessão (BAS03 à BAS11). 

 

4.2.5 Biblioteca do gene 16S rRNA das amostras de solo e gelo 

 

 Para melhor caracterizar as populações envolvidas na sucessão, as amostras mais 

próxima (BAS01-04) e mais distante da geleira (BAS14-04) foram selecionadas para a 

construção da biblioteca do gene 16S rRNA. 
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 Após uma criteriosa análise inicial das sequências no software BioEdit, um total de 41 

e 62 sequências foram consideradas de boa qualidade para as bibliotecas BAS01-04 e BAS14-

04, respectivamente. Estas 103 sequências foram submetidas às análises de composição e 

estrutura de comunidade. Para melhor compreender a ecologia microbiana no recuo de geleira 

foi adicionada às análises de diversidade a biblioteca da comunidade do gelo Baranowski 

(BAI-08), descrita anteriormente no item 4.1.3, e que apresentou 52 sequências de boa 

qualidade. 

 

4.2.6 Análise in silico das sequências de 16S rRNA do solo e gelo 

 

 A composição, riqueza e diversidade das amostras BAS01 (mais recentemente 

exposta) e BAS14 (mais antiga) foram avaliadas através da análise das sequências das 

bibliotecas de gene 16S rRNA. A riqueza e diversidade diminuíram do solo BAS01-04 para 

BAS14-04, e a composição de cada biblioteca foi diferente em termos de Filo, Classe e 

Gênero. 

 A análise de cobertura da amostra BAS01-04 revelou a necessidade de uma maior 

amostragem de clones para representar a diversidade real da amostra, tanto para Gênero 

quanto para Classe e Filo (Figura 23). A biblioteca BAS14-04 apresentou uma cobertura 

maior quando comparada à biblioteca BAS01-04, entretanto, ainda assim é necessária a 

análise de mais algumas sequências para a curva de rarefação atingir um platô para Gênero 

(Figura 24). 

 

 
Figura 23 - Curva de rarefação de amostragem da biblioteca do solo BAS01-04. 
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Figura 24 - Curva de rarefação de amostragem da biblioteca do solo BAS14-04. 

 

 A riqueza e a diversidade das amostras foram calculadas através do software Dotur 

(Tabelas 12 e 13). A biblioteca BAS01-04 apresentou maior riqueza e maior diversidade 

quando comparada à biblioteca BAS14-04, considerando ambos os índices analisados. 

Entretanto, a análise de cobertura indica que ambas as bibliotecas possuem poucas sequências 

para que se possam aplicar os índices estatísticos com precisão. 

 

Tabela 11 - Índices de riqueza (Ace e Chao) e diversidade (Simpson e Shannon) para as 
bibliotecas BAI-08, BAS01-04 e BAS14-04, sob um cut-off de 95% (Gênero). 

Amostra 
Número de 
Sequências 

Riqueza  Diversidade 
Ace Chao  Simpson Shannon 

BAI-08 52 20,63 17,20  0,428 1,47 
BAS01-04 41 203,96 169  0,007 3,56 
BAS14-04 62 38,64 35,09  0,07 2,93 

 
 

Tabela 12 - Índices de riqueza (Ace e Chao) e diversidade (Simpson e Shannon) para as 
bibliotecas BAI-08, BAS01-04 e BAS14-04, sob uma linha de corte de 75% 
(Filo). 

Amostra 
Número de 
Sequências 

Riqueza  Diversidade 
Ace Chao  Simpson Shannon 

BAI-08 52 7,06 6,00  0,604 0,80 
BAS01-04 41 38,98 34,20  0,053 2,80 
BAS14-04 62 19,28 16,80  0,139 2,30 

 

 Para avaliar a composição de cada biblioteca, as sequências foram comparadas ao 

banco de dados do Ribosomal Database Project (Figura 25), e árvores filogenéticas foram 

construídas com as sequências de maiores identidades (Figuras 26-36). 

 Em geral, os clones de ambas as bibliotecas foram mais similares a sequências 

descritas em ambientes criogênicos incluindo tundra, gelo glacial, solo subglacial, lagos da 
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Antártica, permafrost, e solos polares e alpinos. Entretanto, os grupos dominantes foram 

diferentes entre as amostras próxima (BAS01) e distante da geleira (BAS14), tanto para Filos 

quanto para Gêneros. 

 No início da cronossequencia (BAS01) os filotipos mais frequentemente encontrados 

foram similares a Actinomicetos (52,4%), membros das famílias Intrasporangiaceae, 

Micrococaceae, Pseudonocardiaceae, Nocardioidaceae e Microbacteriaceae. Bactérias 

destas famílias são comumente encontradas em solos e têm ampla distribuição geográfica. 

Cerca de 40% dos clones (9 sequências) da amostra BAS01 relacionados a Actinomicetos 

apresentaram alta identidade com sequências descritas em ambientes criogênicos. Cabe 

ressaltar que 6 filotipos desta amostra apresentaram-se similares ao gênero Arthrobacter 

(Actinobacteria, Micrococaceae), um Gram-positivo aeróbio característico de solos 

temperados. Isolados psicrotróficos e psicrofílicos deste gênero são frequentemente 

observados em solos de regiões frias, incluindo a Antártica (SHIVAJI et al., 1989; GUPTA et 

al., 2004; CHEN et al., 2005; WANG et al., 2009). Um clone da amostra BAS01 apresentou 

baixa identidade com o banco de dados. A sequência mais próxima a este clone apresentou 

87% de identidade e pertence a uma bactéria ainda não cultivada encontrada nos Dry Valleys 

da Antártica (FJ895053, LACAP et al. 2009, dados não publicados)9, seguido por um isolado 

psicrofílico de Arthrobacter psychrolactophilus (AF134179) com apenas 85% de identidade. 

Estes resultados sugerem que o clone BAS01-5-T7 pode representar uma espécie de 

Arthrobacter ainda não descrita. 

 Os actinomicetos presentes na amostra BAS14 apresentaram dois grupos comuns 

(Nocardiodaceae e Microbacteriaceae) e um grupo diferente (Rubrobacteraceae) daqueles 

presentes na amostra BAS01. Bactérias da família Nocardiodaceae incluem membros 

frequentemente encontrados em diferentes tipos de solos. Em regiões criogênicas, esta família 

foi descrita em habitats endolíticos da cordilheira de Albula (Alpes Suíços) (AB374384; 

HORATH et al., 2008, dados não publicados)10 e nos desertos secos e gelados dos Dry 

Valleys, Antártica (BABALOLA et al., 2008). Da mesma forma, à família Microbacteriaceae 

pertencem bactérias comumente encontradas em solos que variam do alcalino (YOON et al., 

2006) ao criogênico, e muitas espécies foram isoladas em solos da Antártica (SUZUKI et al., 

1997; KAMPFER et al., 2000; SHERIDAN et al., 2003). A família Rubrobacteraceae 

também é habitualmente encontrada no solo, mas ao contrário das famílias descritas 

anteriormente, este grupo possui linhagens termofílicas, halofílicas e resistentes à radiação e à 
                                                 
9 Informações obtidas no GenBank. 
10 Informações obtidas no GenBank. 
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dessecação. Na Antártica, a presença deste grupo está associada a solos minerais de baixa 

umidade (SAUL et al., 2005; AISLABIE et al., 2006; SMITH et al., 2006; SHRAVAGE et 

al., 2007). A maior parte dos actinomicetos encontrados na amostra BAS14 foi alocada nesta 

família e podem, desta forma, representar espécies importantes na sucessão ecológica. 

 O Filo Proteobacteria foi encontrado em ambas as bibliotecas, representando uma 

parcela significativa da amostra BAS01 (20%) e a parte dominante da amostra BAS14 (72%). 

Os filotipos identificados do grupo incluem membros das Classes Alpha, Beta, Gamma e 

Delta-proteobacteria. 

 A amostra BAS01 apresentou 3 clones similares aos gêneros Sphingopyxis e 

Sphingomonas da classe Alpha-proteobacteria. Clones associados a estes gêneros também 

foram encontrados na amostra de gelo da geleira Baranowski (item 4.1.3), o que sugere a 

possibilidade de transporte de micro-organismos entre a geleira e o solo recém exposto. A 

Classe Beta-proteobacteria compreendeu 4 sequências (10%) na amostra BAS01 e todas 

foram altamente similares a fixadores de nitrogênio dos gêneros Nitrosospira, Aquaspirillum 

e Herbaspirillum. Além destes grupos, foram detectadas cianobactérias fixadoras de 

nitrogênio com similares a isolados de Microcoleus antarcticus (CASAMATTA et al., 2005) 

e outras cianobactérias antárticas ainda não cultivadas (TATON et al., 2003). A presença 

destes grupos no início da sucessão ecológica sugere que o nitrogênio seja um fator limitante 

nos primeiros estágios do desenvolvimento da comunidade e, portanto, bactérias fixadoras de 

nitrogênio teriam vantagem seletiva na população. 

 No final da sucessão ecológica (BAS14), a comunidade dominante passou a ser 

formada por membros do Filo Proteobacteria (72,6%), sendo a maior parte composta pela 

Classe Alpha-proteobacteria (24 filotipos ou 38,7% do total). Destes, um total de 20 clones 

(32%) obteve alta identidade a sequências da família Sphingomonadaceae (Proteobacteria, 

Alpha-proteobacteria). Bactérias desta família são encontradas em diversos ambientes, 

incluindo água marinha, lagos, solos e associados a raízes de plantas. A ampla distribuição 

deste grupo ocorre devido à sua diversidade metabólica capaz de utilizar diferentes compostos 

orgânicos e ao fato de sobreviver em condições de baixa disponibilidade de nutrientes 

(BALKWILL et al., 2006). Muitos gêneros da família Sphingomonadaceae foram detectados 

em diferentes ambientes da Antártica, que incluem o solo (BARANIECKI et al., 2002), a 

cobertura de gelo perene do Lago Vida (MOSIER et al., 2007) e o gelo glacial sobre o Lago 

Vostok (CHRISTNER et al., 2001). Este grupo também foi observado em ambas as amostras 

de solo da geleira Baranowski, sugerindo que este grupo possui adaptações ao ambiente 

antártico e tem importante papel na sucessão ecológica. 
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 A amostra BAS14 apresentou um clone similar a uma Rickettsia (Proteobacteria, 

Alpha-proteobacteria) endossimbionte do protozoário Acanthamoeba sp. Existem poucos 

relatos de protozoários na Antártica, contudo o gênero Acanthamoeba foi encontrado 

habitando a região dos Dry Valleys (BROWN et al., 1982; BAMFORTH et al., 2005). Um 

estudo nas Ilhas Signy correlacionou a presença de protozoários com áreas de maiores teores 

de matéria orgânica habitadas por musgos, o que corrobora com o fato da presença indireta de 

protozoários na amostra BAS14 (SMITH, 1984). 

 Com relação à Classe Beta-proteobacteria, a amostra BAS14 apresentou clones 

similares a metilotróficos dos gêneros Methylophilus e Methylibium, e sequências de bactérias 

ainda não cultivadas encontradas em solos expostos por geleira no Alasca (DQ228415, 

SKIDMORE et al., 2005), gelo dos Alpes Suíços (AJ867658, Yuhana M. 2005) e solo da 

Antártica (FJ464985, TAM e WONG 2008, dados não publicados)11. A amostra BAS14 

apresentou um clone com alta identidade a isolados do gênero Thiobacillus (EU685841, 

KELLERMANN e GRIEBLER, 2009). Em geral, estas bactérias são acidófilas, halofílicas e 

obtem energia através da redução de compostos inorgânicos, principalmente os derivados de 

enxofre e ferro. Considerando que o solo da geleira Baranowski apresentou pH alcalino 

(Tabela 9), a presença de bactérias do gênero Thiobacillus sugere a existência de micronichos 

com gradientes de pH e/ou compostos inorgânicos no solo. 

 A amostra BAS14 apresentou mais sequências relacionadas à Gamma-proteobacteria 

quando comparada à BAS01. Apenas uma sequência da biblioteca BAS01 foi considerada 

Gamma-proteobacteria e obteve maiores valores de identidade com isolados do gênero 

Thermomonas. No entanto, a amostra BAS14 apresentou três clones similares a isolados de 

diferentes espécies de Thermomonas. Este gênero tem por característica um metabolismo 

quimio-organotrófico sem uso de carboidratos, e com temperatura de crescimento entre 18-50 

°C (BUSSE et al, 2002). A presença de Thermomonas no início e final da sucessão ecológica 

pode representar a reintrodução de bactérias durante o desenvolvimento do ecossistema ou a 

adaptação e resistência deste micro-organismo aos extremos do ambiente antártico. Esta 

última hipótese é reforçada pelo fato de Thermomonas ter sido encontrada em salas de 

esterilização após serem descontaminadas (EU071527, NELLEN, 2007). 

 Micro-organismos fototróficos foram identificados em ambas as bibliotecas, entretanto 

grupos diferentes tomaram parte do início e final da sucessão ecológica. A amostra BAS01 

apresentou um clone representando cianobactérias já descritas na Antártica, a exemplo de 

                                                 
11 Informações obtidas no GenBank. 
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Microcoleus antarcticus citado anteriormente (CASAMATTA et al., 2005). No final da 

sucessão ecológica (BAS14) foram encontrados clones similares ao grupo das fototróficas 

anoxigênicas, como bactérias verdes não-sulfurosas do Filo Chloroflexi e bactérias púrpuras 

não sulfurosas do gênero Rhodoplanes (Proteobacteria, Alpha-proteobacteria, 

Hyphomicrobiaceae). 

 

 
Figura 25 - Composição de Filo nas bibliotecas de gene 16S rRNA das amostras de gelo (BGI = BAI-

08), e solo (BGS01 = BAS01-04 ; BGS14 = BAS14-04). 
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Figura 26 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS01 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados. Construída com o método 
Neighbor Joining, modelo Kimura 2 parâmetros e teste de bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 27 - Árvore filogenética gerada a partir dos clones da amostra BAS01 e as sequências com 

maiores identidades no banco de dados para o Filo Actinobacteria. Construída com o método 
Neighbor Joining, modelo Kimura 2 e teste de bootstrap de 1000 repetições.
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Figura 28 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS01 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados para o Filo Proteobacteria.. 
Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 parâmetros e teste de 
bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 29 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS01 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados para o Filo Bacteroidetes. 
Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 parâmetros e teste de 
bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 30 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS01 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados. Em detalhe os Filos 
Cyanobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes, Verrucomicrobia e Actinobacteria ainda 
não-classificados. Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 
parâmetros e teste de bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 31 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS14 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados. Em detalhe os Filos 
Acidobacteria, Bacteroides, Chloroflexi e Gemmatimonadetes. Construída com o método 
Neighbor Joining, modelo Kimura 2 parâmetros e teste de bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 32 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS14 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados para o Filo Actinobacteria. 
Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 parâmetros e teste de 
bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 33 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS14 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados para a Classe Alpha-
proteobacteria. Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 
parâmetros e teste de bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 34 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS14 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados para a Classe Beta-
proteobacteria. Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 
parâmetros e teste de bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 35 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS14 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados, em detalhe a Classe Delta-
proteobacteria.Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 parâmetros 
e teste de bootstrap de 1000 réplicas. 
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Figura 36 - Árvore filogenética gerada a partir do alinhamento entre os clones da amostra BAS14 e as 

sequências com maiores identidades no banco de dados para a Classe Gamma-
proteobacteria. Construída com o método Neighbor Joining, modelo Kimura 2 
parâmetros e teste de bootstrap de 1000 réplicas.  
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4.2.7 Análise da sucessão ecológica no solo exposto pela geleira Baranowski através da 

técnica de pirosequenciamento 

 

 O DNA total extraído das amostras de solo coletadas em 2004 e 2009, bem como da 

amostra de gelo da geleira Baranowski (BAI-09), foi submetido ao pirosequenciamento no 

laboratório do Prof. Dr. James Tiedje, da Michigan State University, EUA. Inicialmente as 

sequências dos primers e do barcode foram removidas, e uma tabela com o número e 

comprimento das sequências obtidas foi criada (Tabela 14). 

 

Tabela 13 - Lista das amostras submetidas ao pirosequenciamento, número total e 
comprimento médio das sequências. 

Amostra Número de sequências Comprimento das sequências1 
BAI-09 2.529 205 

BAS01-04 3.287 205 
BAS03-04 2.596 205 
BAS05-04 3.381 205 
BAS07-04 2.369 205 
BAS09-04 2.421 205 
BAS11-04 3.091 205 
BAS14-04 3.125 205 
BAS01-09 2.524 205 
BAS02-09 333 205 
BAS04-09 3.541 205 
BAS06-09 3.309 205 
BAS08-09 0 0 
BAS10-09 3.449 206 
BAS12-09 3.613 205 

Total de sequências 39.568  
Média de sequências 2.827  

1 Comprimento médio das sequências de cada amostra após a remoção dos primers e do barcode. 

 

 As quinze amostras submetidas compreendem: uma amostra de gelo da geleira 

Baranowski (BAI-09), sete amostras do solo coletado em 2004 (BAS01-04 a BAS14-04) e 

sete amostras do solo coletado em 2009 (BAS01-09 a BAS12-09). O número total de 

sequências obtidas no experimento foi de 39.568 sequências com a média de 2.827 sequências 

por amostra. Esta quantidade de sequências é aproximadamente uma ordem de grandeza 

acima da quantidade obtida em experimentos tradicionais de clonagem e sequenciamento pela 

técnica de Sanger. Entretanto, a amostra BAS08-09 não apresentou nenhuma sequência, e a 

amostra BAS02-09 apenas 333 sequências. A ausência ou baixo número de sequências nestas 

amostras pode ser consequência da baixa qualidade do DNA extraído (impurezas) ou 

concentração insuficiente para as reações de pirosequenciamento. 
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4.2.7.1 Estimativa de riqueza e diversidade das amostras de Baranowski analisadas por 

pirosequenciamento 

 

 Inicialmente foi calculada a estimativa de rarefação de OTUs das amostras para 

diferentes cutoffs (Figuras 37-39). Os dados foram plotados em função do número de 

sequências analisadas, o que resulta em uma curva de rarefação. Tais curvas são úteis para 

indicar se sequências de DNA analisadas representam a riqueza de organismos de uma 

comunidade. 

 

 

 

 

 
Figura 37 - Curvas de rarefação estimadas para a amostra de gelo da geleira Baranowski coletada em 

2009. As estimativas foram calculadas para os cutoffs de espécie (0,03), gêneros (0,05), 
famílias (0,10) e filos (0,20). Ordenada: número de OTU únicas; Abscissa: número de 
sequências analisadas. 
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Figura 38 - Curvas de rarefação estimadas para as amostras de solo de Baranowski coletadas em 

2004. As estimativas foram calculadas para os cutoffs de espécie (0,03), gêneros (0,05), 
famílias (0,10) e filos (0,20). Ordenada: número de OTU únicas; Abscissa: número de 
sequências analisadas. 
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Figura 39 - Curvas de rarefação estimadas para as amostras de solo de Baranowski coletadas em 

2009. As estimativas foram calculadas para os cutoffs de espécie (0,03), gêneros (0,05), 
famílias (0,10) e filos (0,20). Ordenada: número de OTU únicas; Abscissa: número de 
sequências analisadas. 

 

 As curvas de rarefação para as amostras de gelo e solo de Baranowski demonstraram 

que o esforço amostral não foi suficiente para cobrir a riqueza de espécies (0,03), gêneros 

(0,05) e famílias (0,10) em nenhuma das amostras. Entretanto, as curvas empregando o cutoff 

de Filo (0,20) começam a apresentar um platô por volta de 3000 sequências analisadas, 

sugerindo que a estimativa de riqueza de Filos das amostras foi contemplada. A curva de 
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rarefação da amostra de gelo (BAI-09, Figura 37) apresentou menores estimativas de riqueza 

em todos os cutoffs, quando comparada às curvas das amostras de solo (por exemplo, 268 

espécies em 2529 sequências). A amostra de solo BAS02-09 (Figura 39) apresentou 

claramente uma curva de rarefação mais inclinada em todos os cutoffs. Este resultado, que 

sugere haver maior riqueza taxonômica nesta amostra, pode ter ocorrido também como efeito 

de cálculo da estimativa de riqueza devido ao pouco número de sequencias (333 sequências). 

 As estimativas de diversidade das amostras de solo coletadas em 2004 e 2009 junto à 

frente da geleira Baranowski (BAS01-04 e BAS01-09) apresentaram diferenças, apesar de 

corresponderem ao solo exposto pelo mesmo tempo. O solo BAS01-04 apresentou maiores 

estimativas de espécies, gêneros e familias quando comparado ao solo BAS01-09 (Figuras 38 

e 39). Em BAS01-04 a curva de rarefação para espécies, por exemplo, está mais inclinada e 

estima > 1000 espécies em 3287 sequencias analisadas. A BAS01-09, por outro lado, indicou 

apenas 331 espécies em 2524 sequências analisadas. Ao comparar as duas amostras em 

função do mesmo número de sequências analisadas (2524), a curva de rarefação de BAS01-04 

estimou 815 espécies, ou seja, 484 espécies a mais que BAS01-09. Estes resultados sugerem 

que a amostra coletada em 2004 possui maior riqueza estimada que a amostra coletada em 

2009, e que este resultado não parece ser reflexo do menor número de sequências analisadas 

na amostra de 2009. 

 Os índices de riqueza e diversidade para as amostras de Baranowski foram calculados 

a partir de uma matriz de distância entre as sequências. Os intervalos de cutoffs 3%, 5%, 10% 

e 20% foram selecionados e os resultados encontram-se nas Tabela 15. 

 

Tabela 14 - Número de OTUs únicas e índices de alfa-diversidade estimados para as 
sequências do gelo e solo de Baranowski obtidas através do 
pirosequenciamento. Valor de cutoff 0,03. 

0.03 Sobs Chao1 Ace Shannon Simpson 
BAI-09 268 505 762 3.661 0.103 
BAS01-04 951 1987 2744 6.062 0.005 
BAS03-04 491 812 1062 4.981 0.026 
BAS05-04 1023 1908 2788 5.957 0.009 
BAS07-04 677 1303 1863 5.605 0.010 
BAS09-04 524 919 1229 5.154 0.017 
BAS11-04 857 1581 2081 5.880 0.007 
BAS14-04 604 1098 1457 5.164 0.014 
BAS01-09 331 789 1332 4.083 0.041 
BAS02-09 200 416 425 5.035 0.008 
BAS04-09 835 1198 1245 5.592 0.020 
BAS06-09 772 1313 1868 5.634 0.009 
BAS10-09 1112 2044 2822 6.283 0.004 
BAS12-09 945 1858 2736 5.827 0.010 
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Tabela 15 - Número de OTUs únicas e índices de alfa-diversidade estimados para as 
sequências do gelo e solo de Baranowski obtidas através do 
pirosequenciamento. Valor de cutoff 0,05. 

0.05 Sobs Chao1 Ace Shannon Simpson 

BAI-09 190 319 420 3.425 0.110 

BAS01-04 786 1502 1990 5.773 0.007 

BAS03-04 407 661 868 4.607 0.036 

BAS05-04 841 1464 2011 5.602 0.015 

BAS07-04 577 1023 1438 5.345 0.012 

BAS09-04 435 686 920 4.839 0.024 

BAS11-04 686 1223 1527 5.577 0.009 

BAS14-04 506 821 1094 4.952 0.016 

BAS01-09 261 666 1107 3.797 0.048 

BAS02-09 190 382 437 4.948 0.009 

BAS04-09 706 958 973 5.362 0.022 

BAS06-09 649 1067 1352 5.387 0.012 

BAS10-09 972 1745 2281 6.111 0.005 

BAS12-09 802 1451 1996 5.582 0.012 
 

 

 

Tabela 16 - Número de OTUs únicas e índices de alfa-diversidade estimados para as 
sequências do gelo e solo de Baranowski obtidas através do 
pirosequenciamento. Valor de cutoff 0,10. 

0.1 Sobs Chao1 Ace Shannon Simpson 

BAI-09 112 143 148 3.070 0.123 

BAS01-04 540 816 1041 5.215 0.014 

BAS03-04 308 438 537 4.368 0.039 

BAS05-04 570 915 1139 5.145 0.019 

BAS07-04 442 715 941 5.010 0.016 

BAS09-04 325 474 608 4.488 0.032 

BAS11-04 496 887 1110 5.119 0.012 

BAS14-04 379 575 690 4.635 0.020 

BAS01-09 198 416 553 3.270 0.075 

BAS02-09 166 275 298 4.763 0.012 

BAS04-09 510 637 646 5.002 0.025 

BAS06-09 475 681 853 5.025 0.016 

BAS10-09 734 1220 1436 5.746 0.007 

BAS12-09 588 957 1164 5.085 0.021 
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Tabela 17 - Número de OTUs únicas e índices de alfa-diversidade estimados para as 
sequências do gelo e solo de Baranowski obtidas através do 
pirosequenciamento. Valor de cutoff 0,20. 

0.2 Sobs Chao1 Ace Shannon Simpson 

BAI-09 58 66 65 2.772 0.136 

BAS01-04 235 310 301 4.407 0.022 

BAS03-04 181 217 229 3.930 0.044 

BAS05-04 250 344 324 4.265 0.031 

BAS07-04 231 320 428 4.188 0.030 

BAS09-04 183 244 295 3.920 0.041 

BAS11-04 247 387 453 4.361 0.021 

BAS14-04 206 257 267 4.061 0.032 

BAS01-09 129 221 204 2.980 0.094 

BAS02-09 110 145 157 4.279 0.019 

BAS04-09 261 317 308 4.356 0.034 

BAS06-09 250 336 331 4.328 0.024 

BAS10-09 383 529 503 5.042 0.012 

BAS12-09 284 446 396 4.373 0.028 
 

 A amostra de gelo de Baranowski (BAI-09) apresentou uma riqueza calculada pelos 

índices de Ace e Chao1 menor que a riqueza das amostras de solo, em todos os cutoffs 

analisados. Este resultado corrobora com as estimativas da curva de rarefação e sugerem que a 

comunidade do gelo tenha um menor número de táxa quando comparado ao solo. Da mesma 

forma, a amostra de solo BAS02-09 apresentou menores valores de Ace e Chao1 em relação 

às outras amostras de solo. Assim como ocorreu na estimativa pela curva de rarefação, a 

menor riqueza calculada por Ace e Chao1 pode estar relacionada ao baixo número de 

sequências de BAS02-09. 

 Os índices Ace e Chao1, comparados entre si numa mesma amostra, apresentaram 

diferenças nas estimativas do número de taxa. Resultados mais consistentes entre os dois 

índices foram observados em cutoffs mais baixos, como 0,20 para número total de Filos. Por 

exemplo, para a amostra BAS01-09 a estimativa no cutoff 0,03 foi de 789 espécies com o 

índice Chao1, e 1332 espécies com Ace (Tabela 15). Quando analisado o cutoff de 0,20 para 

esta mesma amostra, a estimativa foi de 221 filos por Chao1 e 204 filos por Ace (Tabela 18). 

 Os índices Shannon e Simpson revelaram que a amostra de gelo de Baranowski (BAI-

09) tem menor diversidade quando comparado às outras amostras, em todos os cutoffs 

analisados. A baixa riqueza e diversidade observada para o gelo pode ser reflexo do grande 

número de sequências identificadas como Rhizobium sp., isto é, alta dominância dessas 

sequências na comunidade. De forma semelhante, a amostra BAS01-09 apresentou os 
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menores índices de Shannon e Simpson quando comparado às outras amostras de solo. O solo 

BAS01-09 apresentou grupos dominantes diferentes das outras amostras, entre eles os gêneros 

Thiobacillus, Rhodoferax, Gemmatimonas, Pseudomonas, Perlucidibaca e Azospira. Exceto 

por Gemmatimonas e Pseudomonas, os outros gêneros não foram considerados dominantes 

nas outras comunidades, e alguns como Perlucidibaca e Azospira foram ausentes ou 

extremamente raros (Quadro 2). 

 Os índices de riqueza e diversidade não foram constantes quando considerado o 

desenvolvimento da comunidade ao longo do espaço-tempo (Figuras 40 e 41). 

 

 
Figura 40 - Índices de riqueza Chao1 e Ace calculados para as amostras de gelo (BAI-09) e solo 

exposto por recuo da geleira Baranowski (BAS01 a BAS14). Dados obtidos a partir do 
pirosequenciamento das amostras de solo coletadas em 2004, analisados sob um valor de 
cutoff 0,1. 

 

 
Figura 41 - Índices de diversidade Shannon e Simpson calculados para as amostras de gelo (BAI-09) 

e solo exposto por recuo da geleira Baranowski (BAS01 a BAS14). Dados obtidos a partir 
do pirosequenciamento das amostras de solo coletadas em 2004, analisados sob um valor 
de cutoff 0,1. 
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 Os índices de Ace e Chao1 apresentaram uma flutuação ao longo do transecto (Figura 

40). Da mesma forma, os índices de diversidade Shannon e Simpson apresentaram variações 

ao longo do tempo (Figura 41). No entanto, as flutuações nas estimativas de diversidade 

foram menos acentuadas que as observadas nos índices de riqueza. Essas variações sugerem 

que a sucessão ecológica em solos expostos por recuo de geleira seja um processo dinâmico, 

envolvendo a entrada e extinção de alguns táxa ao longo do tempo. 

 Cabe lembrar que em paralelo à exposição do solo por recuo da geleira, a comunidade 

microbiana também está exposta às variações sazonais e anuais do clima, como pode ser 

observado no banco de dados meteorológicos do INPE para a região. 

 

4.2.7.2 Comparação da estrutura de comunidade das amostras de Baranowski através 

de métodos baseados em OTU 

 

 A comparação da estrutura de comunidade por métodos baseados em OTU permite 

quantificar a riqueza e a diversidade compartilhada entre duas ou mais amostras. Este tipo de 

análise ecológica é também conhecido como beta-diversidade. 

 Os índices de beta-diversidade foram calculados entre as amostras de gelo e solo de 

Baranowski. Nesta etapa, apenas as amostras de gelo da geleira (BAI-09) e do solo exposto 

coletado em 2004 (BAS01-04 à BAS14-04) foram utilizadas nos cálculos, exceto na 

comparação das amostras de solo recém expostos, na qual adicionou-se a amostra BAS01-09. 

O resultado dos índices de beta-diversidade para os cutoffs 0,03, 0,05, 0,10 e 0,20 estão 

apresentados nas Tabelas 19-22. 
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Tabela 18 - Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras de gelo e solo de 
Baranowski coletado em 2004, para um cutoff de 0,03. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade1 

Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass Sorclass Jabund Thetayc 

BAI08 BAS0104 15 48.98 54.58 0.012 0.025 0.007 0.001 

BAI08 BAS0304 11 13.46 12.75 0.015 0.029 0.010 0.000 

BAI08 BAS0504 15 26.52 21.25 0.012 0.023 0.016 0.001 

BAI08 BAS0704 11 15.00 14.67 0.012 0.023 0.010 0.001 

BAI08 BAS0904 10 9.96 12.50 0.013 0.025 0.014 0.000 

BAI08 BAS1104 9 21.59 24.50 0.008 0.016 0.009 0.000 

BAI08 BAS1404 19 25.09 25.25 0.022 0.044 0.021 0.001 

BAS0104 BAS0304 137 230.26 245.24 0.105 0.190 0.311 0.031 

BAS0104 BAS0504 237 440.78 491.59 0.136 0.240 0.441 0.140 

BAS0104 BAS0704 211 409.81 391.74 0.149 0.259 0.468 0.148 

BAS0104 BAS0904 213 360.85 380.58 0.169 0.289 0.389 0.155 

BAS0104 BAS1104 310 592.99 625.65 0.207 0.343 0.550 0.288 

BAS0104 BAS1404 129 210.46 325.16 0.090 0.166 0.322 0.043 

BAS0304 BAS0504 194 326.96 339.03 0.147 0.256 0.476 0.385 

BAS0304 BAS0704 155 318.86 267.77 0.153 0.265 0.422 0.115 

BAS0304 BAS0904 116 203.45 202.48 0.129 0.229 0.391 0.127 

BAS0304 BAS1104 153 244.61 264.64 0.128 0.227 0.354 0.123 

BAS0304 BAS1404 167 255.95 284.81 0.180 0.305 0.547 0.328 

BAS0504 BAS0704 274 488.03 617.75 0.192 0.322 0.619 0.509 

BAS0504 BAS0904 235 448.74 460.31 0.179 0.304 0.600 0.427 

BAS0504 BAS1104 254 507.61 472.59 0.156 0.270 0.509 0.335 

BAS0504 BAS1404 240 479.98 1058.64 0.173 0.295 0.569 0.242 

BAS0704 BAS0904 245 378.51 502.89 0.256 0.408 0.734 0.528 

BAS0704 BAS1104 281 485.91 523.71 0.224 0.366 0.667 0.428 

BAS0704 BAS1404 148 252.31 272.60 0.131 0.231 0.440 0.120 

BAS0904 BAS1104 272 418.36 448.53 0.245 0.394 0.676 0.482 

BAS0904 BAS1404 126 296.96 283.04 0.126 0.223 0.412 0.101 

BAS1104 BAS1404 141 264.36 311.79 0.107 0.193 0.361 0.136 
1 Sharedsobs: número de OTU compartilhadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Sorclass: coeficiente 
de similaridade de Sorensen; Jabund: abundância baseada no coeficiente de Jaccard; Thetayc: coeficiente de 
similaridade theta de Yue-Clayton. 
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Tabela 19 - Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras de gelo e solo de 
Baranowski coletado em 2004, para um cutoff de 0,05. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade1 

Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass Sorclass Jabund Thetayc 

BAI08 BAS0104 20 41.10 38.95 0.021 0.041 0.011 0.002 

BAI08 BAS0304 15 16.32 15.75 0.026 0.050 0.017 0.001 

BAI08 BAS0504 20 21.03 25.70 0.020 0.039 0.026 0.002 

BAI08 BAS0704 14 18.40 17.00 0.019 0.037 0.014 0.001 

BAI08 BAS0904 12 12.85 14.50 0.020 0.038 0.014 0.001 

BAI08 BAS1104 17 22.15 53.83 0.020 0.039 0.014 0.001 

BAI08 BAS1404 21 22.80 27.08 0.031 0.060 0.034 0.002 

BAS0104 BAS0304 137 223.72 258.53 0.130 0.230 0.425 0.059 

BAS0104 BAS0504 253 459.06 445.23 0.184 0.311 0.518 0.157 

BAS0104 BAS0704 213 379.44 368.40 0.185 0.313 0.583 0.181 
BAS0104 BAS0904 199 316.59 306.36 0.195 0.326 0.487 0.173 

BAS0104 BAS1104 287 517.74 533.42 0.242 0.390 0.627 0.327 

BAS0104 BAS1404 149 228.78 354.90 0.130 0.231 0.349 0.068 

BAS0304 BAS0504 177 279.49 276.85 0.165 0.284 0.523 0.541 

BAS0304 BAS0704 145 278.84 242.06 0.173 0.295 0.492 0.242 

BAS0304 BAS0904 108 163.44 169.01 0.147 0.257 0.462 0.361 

BAS0304 BAS1104 145 246.47 260.22 0.153 0.265 0.423 0.189 

BAS0304 BAS1404 147 201.88 212.36 0.192 0.322 0.571 0.372 

BAS0504 BAS0704 259 464.78 513.94 0.223 0.365 0.713 0.564 

BAS0504 BAS0904 225 440.44 385.40 0.214 0.353 0.668 0.565 

BAS0504 BAS1104 234 396.38 414.29 0.181 0.306 0.567 0.341 

BAS0504 BAS1404 242 457.85 604.18 0.219 0.359 0.607 0.290 
BAS0704 BAS0904 226 368.69 375.93 0.288 0.447 0.766 0.553 

BAS0704 BAS1104 250 384.43 410.23 0.247 0.396 0.701 0.446 

BAS0704 BAS1404 160 314.26 306.82 0.173 0.295 0.545 0.188 

BAS0904 BAS1104 236 334.25 348.18 0.267 0.421 0.718 0.476 

BAS0904 BAS1404 126 319.38 255.80 0.155 0.268 0.438 0.173 

BAS1104 BAS1404 140 241.38 278.55 0.133 0.235 0.430 0.178 
1 Sharedsobs: número de OTU compartilhadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Sorclass: coeficiente 
de similaridade de Sorensen; Jabund: abundância baseada no coeficiente de Jaccard; Thetayc: coeficiente de 
similaridade theta de Yue-Clayton. 
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Tabela 20 - Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras de gelo e solo de 
Baranowski coletado em 2004, para um cutoff de 0,10. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade1 

Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass Sorclass Jabund Thetayc 

BAI08 BAS0104 28 32.40 35.62 0.045 0.086 0.069 0.005 

BAI08 BAS0304 17 17.71 17.25 0.042 0.081 0.040 0.004 

BAI08 BAS0504 27 28.87 31.33 0.041 0.079 0.046 0.004 

BAI08 BAS0704 23 32.57 33.25 0.043 0.083 0.048 0.003 

BAI08 BAS0904 18 28.67 23.25 0.043 0.082 0.029 0.002 

BAI08 BAS1104 25 31.25 39.58 0.043 0.082 0.048 0.004 

BAI08 BAS1404 25 32.03 29.25 0.054 0.102 0.093 0.009 

BAS0104 BAS0304 141 227.33 199.79 0.199 0.333 0.487 0.148 

BAS0104 BAS0504 231 348.39 363.23 0.263 0.416 0.661 0.252 

BAS0104 BAS0704 210 335.96 331.30 0.272 0.428 0.714 0.316 

BAS0104 BAS0904 193 304.16 286.11 0.287 0.446 0.672 0.273 

BAS0104 BAS1104 253 420.69 428.46 0.323 0.488 0.766 0.417 

BAS0104 BAS1404 161 244.56 289.17 0.212 0.350 0.502 0.204 

BAS0304 BAS0504 173 273.40 319.16 0.245 0.394 0.643 0.551 

BAS0304 BAS0704 152 305.77 228.47 0.254 0.405 0.570 0.260 

BAS0304 BAS0904 112 162.81 165.88 0.215 0.354 0.552 0.410 

BAS0304 BAS1104 141 206.17 234.04 0.213 0.351 0.548 0.213 

BAS0304 BAS1404 142 199.32 205.74 0.261 0.413 0.665 0.396 

BAS0504 BAS0704 234 346.70 376.99 0.301 0.462 0.802 0.614 

BAS0504 BAS0904 195 308.29 285.94 0.279 0.436 0.801 0.625 

BAS0504 BAS1104 207 284.53 353.28 0.241 0.388 0.725 0.385 

BAS0504 BAS1404 220 355.18 391.47 0.302 0.464 0.753 0.340 

BAS0704 BAS0904 205 331.64 325.20 0.365 0.535 0.854 0.556 

BAS0704 BAS1104 217 328.76 331.94 0.301 0.463 0.800 0.517 

BAS0704 BAS1404 165 292.83 292.39 0.252 0.402 0.613 0.225 

BAS0904 BAS1104 200 311.51 325.80 0.322 0.487 0.837 0.471 

BAS0904 BAS1404 124 198.47 219.52 0.214 0.352 0.658 0.200 

BAS1104 BAS1404 149 219.22 258.51 0.205 0.341 0.615 0.209 
1 Sharedsobs: número de OTU compartilhadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Sorclass: coeficiente 
de similaridade de Sorensen; Jabund: abundância baseada no coeficiente de Jaccard; Thetayc: coeficiente de 
similaridade theta de Yue-Clayton. 
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Tabela 21 - Índices de beta-diversidade calculados entre as amostras de gelo e solo de 
Baranowski coletado em 2004, para um cutoff de 0,20. 

Amostras 
comparadas 

Índices de beta-diversidade1 

Sharedsobs Sharedace Sharedchao Jclass Sorclass Jabund Thetayc 

BAI08 BAS0104 30 33.30 36.83 0.114 0.205 0.261 0.029 

BAI08 BAS0304 23 23.35 24.40 0.106 0.192 0.144 0.019 

BAI08 BAS0504 32 45.80 38.33 0.116 0.208 0.224 0.018 

BAI08 BAS0704 29 32.54 50.00 0.112 0.201 0.331 0.016 

BAI08 BAS0904 23 25.38 24.50 0.106 0.191 0.154 0.009 

BAI08 BAS1104 27 34.57 28.75 0.097 0.177 0.174 0.018 

BAI08 BAS1404 30 32.32 31.60 0.128 0.227 0.279 0.032 

BAS0104 BAS0304 111 140.52 137.86 0.364 0.534 0.791 0.254 

BAS0104 BAS0504 137 163.08 185.50 0.394 0.565 0.841 0.387 

BAS0104 BAS0704 131 184.01 170.66 0.391 0.562 0.929 0.433 

BAS0104 BAS0904 127 183.79 172.18 0.436 0.608 0.863 0.397 

BAS0104 BAS1104 151 204.30 235.04 0.456 0.627 0.892 0.518 

BAS0104 BAS1404 121 161.22 188.74 0.378 0.549 0.787 0.357 

BAS0304 BAS0504 125 184.22 162.71 0.408 0.580 0.826 0.543 

BAS0304 BAS0704 120 175.70 151.67 0.411 0.583 0.833 0.312 

BAS0304 BAS0904 99 133.37 148.18 0.374 0.544 0.801 0.467 

BAS0304 BAS1104 115 163.05 160.61 0.367 0.537 0.793 0.292 

BAS0304 BAS1404 118 144.41 152.78 0.439 0.610 0.861 0.461 

BAS0504 BAS0704 138 176.31 186.84 0.402 0.574 0.919 0.692 

BAS0504 BAS0904 126 160.10 152.34 0.410 0.582 0.896 0.680 

BAS0504 BAS1104 134 166.38 189.39 0.369 0.539 0.855 0.496 

BAS0504 BAS1404 147 176.80 196.67 0.476 0.645 0.932 0.470 

BAS0704 BAS0904 124 193.57 158.85 0.428 0.599 0.919 0.657 

BAS0704 BAS1104 143 239.24 229.01 0.427 0.598 0.933 0.588 

BAS0704 BAS1404 131 201.94 164.96 0.428 0.600 0.869 0.342 

BAS0904 BAS1104 128 185.73 179.49 0.424 0.595 0.923 0.540 

BAS0904 BAS1404 102 130.71 134.89 0.355 0.524 0.861 0.280 

BAS1104 BAS1404 114 164.68 146.05 0.336 0.503 0.857 0.278 
1 Sharedsobs: número de OTU compartilhadas observadas; Sharedace: índice de ACE compartilhado; 
Sharedchao: índice de Chao1 compartilhado; Jclass: coeficiente de similaridade de Jaccard; Sorclass: coeficiente 
de similaridade de Sorensen; Jabund: abundância baseada no coeficiente de Jaccard; Thetayc: coeficiente de 
similaridade theta de Yue-Clayton. 
 

 Os índices de riqueza compartilhada (sharedsobs, sharedace e sharedchao) foram 

menores quando a amostra de gelo (BAI-09) foi comparada às amostras de solo, em todos os 

valores de cutoff analisados. Estes resultados indicam, assim como outros já apresentados 

neste estudo, que a comunidade do gelo de Baranowski é distinta de todas as amostras de 

solo, pois o gelo contém menor número de taxa compartilhados. Cabe ressaltar que os índices 

de riqueza compartilhados demonstram o número de espécies, por exemplo, que há de comum 
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entre duas amostras, e portanto estes índices não necessariamente indicam qual amostra tem 

maior ou menor riqueza. 

 A fim de melhor representar os resultados das análises de riqueza compartilhada entre 

as amostras, diagramas de Venn foram gerados no software Mothur v1.9.0 (Figuras 42-44). 

Devido ao grande volume de dados, foram escolhidos apenas os resultados do número de 

OTU compartilhadas (Sharedsobs) sob o cutoff de 0,10 para gerar os diagramas. Os resultados 

nos outros valores de cutoff apresentaram o mesmo padrão. 

 

 
Figura 42 - Diagrama de Venn representando o número de OTU compartilhadas entre as amostras de 

gelo (BAI-09) e solos recém expostos por recuo da geleira Baranowski (BAS01-04 e 
BAS01-09). Valor de cutoff utilizado: 0,10. 
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Figura 43 - Diagramas de Venn representando o número de OTU compartilhadas entre as amostras de 

solo de Baranowski, e respectiva porcentagem de OTU compartilhadas. Acima: coleta de 
solo em 2004; Abaixo: coleta de solo em 2009. Valor de cutoff utilizado: 0,10. 
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Figura 44 - Diagrama de Venn representando o número de OTU compartilhadas entre as amostras de 

solo da cronossequência de Baranowski. Amostras: próxima da geleira (BAS01-04), 
intermediária (BAS03-04) e mais distante (BAS14-04). Valor de cutoff utilizado: 0,10. 

 

 Inicialmente, as amostras de gelo (BAI-09) e solos recém expostos (BAS01-04 e 

BAS01-09) foram comparadas quanto ao número de OTU compartilhadas (Figura 42). As 

amostras de solo recém expostos apresentaram 58 OTU compartilhadas entre si, enquanto 

apenas 11 (BAS01-04) e 8 OTU (BAS01-09) foram compartilhadas entre os solos e o gelo. 

Estes resultados sugerem diferenças na composição de membros da comunidade das amostras 

do gelo e do solo. 

 A comparação entre as amostras de solo do início e fim da cronossequência mostrou 

diferenças entre as coletas de 2004 e 2009 (Figura 43). Os solos BAS01-04 e BAS14-04, 

quando comparados entre si, compartilharam 21,4% das OTU observadas (ou 161 OTU). Os 

mesmos pontos do transecto, coletados em 2009 (BAS01-09 e BAS12-09), compartilharam 

13,7% das OTU observadas (ou 95 OTU). Este resultado pode ser interpretado sob dois 

pontos de vista: a) Embora as amostras coletas em épocas diferentes representem um estágio 

similar da sucessão ecológica, as diferenças observadas sugerem que variações sazonais 

(invernos mais frios, verões mais quentes, etc.) influenciam as comunidades microbianas do 

solo exposto; b) As duas coletas de solo na região de Baranowski podem estar em escalas 
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diferentes quando ao tempo de exposição, e por esse motivo as comparações dos solos de 

2004 com o solo de 2009 não refletem o real perfil de sucessão ecológica. 

 A análise do número de OTU compartilhadas entre amostras de uma mesma coleta 

está apresentada na Figura 44. Para esta análise foram escolhidas três amostras da 

cronossequência de 2004: o solo recém exposto (BAS01-04), o solo adjacente a este (BAS03-

04) e o solo exposto a mais tempo (BAS14-04). Os resultados desta análise indicam que 

10,6% das OTU analisadas (ou seja, 93 de um total de 876 OTU analisadas) foram 

compartilhadas entre essas três amostras do transecto, sugerindo que estes grupos tenham 

papel importante no desenvolvimento da comunidade. A análise também mostrou que as 

amostras de solo BAS01-04 e BAS14-04 compartilham mais OTU que o número 

compartilhado entre BAS01-04 e BAS03-04. Este resultado corrobora com os dados obtidos 

por DGGE, que mostraram maior similaridade entre o solo recém exposto e o solo exposto a 

mais tempo, ainda que as amostras sejam diferentes (Figura 20). 

 A similaridade de membros de comunidade foi medida através dos coeficientes de 

similaridade de Jaccard (Jclass) e Soreson (Sorclass). O índice de similaridade de Jaccard 

satisfaz certos requerimentos geométricos e, portanto, pode ser tratado como uma medida de 

distância (PIELOU, 1984). Da mesma forma, o coeficiente de Soreson mede a similaridade 

entre os membros de duas comunidades, porém maior peso é dado ao número de OTU 

compartilhadas (MAGURRAN, 2004). Os resultados obtidos com estes dois índices, 

apresentados nas Tabelas 19-22, corroboram com a riqueza compartilhada observada 

(Sharedsobs) e estimada (Sharedace e sharedchao) quanto à diferença da comunidade do gelo 

em relação às amostras de solo. 

 Uma limitação dos coeficientes de membros de comunidades é o fato dos cálculos não 

considerarem as abundâncias relativas (equitatividade) de OTU compartilhadas e não 

compartilhadas. Entretanto, a similaridade de comunidades, quanto à sua estrutura, pode ser 

melhor representada através dos coeficientes de abundância de Jaccard (Jabund) e Theta de 

Yue-Clayton (Thetayc). Estes índices de beta-diversidade introduzem parâmetros 

quantitativos (abundância relativa de OTU) às fórmulas de similaridade de Jaccard e 

coeficiente de Soreson. Os resultados dos cálculos de Jabund e Thetayc podem ser melhor 

comparados através de mapas de cores (heat maps), onde a escala de cor corresponde aos 

valores dos índices. Os mapas de cores foram calculadas com base nos dados obtidos para 

estes índices em cutoff de 0,10 e 0,20 (Tabelas 21 e 22) e estão apresentados nas Figuras 45 a 

48. 
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Figura 45 - Mapa de cores representando a similaridade de estrutura de comunidade das amostras de 

Baranowski. Mapa calculado com o índice Jclass e cutoff 0,10.  
 

 

 

 
Figura 46 - Mapa de cores representando a similaridade de estrutura de comunidade das amostras de 

Baranowski. Mapa calculado com o índice Jclass e cutoff 0,20.  
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Figura 47 - Mapa de cores representando a similaridade de estrutura de comunidade das amostras de 

Baranowski. Mapa calculado com o índice Thetayc e cutoff 0,10. 
 

 

 

 
Figura 48 - Mapa de cores representando a similaridade de estrutura de comunidade das amostras de 

Baranowski. Mapa calculado com o índice Thetayc e cutoff 0,20.  
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 Os índices Jabund e Thetayc revelaram que a amostra do gelo de Baranowski possui 

estrutura de comunidade diferente das amostras de solo, corroborando com os outros índices 

calculados. Este resultado é bastante evidente ao observar que as comparações do gelo com 

qualquer amostra de solo gerou uma unidade de cor preta nas matrizes (Figuras 46-48). As 

outras amostras de solo, quando comparadas entre si, apresentaram estruturas de comunidade 

mais similares. Entre todas as amostras de solo, os pontos BAS03-04, BAS05-04, BAS07-04 

e BAS09-04 apresentaram maior similaridade na estrutura de comunidade. Este resultado 

pode ser observado pelas unidades de cor vermelho mais intenso nas matrizes construídas a 

partir do índice Thetayc (Figuras 47 e 48). A amostra BAS01-04 apresentou maior 

similaridade com a amostra BAS11-04, enquanto a amostra BAS14-04 foi mais similar à 

amostra BAS03-04. Estes resultados não concordam com a análise dos perfis de DGGE, o 

qual mostrou maior similaridade entre BAS01-04 e BAS14-04 (Figura 20). 

 

4.2.7.3 Comparação da estrutura de comunidade das amostras de Baranowski através 

de métodos de testes de hipótese 

 

 A beta-diversidade também pode ser estimada através de testes de hipóteses, os quais 

podem ser considerados alternativos aos métodos baseados em OTU. Os testes de hipótese 

mais empregados em ecologia microbiana são o Libshuff, Parcimônia (ou teste-P) e UniFrac 

(SINGLETON et al., 2001; SCHLOSS e HANDELSMAN, 2006; LOZUPONE e KNIGHT, 

2005). Estes métodos empregam testes de Monte Carlo (amostragens aleatórias) para estimar 

as diferenças entre cada comunidade. Estes três métodos foram utilizados para comparar a 

beta-diversidade entre as amostras de gelo e do solo exposto pela geleira Baranowski. 

 O primeiro teste realizado foi o Libshuff, que testa a hipótese de subamostragens. Por 

exemplo, em cada comparação, o Libshuff determina se a primeira comunidade é subamostra 

da segunda. Em cada comparação, um valor de p (p-value) é gerado e, caso esteja abaixo do p 

crítico, a hipótese é rejeitada (SINGLETON et al., 2001). O valor do p crítico deve ser 

corrigido para validar a análise de múltiplos testes e, para tal, foi empregado a correção de 

Bonferroni (DUNNET, 1955). Os resultados do teste de Libshuff estão apresentados na 

Tabela 23. 
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Tabela 22 - Teste de hipótese Libshuff entre as amostras de gelo e solos de Baranowski, sob 
um cutoff de 0,1. 

Amostras comparadas dCXYScore p-value Resultado 
BAI09-BAS0104        0.03176457 <0.0001 Significativo 
BAS0104-BAI09        0.06730331 <0.0001 Significativo 
BAI09-BAS0304        0.05571885 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAI09        0.08260685 <0.0001 Significativo 
BAI09-BAS0504        0.04214599 <0.0001 Significativo 
BAS0504-BAI09        0.07189495 <0.0001 Significativo 
BAI09-BAS0704        0.04678939 <0.0001 Significativo 
BAS0704-BAI09        0.0585346 <0.0001 Significativo 
BAI09-BAS0904        0.05630777 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAI09        0.07509653 <0.0001 Significativo 
BAI09-BAS1104        0.04835866 <0.0001 Significativo 
BAS1104-BAI09        0.06805193 <0.0001 Significativo 
BAI09-BAS1404        0.04262961 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAI09        0.06563783 <0.0001 Significativo 

BAS0104-BAS0304      0.01544699 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAS0104      0.00431205 <0.0001 Significativo 
BAS0104-BAS0504      0.00720075 <0.0001 Significativo 
BAS0504-BAS0104      0.00253377 <0.0001 Significativo 
BAS0104-BAS0704      0.01051962 <0.0001 Significativo 
BAS0704-BAS0104      0.0005128 0.9471 Não significativo 
BAS0104-BAS0904      0.00994617 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAS0104      0.00037114 0.9999 Não significativo 
BAS0104-BAS1104      0.00478664 <0.0001 Significativo 
BAS1104-BAS0104      0.00028865 0.6149 Não significativo 
BAS0104-BAS1404      0.01631659 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAS0104      0.00605335 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAS0504      0.00338396 <0.0001 Significativo 
BAS0504-BAS0304      0.00680174 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAS0704      0.00698631 <0.0001 Significativo 
BAS0704-BAS0304      0.0039756 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAS0904      0.01064122 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAS0304      0.00429079 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAS1104      0.00822118 <0.0001 Significativo 
BAS1104-BAS0304      0.00781996 <0.0001 Significativo 
BAS0304-BAS1404      0.00678503 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAS0304      0.00348172 <0.0001 Significativo 
BAS0504-BAS0704      0.00295822 <0.0001 Significativo 
BAS0704-BAS0504      0.00042688 0.6786 Não significativo 
BAS0504-BAS0904      0.00449085 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAS0504      0.00042789 0.9792 Não significativo 
BAS0504-BAS1104      0.00538682 <0.0001 Significativo 
BAS1104-BAS0504      0.00258743 <0.0001 Significativo 
BAS0504-BAS1404      0.00428313 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAS0504      0.00283399 <0.0001 Significativo 
BAS0704-BAS0904      0.00095637 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAS0704      0.00011166 0.2468 Não significativo 
BAS0704-BAS1104      0.00067525 <0.0001 Significativo 
BAS1104-BAS0704      0.00192874 <0.0001 Significativo 
BAS0704-BAS1404      0.00614349 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAS0704      0.00659679 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAS1104      0.0001317 0.8363 Não significativo 
BAS1104-BAS0904      0.00211261 <0.0001 Significativo 
BAS0904-BAS1404      0.00601596 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAS0904      0.01020087 <0.0001 Significativo 
BAS1104-BAS1404      0.0084378 <0.0001 Significativo 
BAS1404-BAS1104      0.00979841 <0.0001 Significativo 
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 O valor de p corrigido é 0,00089 (0,05 dividido por 56 testes). Portanto, se o resultado 

do teste mostrou significância menor que p corrigido, então as comunidades de uma das 

amostras é significativamente diferente. A comparação do par reverso indica qual comunidade 

é subamostra da outra. 

 O teste Libshuff foi significativo para a maioria os pares de amostras analisados. Mais 

especificamente, o teste revelou que todas as amostras são diferentes entre si, e que as 

amostras BAS07, BAS09 e BAS11 são subamostras de BAS01-04; que as amostras BAS07 e 

BAS09 são subamostras de BAS05-04; e que BAS09 é subamostra tanto de BAS07-04 quanto 

de BAS11-09. 

 O teste de Parcimônia, também conhecido como teste-P, é um método que utiliza 

árvores filogenéticas para testar a hipótese de que duas amostras tem a mesma estrutura de 

comunidade. A árvore filogenética deve ser construída com os membros de comunidade de 

ambas as amostras e o teste indicará a probabilidade das duas amostras apresentarem a mesma 

estrutura por acaso (SCHLOSS e HANDELSMAN, 2006). Devido ao grande volume de 

dados, muito tempo computacional seria exigido para construir árvores com todas as 

sequências de pirosequenciamento. Portanto, sequências representativas de cada OTU – sob 

um cutoff de 0,10 – foram selecionadas, e a partir desta subamostragem, foram construídas as 

árvores filogenéticas para os testes de Parcimônia. Os resultados estão apresentados na Tabela 

24. 

 Segundo o teste de Parcimônia, quando analisada uma árvore contendo todas as 

sequências representativas do gelo e das amostras de solo, pelo menos uma amostra possui 

estrutura de comunidade diferente. A identificação desta ou de outras amostras significativas 

foi realizada através da comparação par a par das comunidades. Após este teste, duas 

amostras (BAI-09 e BAS01-04) foram identificadas com estrutura de comunidade diferente. 

A amostra BAI-09 foi diferente de todas as outras amostras de solo, segundo o resultado do 

teste de Parcimônia. Este resultado corrobora com os dados anteriores que indicaram a 

diferença entre a comunidade do gelo e das amostras de solo. A amostra BAS01-04 foi 

considerada com estrutura de comunidade diferente da amostra BAS03-04. Este resultado 

pode ser interpretado da seguinte forma: a comunidade recém exposta por recuo da geleira 

sofre alterações nos primeiros anos de exposição, e ao longo do tempo a estrutura de 

comunidade tende a voltar ao estado original. Entretanto, mais dados ecológicos são 

necessários para chegar a uma conclusão mais precisa. 
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Tabela 23 - Resultado do teste de Parcimônia realizado entre as amostras de gelo e solo de 
Baranowski. Dados calculados a partir de uma árvore filogenética contendo 
sequências representativas das amostras em um cutoff de 0,10. Os resultados 
significativos estão destacados em negrito. 

Grupos comparados ParsScore ParsSig Resultado1 

Todas as amostras 221 <0.0010 Mín. 1 amostra signif. 
BAI09-BAS0104 16 <0.0010 Significativo 
BAI09-BAS0304 11 <0.0010 Significativo 
BAI09-BAS0504 12 <0.0010 Significativo 
BAI09-BAS0704 12 <0.0010 Significativo 
BAI09-BAS0904 9 <0.0010 Significativo 
BAI09-BAS1104 15 <0.0010 Significativo 
BAI09-BAS1404 14 <0.0010 Significativo 
BAS0104-BAS0304 23 <0.0010 Significativo 
BAS0104-BAS0504 38 0.224 Não significativo 
BAS0104-BAS0704 23 0.006 Não significativo 
BAS0104-BAS0904 21 0.501 Não significativo 
BAS0104-BAS1104 38 0.082 Não significativo 
BAS0104-BAS1404 33 0.081 Não significativo 
BAS0304-BAS0504 29 0.452 Não significativo 
BAS0304-BAS0704 21 0.079 Não significativo 
BAS0304-BAS0904 17 0.175 Não significativo 
BAS0304-BAS1104 26 0.059 Não significativo  
BAS0304-BAS1404 28 0.458 Não significativo 
BAS0504-BAS0704 28 0.562 Não significativo 
BAS0504-BAS0904 21 0.657 Não significativo 
BAS0504-BAS1104 41 0.76 Não significativo 
BAS0504-BAS1404 38 0.864 Não significativo 
BAS0704-BAS0904 16 0.1 Não significativo 
BAS0704-BAS1104 22 0.002 Não significativo 
BAS0704-BAS1404 27 0.52 Não significativo 
BAS0904-BAS1104 22 0.819 Não significativo 
BAS0904-BAS1404 19 0.262 Não significativo 
BAS1104-BAS1404 34 0.203 Não significativo  
1 Significativo se p < 0,00178 (após correção de Bonferroni) 

 

 O método UniFrac testa a hipótese de um ramo específico de uma árvore filogenética 

ser exclusivo de uma comunidade. O UniFrac pode analisar apenas os membros uma árvore 

filogenética (UniFrac qualitativo), ou executar o mesmo teste levando em consideração o 

número de sequências que cada membro da árvore representa (UniFrac quantitativo) 

(LOZUPONE e KNIGHT, 2005). Da mesma forma que o teste de parcimônia, a árvore 

filogenética empregada na análise pelo UniFrac foi construída com sequências representantes 

de OTU sob um cutoff de 0,10. Os resultados do UniFrac quantitativo demonstraram-se 

significativos apenas entre as amostras BAI-09 e BAS14-04, considerando um valor de p 

corrigido de 0,00178 (Tabela 25). O teste UniFrac entre as estruturas de comunidade do gelo e 
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outras amostras de solo apresentou resultados de p próximo ao valor crítico, mas não foram 

suficientes para serem considerados significativos. Os resultados observados na comparação 

das outras amostras de solo também não foram considerados significativos. Os resultados do 

teste UniFrac quantitativo revelaram, portanto, que a amostra da geleira Baranowski possui 

uma estrutura de comunidade cujos membros tendem a ser diferentes das amostras de solo, 

principalmente se comparada ao solo mais distante da geleira (BAS14-04). 

 

Tabela 24 - Resultados do teste UniFrac quantitativo entre as amostras de gelo e de solo de 
Baranowski, a partir de uma árvore filogenética com sequências representativas 
sob um cutoff de 0,10. O resultado significativo está destacado em negrito. 

Grupos comparados WScore WSig (p-value) Resultado1 

BAI09-BAS0104 0.434624 0.0070 Não-significativo 
BAI09-BAS0304 0.458271 0.0030 Não-significativo 
BAI09-BAS0504 0.442608 0.0030 Não-significativo 
BAI09-BAS0704 0.453089 0.0060 Não-significativo 
BAI09-BAS0904 0.469412 0.0350 Não-significativo 
BAI09-BAS1104 0.40715 0.0190 Não-significativo 

BAI09-BAS1404 0.442797 0.0010 Significativo 
BAS0104-BAS0304 0.649380 0.0350 Não-significativo 
BAS0104-BAS0504 0.592745 0.2430 Não-significativo 
BAS0104-BAS0704 0.667897 0.0130 Não-significativo 
BAS0104-BAS0904 0.595748 0.6490 Não-significativo 
BAS0104-BAS1104 0.625935 0.2030 Não-significativo 
BAS0104-BAS1404 0.642296 0.0640 Não-significativo 
BAS0304-BAS0504 0.567249 0.2990 Não-significativo 
BAS0304-BAS0704 0.596977 0.0540 Não-significativo 
BAS0304-BAS0904 0.655241 0.1750 Não-significativo 
BAS0304-BAS1104 0.612767 0.0760 Não-significativo 
BAS0304-BAS1404 0.584827 0.0700 Não-significativo 
BAS0504-BAS0704 0.618728 0.1470 Não-significativo 
BAS0504-BAS0904 0.613670 0.5610 Não-significativo 
BAS0504-BAS1104 0.604012 0.5300 Não-significativo 
BAS0504-BAS1404 0.613865 0.2370 Não-significativo 
BAS0704-BAS0904 0.696200 0.0690 Não-significativo 
BAS0704-BAS1104 0.649524 0.0120 Não-significativo 
BAS0704-BAS1404 0.588986 0.0780 Não-significativo 
BAS0904-BAS1104 0.645088 0.4650 Não-significativo 
BAS0904-BAS1404 0.652411 0.2730 Não-significativo 
BAS1104-BAS1404 0.587131 0.0350 Não-significativo  
1 Significativo se p < 0,00178 (após correção de Bonferroni) 

 

 Os testes de hipótese Libshuff, Parcimônia e UniFrac foram empregados na 

comparação da estrutura de comunidade das amostras da cronossequência de Baranowski. Os 

três métodos são utilizados para testar hipóteses diferentes, mas, em sua essência, são 
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métodos que determinam se a estrutura de comunidade é mais variável do que o esperado pelo 

acaso. 

 Os resultados apresentados nos três métodos permitem inferir que a comunidade 

microbiana do gelo de Baranowski (BAI-09) possui estrutura diferente das amostras de solo. 

Com relação às comunidades do solo, o método de Libshuff apresentou resultados divergentes 

em relação ao método da Parcimônia e UniFrac. 

 Schloss (2008) avaliou o uso desses três métodos estatísticos em simulações de 

computador, a fim de comparar o potencial estatístico destas ferramentas. O autor concluiu 

que: a) os testes baseados em hipóteses só conseguem detectar diferenças estatisticamente 

significativas, não necessariamente sendo uma diferença ecologicamente significativa; b) o 

método Libshuff não é válido para testar hipóteses de subamostragem se houver alta 

porcentagem de membros compartilhados entre as amostras; c) o método da Parcimônia e 

UniFrac tendem a sugerir, erroneamente, diferenças significativas quando comparam duas 

amostras com mesma diversidade genética, mas membros de comunidade diferentes; d) o 

teste UniFrac não necessariamente mede a real similaridade entre comunidades, podendo 

distorcer a estimativa de similaridade à medida que se aumenta a amostragem; e) o uso de 

diferentes métodos baseados em hipóteses pode levar a interpretações confusas, uma vez que 

a hipótese sendo testada nem sempre é clara. Neste último caso, os métodos baseados em 

OTU são mais indicados (SCHLOSS, 2008). 

 Em vista do exposto por Schloss (2008), o teste de Parcimônia para as amostras de 

Baranowski apresentou os resultados mais consistentes com os métodos baseados em OTU 

(item 4.2.7.2). Desta forma, o médoto da Parcimônia foi considerado o teste de hipótese mais 

adequado para avaliar as diferenças na estrutura de comunidade do solo de Baranowski. 

 

4.2.7.4 Composição de membros da comunidade bacteriana das amostras de 

Baranowski obtidas por pirosequenciamento 

 

 Todas as 39.568 sequências foram submetidas à comparação no banco de dados do 

Ribosomal Database Project através da ferramenta Classifier. Deste total, 3837 sequências 

(9,6%) não puderam ser identificadas em um limiar de confiança de até 50%. Este limiar é 

empregado pelo Classifier para sequências entre 50 e 250 pb. Segundo Claesson et al. (2009), 

testes de bootstraps sob um limiar de 50% demonstraram que este valor é suficiente para 

classificar sequências curtas com acurácia até o nível de gênero. O resultado da classificação 
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das sequências encontra-se no Quadro 1, e os gráficos de abundância relativa nas Figuras 49 e 

50. 

 A classificação das sequências da amostra de gelo e do solo de Baranowski apresentou 

um total de 21 Filos distribuídos ao longo da cronossequência (Quadro 1). Deste total, os 

Filos Proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria e Gemmatimonadetes foram dominantes 

em todas as amostras analisadas. Os Filos Firmicutes, Bacteroidetes, Chloroflexi e 

Cyanobacteria também representaram uma população significativa nas amostras de solo, 

embora com abundâncias menores que os grupos dominantes citados anteriormente. Estes 

resultados corroboram com os relatos de estudos em solos da Antártica. Nestes estudos, os 

Filos mais abundantes são Acidobacteria, Actinobacteria, Proteobacteria, Gemmatimonadetes 

e Cyanobacteria (ASLABIE et al., 2006; NIEDERBERGER et al., 2008; SMITH et al., 2006; 

SAUL et al., 2005; YERGEAU et al., 2007b). Membros dos Filos Verrucomicrobia e 

Planctomycetes, os quais normalmente habitam o solo não polar (RONDON et al., 1999; 

BUCKLEY e SCHMIDT, 2001), foram reportados no solo antártico pela primeira vez no 

trabalho de Neiderberger et al. (2008). Estes autores estudaram a comunidade microbiana em 

solos do continente antártico (Victoria Land) através de métodos tradicionais de clonagem e 

sequenciamento. Entre todas as amostras de solo, os autores relataram os Filos Proteobacteria, 

Actinobacteria, Acidobacteria, Gemmatimonadetes, Cyanobacteria, Planctomycetes, 

Verrucomicrobia, Chloroflexi, Deinococcus-Thermus, Bacteroidetes, Fibrobacteria e os Filos 

candidatos OP2, OP3 e OP11 (NEIDERBERGER et al., 2008). À exceção do Filo 

Fibrobacteria e dos Filos candidatos, todos os outros Filos foram encontrados nas amostras de 

solo de Baranowski através do pirosequenciamento, sugerindo a ampla distribuição desses 

Filos na Antártica. 

 As amostras de solo coletadas em 2004 e 2009 apresentaram algumas diferenças 

quanto à composição de membros da comunidade. Nos solos de 2004, por exemplo, os Filos 

Verrucomicrobia, Planctomycetes e, em menor proporção, Deinococcus-Thermus, foram 

observados. Em contrapartida, as amostras de solo de 2009 não apresentaram esses Filos, ou 

apresentaram em abundâncias muito baixas. Entretanto, os Filos Tenericutes e WS3 foram 

observados em 2009, mas não em 2004. Estas diferenças entre as comunidades do solo podem 

refletir a resposta dos micro-organismos a variações ambientais entre uma coleta e outra. 
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Quadro 1 - Número de sequências de Baranowski classificadas em cada Filo a partir da ferramenta Classifier (RDP). 

Filo Amostras 

 
BAI-09 BAS01-04 BAS03-04 BAS05-04 BAS07-04 BAS09-04 BAS11-04 BAS14-04 BAS01-09 BAS02-09 BAS04-09 BAS06-09 BAS10-09 BAS12-09 

OD1 0 0 7 8 0 3 2 0 0 0 11 4 19 17 

BRC1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 

Fusobacteria 1 0 0 12 4 3 0 1 1 0 45 1 0 0 

Actinobacteria 263 681 341 916 845 640 986 525 121 26 403 880 728 430 

Firmicutes 264 34 10 42 15 15 2 30 26 12 136 29 63 10 

TM7 0 20 7 31 6 12 13 15 1 6 6 45 35 62 

Spirochaetes 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 9 0 0 0 

Bacteroidetes 58 56 12 25 16 10 150 32 21 5 50 108 90 303 

Proteobacteria 1703 1162 840 936 624 550 515 1457 1931 138 1416 1427 1086 1515 

Nitrospira 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 9 1 

Gemmatimonadetes 0 108 329 179 117 118 166 171 212 9 156 75 74 152 

Acidobacteria 0 384 368 647 345 592 359 253 67 63 333 250 176 292 

Deinococ.-Thermus 0 61 0 2 1 10 42 0 0 0 0 0 1 2 

Verrucomicrobia 0 211 271 201 128 243 530 292 5 0 1 0 0 0 

WS3 0 1 5 5 11 4 4 3 13 28 192 116 314 386 

Planctomycetes 1 53 16 15 1 4 25 5 0 0 1 0 0 3 

Cyanobacteria 220 50 7 10 68 9 16 9 0 4 37 36 102 35 

Tenericutes 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 10 65 15 4 

OP10 0 6 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2 5 

Chloroflexi 0 120 47 34 23 24 36 11 3 10 18 27 42 23 

Chlamydiae 0 5 4 11 7 1 1 27 0 0 6 36 126 16 

unclassified_Bacteria 19 328 331 307 149 181 243 292 120 32 708 209 561 357 

142 



 

 

Figura 49 - Abundância relativa de Filos para as amostras de gelo (BAI
coletado em 2004 (BAS01 a BAS14

 

Figura 50 - Abundância relativa de Filos para as amostras de gelo (BAI
coletado em 2009 (BAS01 a BAS12
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 A classificação das sequências no nível taxonômico de gêneros encontra-se no Quadro 

2. Em geral, os gêneros encontrados no gelo e solo de Baranowski constituem organismos já 

isolados em uma ampla diversidade de ambientes, incluindo amostras criogênicas como solos 

oligotróficos do Ártico e Antártica, gelo de geleiras polares e alpinas, lagos, sedimentos e 

permafrost. Entretanto, alguns gêneros encontrados na área de Baranowski só foram descritos 

através de métodos independentes de cultivo, como os gêneros GP04, GP06, GP16 e GP17 

(Filo Acidobacteria), os gêneros Spartobacteria e "Subdivisão 3" (Filo Verrucomicrobia), e o 

gênero TM7 (Filo candidato TM7). 

 O Filo Acidobacteria é encontrado como 10 a 50% das bactérias totais de solos e 

sedimentos, através de métodos independentes de cultivo. Entretanto, apenas 5 das 26 

subdivisões propostas foram cultivados em laboratório. Destes, a maioria é aeróbia e 

heterotrófica, mas grupos anaeróbios e fotossintetizantes também foram descritos (WARD et 

al., 2009; e outras referências nela contidas). A comparação de genomas entre três isolados 

deste Filo apresentou o metabolismo heterotrófico (com enzimas adaptadas a condições de 

oligotrofia), a resistência a dessecação e a formação de biofilme como características comuns 

do grupo. 

 Bactérias do Filo Verrucomicrobia representam de 1 a 10% dos micro-organismos 

encontrados no solo a partir de métodos independentes de cultivo (SANGWAN et al., 2005). 

Alguns gêneros deste grupo, como Spartobacteria (antiga "Subdivisão 2") e a "Subdivisão 3", 

ainda não foram isolados. Entretanto, a espécie Chthoniobacter flavus foi descrita como 

primeiro representante da Classe Spartobacteria (a qual pertence o gênero de mesmo nome) e 

foi caracterizada como um bacilo aeróbio heterotrófico do solo, com crescimento ótimo a 25 

°C de temperatura e pH entre 4 e 7 (SANGWAN et al., 2004). 

 Organismos do Filo TM7, que possui apenas o gênero TM7 como representante, foram 

descobertos em solos pantanosos (turfas) e em solos da floresta amazônica (RHEIMS et al., 

1996; BORNEMAN e TRIPLETT, 1997.). Pouco se conhece sobre o metabolismo destes 

organismos, mas sequências do gene 16S rRNA deste grupo foram encontradas em diversos 

ambientes, incluindo o terrestre (solos, rizosfera, turfas), aquático (águas marinhas, lacustres, 

sedimentos de mar profundo), e clínico (cavidade oral humana e fezes de roedores) 

(HUGENHOLTZ et al., 2001).  

 Apesar de pouco conhecimento a cerca do metabolismo e nichos ecológicos dos 

gêneros descritos acima (Filos Acidobacteria, Verrucomicrobia e TM7), sequências destes 

grupos estavam presentes em todas as amostras da cronossequência. O verdadeiro papel 
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destes organismos na sucessão ecológica ainda é desconhecido, mas pode-se inferir que 

representam grupos adaptados às condições impostas pelo ecossistema antártico. 

 Outros gêneros também foram observados ao longo de toda a cronossequência: 

Gemmatimonas, Arthrobacter, Sphingomonas, Nocardioides, Pseudomonas, Ilumatobacter, 

entre outros. Estes organismos fazem parte da microbiota do solo de diferentes ambientes e 

apresentam, normalmente, metabolismo aeróbio heterotrófico. Entre estes gêneros, alguns 

apresentaram um aumento no número de sequências observadas ao longo do transecto, como 

Arthrobacter, Nocardioides, Pseudomonas, Spartobacteria, GP4 e TM7 (Quadro 2). Este 

fenômeno sugere que a proporção de organismos heretróficos aumente ao longo do tempo de 

exposição do solo e, portanto, espera-se que haja maior competição entre os organismos nos 

solos mais desenvolvidos. Esta hipótese corrobora com os resultados do experimento do fluxo 

de CO2 (item 4.2.2), onde foi observado um aumento da taxa respiratória ao longo do tempo 

de exposição do solo. 

 Organismos do ciclo do nitrogênio (fixadores de N2, nitrificantes e denitrificantes) 

ocorreram em todas as fases da cronossequência. Entretanto, a distribuição desses grupos não 

apresentou um padrão. Por exemplo, o gênero Nitrosospira – capaz de oxidar a amônia em 

nitrito sob aerobiose – ocorreu em maior abundância no solo recentemente exposto em 2004 

(5 sequências em BAS01-04) e sua freqüência diminuiu com o tempo de exposição (0 

sequências em BAS14-04). Este mesmo gênero apresentou outro perfil nas amostras de 2009, 

sendo menos freqüente nos solos expostos recentemente (zero sequências até a amostra 

BAS04-09) e maior abundância no final da cronossequência (10 sequências em BAS12-09) 

(dados não apresentados no Quadro 2). O gênero Nitrospira – oxida nitrito a nitrato – 

apresentou o mesmo padrão: maior freqüência no solo recentemente exposto (78 sequências) 

de 2004, e maior abundância no solo mais desenvolvido de 2009 (33 sequências). Estes dois 

gêneros são responsáveis por transformar a amônia (NH3) em nitrito (NO2
-) e posteriormente 

em nitrato (NO3
-), que é a forma utilizada por outros organismos para assimilar o nitrogênio e, 

portanto, representam micro-organismos fundamentais para a ciclagem de nitrogênio no solo. 

As diferenças nas populações de bactérias nitrificantes das amostras de 2004 e 2009 podem 

ser interpretadas com a seguinte hipótese: Baseado no resultado da coleta de 2004, há a 

escassez de nitrogênio (na forma de NO3
-) nos primeiros estágios da sucessão ecológica, o que 

resulta em vantagens seletivas para o crescimento de organismos que utilizam outras fontes de 

nitrogênio, como Nitrosospira (NH3) e Nitrospira (NO2
-). Desta forma, os resultados 

encontrados nos solos coletados em 2009 podem estar subestimados. De fato, duas amostras 

desse transecto geraram poucas sequências (BAS02-09) ou nenhuma sequência (BAS08-09), 
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comprometendo as análises em função do tempo de exposição do solo. Além disso, os 

resultados dos parâmetros físico-químicos do solo de 2004 indicaram uma tendência no 

aumento de NH3 e NO3
- no final da cronossequência, que pode indicar acúmulo dessas 

moléculas devido à menor quantidade de nitrificantes e uma provável contribuição de 

fixadores de nitrogênio. 

 Bactérias fixadoras de nitrogênio (diazotróficas) ocorreram tanto no gelo quanto nos 

solos de Baranowski (Quadro 3). Essas bactérias, divididas em simbiontes e de vida livre, são 

responsáveis por transformar o nitrogênio atmosférico (N2) em amônia (NH3), dando início ao 

ciclo do nitrogênio. Na região da geleira Baranowski, bactérias diazotróficas que estabelecem 

simbiose com plantas foram encontradas em maior abundância na amostra de gelo BAI-09. 

Entre estes, o gênero mais freqüente foi Rhizobium, seguido por Methylobacterium e 

Bradyrhizobium. A presença de Rhizobium nesta geleira também foi observado através do 

método de clonagem de genes 16S rRNA (item 4.1.3). Nas amostras de solo, diazotróficos 

simbiontes foram encontrados em menor abundância. A ocorrência destes organismos em 

áreas sem vegetação, como o caso do solo exposto por recuo da geleira Baranowski, pode 

sugerir que estes organismos não estejam viáveis (e foram transportados por correntes 

atmosféricas, como no gelo), ou que apresentem outro metabolismo independente da 

associação simbiótica. Os micro-organismos fixadores de nitrogênio de vida livre foram 

observados em maior abundância nas amostras de solo. Apesar de ocorrerem ao longo de toda 

a cronossequência, nos estágios iniciais (BAS01-04) houve predominância de cianobactérias, 

enquanto nos solos expostos a mais tempo predominou o gênero Rhodopseudomona (BAS14-

04 e BAS12-09). Cabe ressaltar que a maioria das sequências de Baranowski, identificadas 

como Filo Cyanobacteria, não foram classificadas até o nível gênero. As sequências similares 

ao Filo Cyanobacteria foram classificadas, então, em "Cianobacteria não classificadas", 

gênero GPXIII (Filo Cyanobacteria), Bacillariophyta (diatomáceas), Chlorophyta (algas 

verdes) e cloroplastos. A identificação destas sequências em grupos não bacterianos pode ser 

resultado de: a) inespecificidade dos primers universais para o Filo Cyanobacteria; b) 

insuficiência de sequências de referência no banco de dados; c) presença desses grupos no 

solo exposto pela geleira Baranowski. Embora muitos trabalhos tenham relatado a presença de 

diatomáceas (GUPTA, 2002; VAN DE VIJVER et al., 2008) e algas verdes (OLIVEIRA et 

al., 2009; RAUTENBERGER e BISCHOF, 2006) na superfície do solo antártico, a última 

hipótese não explica a identificação parcial de algumas sequências em "Cianobacteria não 

classificadas".  
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Quadro 2 - Número de sequências de Baranowski classificadas nos 50 gêneros mais abundantes, classificadas segundo a ferramenta Classifier 
(RDP). O cutoff utilizado para gênero foi 0,05. 

Gêneros 
Amostras 

BAI-09 BS01-04 BS03-04 BS05-04 BS07-04 BS09-04 BS11-04 BS14-04 BS01-09 BS02-09 BS04-09 BS06-09 BS10-09 BS12-09 
Acidothermus 0 5 0 41 52 26 13 0 0 0 0 14 0 4 
Aeromicrobium 0 13 0 26 27 19 17 0 0 0 31 56 35 29 
Arthrobacter 0 106 2 8 7 11 52 10 21 0 6 190 123 189 
Azospira 0 0 0 0 0 0 0 2 91 0 0 0 0 0 
Bacillariophyta (euc.) 149 4 4 4 16 3 5 5 1 0 5 6 3 0 
Bradyrhizobium 44 6 0 11 4 4 2 8 3 10 37 2 0 22 
Chlorophyta (euc.) 32 3 2 1 5 0 0 1 1 0 0 51 8 0 
Conexibacter 0 21 9 44 59 50 165 16 1 0 48 106 48 1 
Corynebacterium 60 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 2 0 0 
Deinococcus 0 58 0 0 1 8 28 0 0 0 0 0 0 2 
Escherichia/Shigella 0 2 0 13 1 0 0 8 11 6 119 6 0 0 
Ferruginibacter 5 13 0 4 2 0 11 9 1 1 1 34 32 62 
Flavobacterium 49 0 0 0 1 0 9 5 5 1 1 3 15 48 
Gemmatimonas 0 108 329 179 117 118 166 171 212 9 156 75 74 152 
Gp16 0 119 299 356 137 344 121 102 8 7 67 133 24 54 
Gp17 0 1 0 16 11 9 9 3 0 6 18 5 0 16 
Gp4 0 102 1 55 78 90 139 23 7 12 71 24 63 56 
Gp6 0 109 66 180 85 108 63 105 46 29 120 58 53 97 
Iamia 0 13 57 80 46 52 54 8 0 0 24 90 19 10 
Ilumatobacter 13 48 18 30 59 30 50 8 48 5 26 18 60 26 
Legionella 0 4 0 13 2 3 4 3 2 0 1 25 74 3 
Luteimonas 0 174 5 8 9 5 44 5 0 0 4 6 18 195 
Luteolibacter 0 41 78 36 24 30 88 30 0 2 2 2 33 151 
Lysobacter 0 74 55 32 54 55 36 81 4 1 62 75 4 16 
Massilia 2 4 0 2 4 1 2 0 69 0 0 10 3 3 
Methylobacterium 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 
Methylophilus 4 0 3 3 2 1 0 91 37 0 9 50 20 4 
Mycobacterium 66 1 3 15 0 0 0 3 1 1 13 8 0 0 
Nitrosospira 0 78 5 34 2 0 5 6 0 1 1 6 16 33 
Nocardioides 0 83 56 265 301 166 211 75 1 0 109 220 155 48 

(continua) 
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(conclusão) 

Gêneros 
Amostras 

BAI-09 BS01-04 BS03-04 BS05-04 BS07-04 BS09-04 BS11-04 BS14-04 BS01-09 BS02-09 BS04-09 BS06-09 BS10-09 BS12-09 

Novosphingobium 0 13 61 19 21 11 13 47 16 0 35 65 9 23 
Perlucidibaca 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 
Polaromonas 4 48 8 3 4 0 7 32 78 0 11 18 16 129 
Pseudomonas 24 2 4 34 7 6 1 30 150 28 119 41 78 345 
Rhizobium 733 7 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 
Rhodanobacter 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Rhodococcus 0 23 0 12 0 3 14 58 0 0 0 0 9 8 
Rhodoferax 0 0 4 2 5 0 1 26 202 1 5 10 70 10 
Rhodopseudomonas 0 8 33 22 1 2 20 102 0 1 33 16 14 17 
Saccharopolyspora 0 55 8 4 16 114 133 7 0 0 1 0 0 0 
Solirubrobacter 0 1 0 43 13 2 5 3 2 5 9 3 2 0 
Spartobacteria (g.i.s.) 0 73 26 82 26 50 215 23 4 14 74 24 129 87 
Sphingomonas 8 106 82 257 100 104 71 240 18 7 71 86 11 55 
Staphylococcus 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Stenotrophomonas 150 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Subdivision3 (g.i.s.) 0 42 125 55 37 96 98 144 8 8 68 47 96 103 
Syntrophococcus 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Thiobacillus 0 0 1 3 4 0 0 18 323 1 13 37 2 1 
TM7 (g.i.s.) 0 20 7 31 6 12 13 15 1 6 6 45 35 62 
Abreviações: (g.i.s.) = genera incerta sedis; (euc.) = organismos eucariontes 
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Figura 51 - Ranking dos 50 gêneros mais abundantes obtidos através do pirosequenciamento das amostras de gelo e solos de Baranowski coletados em 2004 e 

2009. A classificação das sequências foi realizada através da ferramenta Classifier (RDP). Abreviações: (g.i.s.) – genera incertae sedis. 
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Quadro 3 - Gêneros de micro-organismos fixadores de nitrogênio encontrados no gelo e solos de Baranowski. 

Gêneros 
Amostras 

BAI-09 BS01-04 BS03-04 BS05-04 BS07-04 BS09-04 BS11-04 BS14-04 BS01-09 BS02-09 BS04-09 BS06-09 BS10-09 BS12-09 

Aquaspirillum 0 0 0 2 0 0 1 1 8 0 0 0 2 1 
Azohydromonas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Azospira 0 0 0 0 0 0 0 2 91 0 0 0 0 0 
Bradyrhizobium 44 6 0 11 4 4 2 8 3 10 37 2 0 22 
Clostridium 0 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 
Cyanobacteria (n.c.) 14 31 1 1 19 1 5 2 0 0 4 6 3 0 
GpXIII 0 10 0 0 27 5 6 0 0 0 0 1 0 0 
Herbaspirillum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Methylobacterium 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 
Rhizobium 733 7 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 
Rhodobacter 0 4 9 4 0 1 1 5 26 0 9 22 8 10 
Rhodopseudomonas 0 8 33 22 1 2 20 102 0 1 33 16 14 17 

Total (vida livre) 14 48 44 30 20 5 27 111 34 1 46 44 37 28 
Total (simbionte) 843 14 0 11 5 4 2 12 95 11 42 3 0 24 
Abreviações: (n.c.) = sequências não classificadas até o nível gênero 
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4.2.8 Análise comparativa dos resultados da clonagem e pirosequenciamento 

 

 Além do pirosequenciamento, as amostras de gelo BAI-09 e de solos BAS01-04 e 

BAS14-04 também foram estudadas com o método de clonagem e sequenciamento de Sanger 

e, portanto, os resultados obtidos entre as duas técnicas podem ser comparados. Cabe ressaltar 

que as técnicas de clonagem e pirosequenciamento empregaram primers diferentes para 

amplificar o gene 16S rRNA e geram amplicons de tamanhos diferentes, portanto, a região de 

sobreposição entre as sequências não é suficiente para uma comparação direta dos resultados. 

Desta forma, os métodos podem ser comparados quanto ao resultado da classificação e 

estimativas de riqueza (alfa-diversidade). 

 Os Filos dominantes observados na clonagem das amostras de gelo e solo foram 

Proteobacteria e Actinobacteria, seguidos em menor proporção por Gemmatimonadetes, 

Firmicutes e outros grupos (Figura 25). O método do pirosequenciamento também revelou os 

Filos Proteobacteria e Actinobacteria como dominantes, além dos Filos Gemmatimonadetes, 

Verrucomicrobia e Acidobacteria em menores abundâncias (Quadro 1). O método do 

pirosequenciamento foi ainda capaz de detectar grupos que não apareceram nas análises por 

clonagem, como os Filos Chlamydiae, Fusobacteria, Deinococcus-Thermus, Planctomycetes, 

Tenericutes, Spirochaetes e Synergistetes, bem como os Filos candidatos BRC1, OD1, OP10, 

TM7 e WS3. Todos estes grupos foram observados como membros raros das comunidades do 

solo de Baranowski. 

 A amostra de gelo BAI-09 apresentou, no método de clonagem, apenas o Filo 

Proteobacteria como dominante (93% dos clones), seguido de Actinobacteria (5%) e 

Cyanobacteria (1%). Estes Filos também foram observados através do pirosequenciamento, 

mas em proporções diferentes: Proteobacteria (67%), Actinobacteria (10%), Cyanobacteria 

(8%), além de Firmicutes (10%). 

 A amostra de solo mais distante da geleira (BAS14-04) apresentou, no método de 

clonagem, os Filos Proteobacteria (72%) como dominante, seguido por Actinobacteria (10%), 

Bacteroidetes (5%), Gemmatimonadetes (3%) e Acidobacteria (3%). Através do método de 

pirosequenciamento, esta amostra apresentou, com menor proporção, o Filo Proteobacteria 

(46%) como dominante, seguido por Actinobacteria (17%), Verrucomicrobia (9%), 

Acidobacteria (8%) e Gemmatimonadetes (5%). Apesar dos dois métodos apresentarem o Filo 

Proteobacteria como mais abundante nesta amostra, a clonagem não foi capaz de detectar os 

Filos Verrucomicrobia, e o pirosequenciamento detectou os Filos Actinobacteria, 

Acidobacteria e Bacteroidetes (1%) em proporções diferentes. 
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 As diferenças entre os métodos é mais clara ao comparar a amostra de solo próxima à 

geleira (BAS01-04). Para esta amostra, a clonagem detectou o Filo Actinobacteria (53%) 

como dominante, seguido por Proteobacteria (20%), Bacteroidetes (12%) e 

Gemmatimonadetes (7%). Por outro lado, o pirosequenciamento apresentou o Filo 

Proteobacteria (35%) como dominante, seguido por Actinobacteria (20%), Acidobacteria 

(12%) e Verrucomicrobia (6%). Os dois métodos apresentaram Proteobacteria e 

Actinobacteria como membros mais abundantes da comunidade de BAS01-04, porém em 

proporções diferentes. Além disso, os grupos de menor abundância também foram diferentes 

entre os dois métodos. 

 O resultado da identificação, classificação e abundância de sequências de 16S rRNA 

pode variar de acordo com o método utilizado no estudo da comunidade. As maiores 

diferenças ocorrem por biases durante as reações de PCR, sobretudo na escolha dos primers, 

concentrações dos reagentes de PCR, número de ciclos, e pureza e concentração do DNA 

ambiental (ACINAS et al., 2005; MARTIN-LAURENT et al., 2001). Além de biases no PCR, 

diferenças podem ocorrer em virtude do método de coleta das amostras, do armazenamento e 

transporte das amostras, do tempo entre a coleta e o processamento, e dos diferentes 

protocolos de extração do DNA total. O estudo da sucessão ecológica em solos expostos pela 

geleira Baranowski envolveu duas metodologias independentes de cultivo (clonagem e 

pirosequenciamento) em amostras de solo coletadas em duas épocas diferentes (2004 e 2009). 

A clonagem e o pirosequenciamento da amostra 2004, especificamente, apresentaram 

diferenças quanto à composição dos membros e quanto à estrutura da comunidade, apesar dos 

métodos terem sido aplicados sobre o mesmo DNA extraído. Portanto, as diferenças 

encontradas decorrem das particularidades de cada método. Por exemplo, a clonagem foi 

realizada com os primers 27F e 1401R, e seqüenciado os primeiros 600-650 pb do gene 16S 

rRNA (regiões hipervariáveis V1-V4), enquanto no pirosequenciamento foram empregados os 

primers 520F e 802R, cuja região alvo é a hipervariável V4. As reações de PCR em cada 

método podem ter causado a amplificação preferencial de determinadas sequências da 

comunidade microbiana, resultando nas diferenças encontradas entre membros mais e menos 

abundantes. Além disso, mesmo empregando a mesma metodologia para identificação e 

classificação das sequências (método Bayesiano de busca – RDP-Classifier), as sequências da 

clonagem possuem mais informação genética que as do pirosequenciamento (650 pb e 200 pb, 

respectivamente). Uma maior quantidade de informação genética permite, em teoria, uma 

identificação mais precisa de uma sequência de DNA. O método de pirosequenciamento, por 

outro lado, permitiu maior amostragem de sequências da comunidade, o que aumenta a 
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sensibilidade da técnica em detectar diferenças mais sutis entre dois organismos da 

comunidade. 

 A classificação de sequências curtas de 16S rRNA foi avaliada por Wang et al. (2007). 

Os autores relataram que a ferramenta Classifier do RDP foi capaz de classificar 98% das 

23.095 sequências obtidas por pirosequenciamento com alto grau de confiança (> 95%) e 

acurácia (98%) até o nível de Gênero. Além disso, os autores observaram que a classificação 

varia segundo a região do gene 16S rRNA que é analisada. As regiões hipervariáveis V2 e V4 

apresentaram as menores taxas de erro de classificação (WANG et al., 2007). Em outro 

estudo, Hamp et al. (2009) testaram o uso de diferentes primers no pirosequenciamento para o 

estudo da estrutura de comunidade microbiana. Segundo estes autores, os primers que 

amplificam as regiões hipervariáveis V1-V2 apresentaram maior confiabilidade de 

classificação, quando comparados aos outros primers testados (V6 e V6-V7). Os autores 

também observaram que o uso de pares de primers diferentes gerou diferenças na obtenção de 

organismos raros da comunidade. Os autores concluíram que, em casos onde o objetivo do 

estudo são os elementos raros, as condições experimentais e métodos de análise têm profunda 

influência nos resultados observados (HAMP et al., 2009). 

 No contexto do solo exposto por recuo da geleira Baranowksi, diferenças foram 

observadas nas riquezas e abundâncias relativas dos organismos raros, quando comparados os 

solos coletados em 2004 e 2009. No entanto, as amostras de solo foram submetidas ao mesmo 

procedimento de extração de DNA, reação de PCR (primers, quantidade de DNA, etc.) e 

método de classificação em banco de dados, sugerindo que as diferenças encontradas nos 

organismos raros sejam fruto de fenômenos biológicos entre as duas coletas. 

 As técnicas de pirosequenciamento e clonagem foram comparadas por Huse et al. 

(2008). Estes autores compararam a diversidade da microbiota intestinal humana (um 

ambiente com muitos organismos relatados no banco de dados) e a microbiota de ventarolas 

marinhas (com poucas sequências depositadas). As sequências completas de 16S rRNA foram 

comparadas às sequências curtas das regiões hipervariáveis V3 e V6. Os autores concluíram 

que as sequências completas (clonagem) e curtas (pirosequenciamento) permitiram medir a 

abundância dos organismos das duas comunidades com alto grau de precisão, mesmo para 

sequências com até 15% de divergência com a referência mais próxima do banco de dados. 

Entretanto, o método do pirosequenciamento, ao contrário da clonagem, revelou a maioria dos 

membros raros da comunidade (HUSE et al., 2008). Os resultados obtidos no estudo do recuo 

da geleira Baranowski corroboram com estes resultados: um maior número de grupos raros foi 

encontrado pelo método do pirosequenciamento. 
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4.2.9 Aspectos gerais da sucessão ecológica nos solos expostos pela geleira Baranowski 

 

 A sucessão ecológica microbiana no início do desenvolvimento do solo, como o caso 

das áreas expostas por recuo de geleiras, constitui um dos fatores decisivos no 

estabelecimento dos futuros colonizadores. Ainda que pouco estudado, solos expostos por 

recuo de geleira parecem seguir um determinado padrão de sucessão ecológica independente 

do tipo de geleira e de sua localização geográfica. Fato que adquire importância nesta hipótese 

é a presença de micro-organismos heterotróficos em todas as fases da sucessão, exercendo 

assim um papel ativo e constante na ciclagem de nutrientes do solo. 

 Em solos minerais pobres como os da geleira Baranowski e outras geleiras polares e 

alpinas, os níveis de carbono e nitrogênio aumentam ou permanecem constante ao longo dos 

primeiros 20 anos de exposição do solo (BARDGETT et al., 2007; NEMERGUT et al., 2007; 

SCHMIDT et al., 2008). Nesta etapa inicial, a comunidade microbiana recém exposta utiliza-

se do pool de carbono armazenado no solo antes da cobertura de gelo (BARDGETT et al., 

2007). Entretanto, a quantidade de carbono disponível nem sempre é suficiente e sugere-se 

que haja acréscimo de carbono por outras fontes, de forma que este elemento não apresente 

declínio com o tempo. Alguns trabalhos demonstram o input eólico de matéria orgânica em 

solos polares (HODKINSON et al., 2002) e alpinos (SWAN, 1992), bem como o papel de 

cianobactérias fixando carbono e nitrogênio no início da sucessão ecológica (HODKINSON 

et al., 2003). Schmidt et al. (2008) observaram um aumento na quantidade de nitrogênio e de 

compostos orgânicos complexos no solo após 4 anos de exposição por uma geleira da 

Cordilheira dos Andes. Além disto, o aumento destes compostos foi correlacionado ao 

aumento da biomassa de cianobactérias no solo, demonstrando, assim, a importância destes 

micro-organismos nas etapas iniciais da sucessão ecológica. No caso do solo exposto pela 

geleira Baranowski, as sequências classificadas como cianobactérias nos solos recém expostos 

não foram consideradas abundantes, em ambos os métodos de estudo. Ao mesmo tempo, 

cianobactérias e outros fixadores de nitrogênio foram observados ao longo de toda a 

cronossequência, sugerindo que a sucessão ecológica no solo da Antártica desenvolve-se de 

forma diferente da alpina. Mesmo assim, os micro-organismos diazotróficos constituem um 

grupo relevante no aporte biológico de C e N no solo recém exposto da geleira Baranowski. 

 A composição e diversidade microbiana nos solos expostos por recuo de geleira parece 

não apresentar uma tendência tão evidente. Como exemplo, a diversidade microbiana no solo 

exposto por duas geleiras dos Alpes Suíços (Damma e Rotfirn) foram avaliadas através da 
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técnica de DGGE (SIGLER e ZEYER, 2004). Apesar de ambas as cronossequências 

apresentarem características físico-químicas semelhantes, a estrutura de comunidade 

envolvida na sucessão ecológica dos solos foi diferente entre as duas. Os autores ainda 

observaram que as comunidades em cada etapa do transecto da geleira Damma foram 

gradualmente diferentes entre si, enquanto as comunidades no solo da geleira Rotfirn 

apresentaram poucas diferenças. 

 Nemergut et al. (2007) estudaram a sucessão ecológica em uma cronossequência da 

Cordilheira Vilcanota (Andes peruanos), em uma escala de 0, 4 e 20 anos de exposição do 

solo. Esta escala é muito similar à área da geleira Baranowski, o que permite comparar o 

desenvolvimento da comunidade microbiana nos dois estudos. Estes autores concluíram que a 

riqueza e a diversidade encontrada nos solos da Cordilheira Vilcanota aumentaram ao longo 

do tempo, e o mesmo resultado foi observado nos solos de Baranowski. Ambos os resultados 

foram obtidos pelo método da clonagem. No entanto, o método de pirosequenciamento 

revelou uma flutuação na riqueza e diversidade ao longo do transecto de Baranowski. Estas 

diferenças podem ser explicadas pelo fato das análises baseadas em clonagem terem 

considerado apenas 3 (Vilcanota) ou 2 (Baranowski) amostras da cronossequência. 

 Quanto à composição dos membros de comunidade, os micro-organismos envolvidos 

na sucessão ecológica do solo de Vilcanota e Baranowski foram diferentes. No trabalho de 

Nemergut et al. (2007), o início da sucessão apresentou como dominantes os grupos Beta-

proteobacteria (~66%) e Cyanobacteria (~5 - 15%). Estes dois grupos apresentaram os 

gêneros Polaromonas, Variovorax e Rhodoferax (Beta-proteobacteria) e os gêneros 

Chamaesiphon e Leptolyngbya (Cyanobacteria) como mais frequentes. No solo recém 

exposto pela geleira Baranowski, o pirosequenciamento também detectou o Filo Beta-

proteobacteria (48% para BAS01-09) e os gêneros Polaromonas e Rhodoferax, além de 

Thiobacillus, como dominantes. Entrentanto, o Filo Cyanobacteria (0,6%) não foi 

predominante nesta amostra através do pirosequenciamento. O método de clonagem para a 

amostra recém exposta (BAS01-04) apresentou o Filo Actinobacteria (53%) como dominante, 

os quais foram encontrados em baixas quantidades durante toda a sucessão ecológica da 

Cordilheira Vilcanota. 

 Nas amostras de solo mais distantes da geleira andina, Nemergut et al. (2007) 

encontraram Cyanobacteria (~25-30%) como dominante, seguido por Acidobacteria (~15%). 

As espécies de Beta-proteobacteria (<5%) praticamente desapareceram neste estágio da 

sucessão ecológica. Através do método da clonagem, o solo mais distante da geleira 

Baranowski (BAS14-04) não apresentou clones associados à Cyanobacteria no final da 
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cronossequencia, e os membros dominantes nesta etapa foram Sphingomonas (Alpha-

proteobacteria). Este último grupo foi pouco frequente (~10%) durante toda a sucessão nos 

solos andinos. O método do pirosequenciamento apresentou, para a amostra BAS12-09, os 

grupos Gamma-proteobacteria (32%), Actinobacteria (17%) e Beta-proteobacteria (12%) 

como mais abundantes, contrapondo os resultados dos solos expostos a mais tempo na 

Cordilheira Vilcanota. 

 As diferenças entre os grupos envolvidos na sucessão ecológica dos solos alpinos e 

polares podem estar associadas a diferentes fatores, como propriedades físico-químicas, 

disponibilidade nutricional no solo, input de matéria orgânica, ou eventos ambientais 

particulares de cada ambiente (intensidade luminosa, variações sazonais, entre outros). A 

exemplo disso, os solos polares estão sujeitos a variações de temperatura e luminosidade 

sazonais. Por outro lado, os solos alpinos tem pouca variação sazonal, mas muitas mudanças 

de temperatura ao longo do dia (CUATRECASAS, 1968; HEDBERG e HEDBERG, 1979). 

 No entanto, as características comuns entre os solos expostos por recuo de geleira 

impõem pressões seletivas semelhantes nas comunidades, direcionando o curso da sucessão 

ecológica. Neste contexto, torna-se importante elucidar como a comunidade microbiana se 

comporta frente a estes diferentes fatores, sobretudo em caso de aquecimento local ou global. 
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4.3 Diversidade funcional de genes alk em solos permafrost 

 

4.3.1 Extração do DNA total das amostras de permafrost 

 

 O DNA total dos permafrosts foi extraído a partir de 10 g de cada amostra, 

ressuspendidos em um volume final de 3 mL de água MilliQ e checado quanto à concentração 

de DNA por eletroforese em gel de agarose 0,8%. 

 Após a eletroforese, nenhum DNA foi detectado nas amostras de permafrost. Uma 

exceção foi observada para a amostra P04, a qual apresentou DNA visível em gel, porém 

degradado. O mesmo resultado foi observado quando maiores volumes da extração (10 - 20 

µL) foram aplicados na eletroforese. 

 A ausência de DNA nos géis de eletroforese pode significar que nenhum material 

genético foi extraído, ou a pouca quantidade de DNA no final da extração estava em 

concentrações abaixo da resolução do gel de agarose (assumindo um limite de detecção de 20 

ng por canaleta). 

 De fato, as amostras de permafrost utilizadas neste trabalho apresentam diferenças de 

origem geológica (sedimentos marinhos, solos ou material vulcânico), localização geográfica, 

temperatura, características físico-químicas, tempo desde o congelamento (de milhares a 

milhões de anos) e concentração de células (VOROBYOVA et al., 1997; Dr. David 

Gilichinsky, comunicação pessoal)12. Tais características podem refletir em pouca quantidade 

de DNA extraído, mesmo em 10 g de amostra. 

 A amostra P04 foi coletada nas camadas superficiais do solo congelado (5-20 cm) da 

tundra da baixada Kolyma (Sibéria) e, por este motivo, apresentavam pequenas raízes de 

plantas e muito material orgânico. A degradação do DNA desta amostra pode ser explicado 

pela ação de nucleases presentes neste solo. 

 

4.3.2 Amplificação de 16S rRNA nas amostras de permafrost 

 

 A amplificação do gene 16S rRNA por PCR pode ser utilizada como um indicador da 

presença de bactérias em amostras ambientais. Desta forma, aplicou-se a técnica de PCR com 

primers universais para o gene 16S rRNA de Bacteria de forma a avaliar o sucesso da 

extração de DNA e determinar a presença ou não de inibidores na reação. 

                                                 
12 Comunicado em reunião científica do laboratório, Pushchino, Rússia. 



158 

 

 

 

 
Figura 52 - Produto de amplificação do gene 16S rRNA em gel de agarose 1%. Canaletas: M = 470 

ng do marcador Low DNA Masstm Ladder (Invitrogen); P01 a P17 – amostras de 
permafrost. (+) controle positivo E. coli; (-) controle negativo. A seta indica a banda de 
aproximadamente 1400 pb, que corresponde ao produto de PCR esperado. 

 

 O gene 16S rRNA foi amplificado com sucesso em todas as amostras de permafrost 

(Figura 52). Este gene está presente em todas as bactérias da comunidade e, por este motivo, 

sua amplificação é uma evidência indireta da presença de DNA nas amostras de permafrost, 

ainda que em baixas concentrações. Por outro lado, os genes funcionais alk encontram-se 

apenas em grupos específicos da comunidade microbiana, o que pode dificultar a 

amplificação por PCR em amostras com baixas concentrações de DNA. Desta forma optou-se 

por amplificar o DNA total das amostras através do kit TempliPhitm. 

 Após a reação overnight com TempliPhitm, as amostras foram quantificadas em 

NanoDroptm e o produto foi diluído em água MilliQ esterilizada para uma concentração final 

de 30 ng.uL-1. 

  

1400 pb 
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4.3.3 Caracterização da estrutura de comunidade do permafrost através da técnica de 

eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) 

 

 O experimento de DGGE foi realizado com o objetivo de comparar a estrutura de 

comunidade das amostras de permafrost (Figura 53). Os perfis de bandas de DGGE foram 

comparados no software BioNumerics e dendrogramas de similaridade foram gerados. 

 

 
Figura 53 - Gel de eletroforese em gradiente desnaturante (40%-70%) das amostras de permafrost, 

com primers que amplificam a região V3 do gene 16S rRNA. As amostras sinalizadas 
com as letras "a", "b" e "c" indicam réplicas de extração de DNA. Canaletas: C- 
Controle positivo de reação (Exiguobacterium sp.); P01 a P17 - amostras de permafrost. 
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 As amostras de permafrost P02, P03, P04, P05, P06b, P08, P10, P11 e P12a não 

apresentaram bandas visíveis no gel gradiente. A amostra P04, especificamente, apresentou 

um rastro de ácidos nucléicos distribuída ao longo da canaleta e isto é, muito provavelmente, 

reflexo da degradação do DNA da amostra no procedimento de extração do DNA total. As 

demais amostras apresentaram bandas muito fracas (P05 e P10) ou nenhuma banda visível 

(P02, P03, P06b, P08, P11, P12a). Uma provável explicação para tal resultado é a baixa 

quantidade de produto de PCR aplicada nas canaletas (10 µL de um volume de reação de 25 

µL), ou ainda que o DNA destas amostras foi perdido durante a purificação do produto de 

PCR. Essas amostras foram desconsideradas para as análises dos perfis de bandas. 

 O experimento de DGGE demonstrou que as amostras de permafrost são diferentes 

entre si quanto à estrutura de comunidade. Para testar esta hipótese, os perfis de bandas foram 

comparados utilizando os métodos de Neighbor Joining e UPGMA, com os coeficientes de 

Jaccard e Dice.  

 Os testes iniciais, onde todas as amostras com bandas no DGGE foram comparadas, 

demonstraram um agrupamento entre as amostras de permafrost da Antártica (P13, P14, P15, 

P16, P17) coletadas no mesmo ponto, em profundidades diferentes (Figura 54). Nos testes 

subsequentes, optou-se por excluir as amostras P14, P15 e P16 (pontos intermediários), e 

manter apenas as amostras P13 e P17 (que representam os limites superior e inferior do ponto 

de coleta) e as outras amostras de permafrost da Sibéria (Figuras 55-56).  

 

 
Figura 54 - Dendrograma de similaridade de perfis de bandas para todas as amostras de permafrost. 

Método: UPGMA, coeficiente de Dice. 
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Figura 55 - Dendrograma de similaridade dos perfis de bandas de permafrost. Método: UPGMA, 

coeficiente de Dice. 
 

 

 
Figura 56 - Dendrograma de similaridade dos perfis de bandas de permafrost. Método: UPGMA, 

coeficiente de Jaccard. 
 

 O agrupamento de perfis de DGGE revelou alta variabilidade entre as amostras de 

permafrost. Os valores de distância entre as amostras variaram de 50 a 76% sob o coeficiente 

de Dice, e de 34 a 63% para o coeficiente de Jaccard. Este resultado sugere que as amostras 

de permafrost possuem estruturas de comunidade diferentes, independentemente da origem 

(solo ou sedimento marinho), posição geográfica (Ártico ou Antártica) e idade de 

congelamento. As amostras P09 e P12b formaram o grupo menos distante entre os demais, 

com aproximadamente 76% de similaridade. Estas duas amostras foram coletadas em 

ambientes diferentes, sendo P09 no Ártico e P12b na Antártica. Embora tenham os dois perfis 

mais similares, um valor de 76% ainda pode refletir duas comunidades diferentes. Cabe 

ressaltar que a repetição de extração de DNA da amostra P12 (P12b, P12c) gerou perfis de 

bandas diferentes. Após o agrupamento no dendrograma, estas repetições de extração também 

permaneceram em grupos diferentes. Cabe ressaltar que P12b e P12c foram extraídas com o 

mesmo método (10g de amostra, kit DNA PowerMax Soil, MoBio) mas o material submetido 

à extração provém de seções diferentes do permafrost, isto é, o material extraído em P12b foi 

retirado da superfície superior da amostra, enquanto P12c foi retirada da superfície inferior 

(aproximadamente 5 cm). Por se tratar de um testemunho de solo congelado, a diferença de 5 
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cm entre as superfícies da amostra pode representar centenas ou milhares de anos de 

sedimentação. Esta variação pode resultar em comunidades microbianas diferentes quando 

analisadas em DGGE. 

 O conjunto de amostras P13-17 foram comparados isoladamente em outra série de 

experimentos. Estas amostras consistem de um perfil temporal de sedimentos marinhos no 

permafrost da Ilha Rei George, Península Antártica. Os dendrogramas construídos com estas 

amostras indicaram uma correlação entre a profundidade e a similaridade da estrutura de 

comunidades (Figuras 57-58). 

 

 

 
Figura 57 - Dendrograma de similaridade dos perfis de bandas gerado a partir do testemunho de 

permafrost da Ilha Rei George, Antártica. Método: UPGMA, coeficiente de Dice. 
 

 

 
Figura 58 - Dendrograma de similaridade dos perfis de bandas gerado a partir do testemunho de 

permafrost da Ilha Rei George, Antártica. Método: Neighbor Joining, coeficiente de 
Dice. As setas azuis apontam as bandas comuns a todas as amostras. Enquanto as setas 
vermelhas indicam bandas comuns às amostras mais profundas do testemunho (P15, 
P16 e P17). 

 

 Os dois métodos e os dois coeficientes empregados não demonstraram variações 

significativas na estrutura do dendrograma. Há pelo menos duas populações (bandas indicadas 

por uma seta azul na Figura 58) que estão presente em todas as amostras. Assumindo que este 

permafrost tem entre 5.000 (P13) e 30.000 anos (P17), estas populações podem representar 

espécies bacterianas presentes no ambiente antártico durante milhares de anos. Algumas 
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bandas (setas vermelhas na Figura 58) estão presentes apenas nas amostras P15, P16 e P17, 

indicando que algumas populações habitavam o sedimento marinho antártico durante alguns 

milhares de anos e desapareceram após algum evento ambiental ou biológico. A composição 

dos membros da comunidade destas amostras de permafrost está sendo avaliada pela equipe 

do Dr. Gilichinsky, bem como os parâmetros físico-químicos que serão utilizados para 

correlacionar com o perfil de bandas do DGGE. 

 

4.3.4 Detecção de genes alk por PCR nas amostras de permafrost 

 

 A presença ou ausência de micro-organismos degradadores de alcanos nas amostras de 

permafrost foi detectada através da amplificação de genes alk (Tabela 26). As reações de PCR 

foram realizadas com o DNA amplificado por TempliPhitm. Adicionalmente, a amostra de 

solo recém exposto por recuo da Geleira Baranowski (BAS01-04) foi inserida nas análises. 

 

Tabela 25 - Resultado da amplificação dos genes alk e 16S rRNA. 
Amostra Ambiente Alk 16S rRNA 

P01 Ártico + + 
P02 Ártico - + 
P03 Ártico - + 
P04 Ártico - - 
P05 Antártica - + 
P06 Ártico - + 
P07 Ártico + + 
P08 Antártica - + 
P09 Ártico - + 
P10 Ártico + + 
P11 Ártico - + 
P12 Antártica - + 
P13 Antártica - + 
P14 Antártica - + 
P15 Antártica - + 
P16 Antártica - + 
P17 Antártica - + 

BAS01-04 Antártica (solo) + + 
( + ) Presença de banda do tamanho esperado em gel de eletroforese 1%;  
( - ) Ausência de produto de amplificação. 

 

 O gene alk foi detectado em amostras de permafrost do Ártico, mas não foi observado 

nas amostras de permafrost da Antártica. Entretando, a amostra de solo exposta por recuo de 

geleira na Antártica (BAS01-04), que pode ser considerado um solo moderno, apresentou 

produto de amplificação do gene alk.  
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 No Ártico, o gene alk foi amplificado em amostras de solo que congelaram no meio do 

Plioceno (3,0 milhões de anos), bem como em permafrost de sedimentos marinhos 

congelados durante o Pleistoceno (120.000 anos). O Plioceno corresponde à última época do 

Período Terciário da Era Cenozóica (de 5 a 2 milhões de anos). Nesta época, os continentes se 

localizavam a no máximo 70 km das posições atuais. A aproximadamente 3 milhões de anos 

ocorreu o cessamento da troca de correntes oceânicas entre o Atlântico e o Pacífico (formação 

do Istmo do Panamá), um dos fenômenos mais importantes na determinação do clima do 

Planeta. Isto resultou em um esfriamento das águas do Atlântico, o que contribuiu para o 

aumento das calotas polares, tanto do Ártico como da Antártica (BARTOLI et al., 2005). O 

Pleistoceno é a época que sucede o Plioceno na escala geológica e abrange de 1,8 milhões de 

anos a 11.500 anos atrás. Nesta época o resfriamento global estendeu-se das águas oceânicas 

para os continentes, em eventos conhecidos como glaciações ou "Eras Glaciais". A extensão 

do gelo glacial chegou a cobrir cerca de 30% da superfície da Terra. No círculo polar Ártico, a 

tundra estendeu-se para o sul da Eurásia e grande parte deste solo tornou-se permafrost 

(GIBBARD e VAN KOLFSCHOTEN, 2004). 

 A amostra mais antiga analisada neste projeto foi P12, coletada a 14 m de 

profundidade nos Beacon Valleys, Antártica. Segundo a datação por radionuclídeos, estima-se 

que esta amostra foi congelada há 8,0 milhões de anos e corresponde a uma das amostras 

ambientais mais antigas do mundo já analisadas por microbiologistas (JOHNSON et al. 

2007). Nesta amostra foram amplificados apenas fragmentos do gene 16S rRNA, mas não dos 

genes funcionais alk, apesar de terem sido analisadas pontualmente devido a dificuldade de 

acesso. Isto sugere que, se os genes funcionais não estiverem presentes nesta amostra, o DNA 

dos micro-organismos pode ser preservado por longos períodos de tempo e pode ser 

amplificado por PCR. 

 

4.3.5 Análise dos clones de gene alk das amostras de permafrost e solo 

 

 Bibliotecas de genes alk foram construídas para as amostras de permafrost e solo que 

apresentaram produto de amplificação por PCR. Após a clonagem, foi realizado uma segunda 

PCR, com os primers M13f-M13r, a fim de amplificar a região do vetor que contém o inserto 

(542 pb), e a presença deste foi checado em gel de eletroforese 1,5%. O inserto específico foi 

confirmado em um total de 58 clones das bibliotecas de três amostras do Ártico (P01, P07 e 

P10) e de uma amostra da Antártica (solo BAS01-04), os quais foram selecionados para 

sequenciamento. 
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 Cada sequência do gene alk foi analisada quanto à qualidade do sequenciamento no 

software Phred através do site da EMBRAPA. Todas as 58 sequências analisadas 

apresentaram score > 31 e, portanto, foram consideradas com boa qualidade de 

sequenciamento. 

 Inicialmente, as 58 sequências de genes alk foram identificadas no banco de dados 

GenBank (NCBI) através das ferramentas BLASTN e TBLASTX. As sequências com maior 

valores de similaridade do banco de dados foram selecionadas como sequências de referência 

(Tabela 27). 

 

Tabela 26 - Identificação das sequências de alcano monoxigenases clonadas a partir de 
amostras de solo e permafrost, com suas respectivas sequências referência mais 
próximas. 

Clone1 Sequência referênca Similaridade (%) e-value 

BAS01-001 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 73.17 1.00E-78 

BAS01-011 Uncultured clone alkB W1-174 (DQ288067) 81.3 2.00E-139 

BAS01-013 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 72.97 7.00E-76 

BAS01-027 Uncultured clone alkB W1-174 (DQ288067) 85.74 4.00E-167 

P01-06 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.42 1.00E-54 

P01-07 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-09 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.42 1.00E-54 

P01-11 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-13 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 98.48 1.00E-54 

P01-14 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-17 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.91 1.00E-54 
P01-18 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 98.72 1.00E-54 

P01-19 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-20 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.05 1.00E-54 

P01-21 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-22 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 98.15 1.00E-54 

P01-23 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-24 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.42 1.00E-54 

P01-27 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 98.29 1.00E-54 

P01-28 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.79 1.00E-54 

P01-29 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 98.48 1.00E-54 

P01-30 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.78 1.00E-54 

P01-31 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 
P01-32 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.42 1.00E-54 

P01-33 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.79 1.00E-54 

P01-34 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.23 1.00E-54 

P01-35 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.23 1.00E-54 

P01-37 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-40 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-41 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

(continua) 
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(conclusão) 

Clone1 Sequência referênca Similaridade (%) e-value 

P01-42 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.42 1.00E-54 
P01-43 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.79 1.00E-54 

P01-46 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 98.48 1.00E-54 

P01-50 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.23 1.00E-54 

P01-54 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.97 1.00E-54 

P01-55 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.79 1.00E-54 

P01-56 Acinetobacter sp. alkM (CR543861) 97.6 1.00E-54 

P01-EXT3 n.d. 
 

 

P07-03b Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 79.65 4.00E-123 

P07-04b Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 79.65 4.00E-123 

P07-07b Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 79.65 4.00E-123 

P07-08b Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 79.65 4.00E-123 

P07-03 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 79.89 2.00E-133 
P07-04 Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 75.86 3.00E-100 

P07-05 Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 75.86 3.00E-100 

P07-21 Uncultured clone BP38E2 alkM (EF467068) 70.98 5.00E-59 

P07-36 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 79.71 8.00E-132 

P07-37 Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 76.38 2.00E-108 

P07-46 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 77.89 1.00E-78 

P07-50 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 77.89 1.00E-78 

P07-62 Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 76.52 3.00E-106 

P07-64cr Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 76.2 8.00E-107 

P07-65 Uncultured clone alkB 13 (EU853391) 75.86 3.00E-100 

P07-EXT3 Uncultured clone alkB9 (GU184298) 78.79 3.00E-125 

P10-005 Psychrobacter sp. PRwf-1 alkB (CP000713) 70.31 4.00E-53 
P10-023cr Psychrobacter sp. PRwf-1 alkB (CP000713) 70.51 1.00E-54 

P10-024cr Psychrobacter sp. PRwf-1 alkB (CP000713) 70.51 1.00E-54 

P10-035 Psychrobacter sp. PRwf-1 alkB (CP000713) 70.31 4.00E-53 
1 BAS01: solo moderno da Antártica; P01: permafrost do Ártico de 3 milhões de anos; P07: permafrost do 
Ártico de 15.000 anos; P10: permafrost do Ártico de 120.000 anos 
 

 As sequências de alcano monoxigenase das amostras de permafrost polares e do solo 

antártico apresentaram diferentes valores de similaridade com as sequências de referência, 

segundo o tipo de amostra. O solo antártico BAS01 apresentou 4 clones com média de 78,3% 

de similaridade com as sequências de referência mais próximas do banco de dados. O 

permafrost do Ártico P01 apresentou 34 clones (média de similaridade de 97,7%), o 

permafrost P07 apresentou 15 clones (média de 77,5%) e o permafrost P10 apresentou 4 

clones (média de 70,4%). 

 Um clone da amostra P01 (P01-ext3) não apresentou similaridade acima de 50% com 

sequências do GenBank. Embora este clone tenha apresentado boa qualidade de 

sequenciamento (score > 31), nenhuma sequência do banco de dados foi selecionada como 

referência. De fato, o clone P01-ext3 apresentou uma sequência de DNA menor que o 
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esperado, ou seja, apresentou 319 pb ao invés de 542 pb. Ao contrário dos outros clones, 

quando a sequência do clone P01-ext3 foi traduzida para aminoácidos, ela não apresentou os 

motifs específicos e conservados da enzima alcano monoxigenase. Esta sequência curta, sem 

regiões conservadas e com baixos valores de similaridade pode ser resultado de amplificação 

inespecífica no PCR, ou algum problema ocorrido durante a clonagem. Desta forma, este 

clone foi eliminado das análises seguintes. 

 

4.3.5.1 Determinação das Famílias Protéicas Operacionais (OPF) para o gene alk 

 

 As Famílias Protéicas Operacionais (OPF, Operational Protein Families) são 

sequências de proteínas agrupadas conforme um grau de similaridade entre suas sequências de 

aminoácidos, de forma análoga ao termo Unidade Taxonômica Operacional (OTU) utilizado 

para sequências de DNA do gene 16S rRNA. A determinação do cutoff mínimo para a 

separação de OPF do gene alk foi realizada através de duas estratégias, conforme descrito por 

Kuhn et al. (2009) com algumas modificações. 

 A primeira estratégia baseou-se na construção de uma árvore de similaridade a partir 

do alinhamento das sequências dos clones (Figura 59). Em seguida, a árvore foi analisada e 

agrupamentos de clones foram identificados. Após a análise da árvore, 10 clados foram 

identificados segundo uma distância de aproximadamente 0,1, ou seja, um cutoff de 0,1 foi 

suficiente para separar as sequências dos clones de alk em 10 grupos. Este valor de cutoff foi 

comparado com o resultado obtido no segundo método, descrito abaixo. 

 A segunda estratégia baseou-se na construção de uma matriz de distância, seguindo 

um modelo de substituição de nucleotídeos de Kimura. A matriz de distância foi construída 

no software Mothur v1.9.0 e, a partir desta matriz, rankings de abundância de sequências 

foram determinados para cada intervalo de 1% de dissimilaridade. Os resultados do ranking 

de abundância foram expressos na Tabela 28. 

 Ao comparar as duas estratégias, observa-se que o número de OPF observados na 

árvore (10 grupos) foi encontrado em um cutoff de 0,08 na segunda estratégia (linha em 

negrito na Tabela 28). Para este valor de cutoff foram observados um total de 10 OPF, e a 

distribuição de sequências em cada OPF seguiu o mesmo padrão observado na árvore de 

similaridade. Desta forma, o cutoff de 0,08 (ou 92% de similaridade) foi determinado como 

limiar para separar duas sequências de genes alk nas bibliotecas analisadas. 
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Figura 59 - Árvore filogenética de sequências de aminoácidos de alcano monoxigenase das amostras 

de permafrost do Ártico (P01, P07 e P10) e do solo da Antártica (BAS01). Árvore gerada 
pelo método Neighbor Joining, com modelo de substituição Matriz PAM (Dayhoff). A 
escala representa a distância entre as sequências. 
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Tabela 27 - Ranking de abundância de sequências para cada intervalo de cutoff de distância. O cutoff escolhido para determinar OPF nos clones 
de alk está destacado em negrito. 

Cutoff 1 N Número de sequências em cada OPF 

Único 39 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 25 6 6 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,01 14 33 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,02 13 33 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

0,04 12 33 4 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 

0,05 11 33 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 

0,08 10 33 6 4 4 3 2 2 1 1 1 

0,09 9 33 6 5 4 3 2 2 1 1 

0,25 8 33 6 5 4 4 2 2 1 

0,27 7 33 10 5 4 2 2 1 

0,41 6 33 10 7 4 2 1 

0,46 5 34 10 7 4 2 

0,49 4 34 12 7 4 

0,58 3 34 19 4 

0,74 2 38 19 

1,00 1 57 
1 Os valores de cutoff que não apresentaram diferenças no número total de OPF foram omitidos.  
N: número total de OPF 
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 No estudo da diversidade de genes alk em sedimentos marinhos da Antártica foi 

determinado um valor de cutoff de 0,18 (ou 82%) (KUHN et al., 2009). A diferença entre os 

valores descritos para o sedimento marinho antártico e o presente estudo podem ser 

explicados pela diferença no número de clones analisados. O cutoff descrito para as amostras 

de sedimento antártico foi determinado a partir de 177 sequências de genes alk, enquanto para 

o permafrost foram 57 sequências. Apesar dos métodos utilizados serem semelhantes, cada 

análise é restrita ao conjunto de sequências de cada trabalho. Desta forma, um valor de cutoff 

que represente a real diversidade de genes alk deveria ser calculado a partir do maior número 

de sequências conhecidas. Entretanto, o número de sequências de alk existentes nos bancos de 

dados é escasso, sendo necessário mais estudos sobre a diversidade funcional destes genes. 

 Um representante de cada OPF dos clones de permafrost e do solo antártico foi 

submetido novamente à comparação com as sequências do GenBank. Neste etapa, sequências 

de referência adicionais foram escolhidas, dando prioridade a sequências descritas em 

isolados ou a partir de genomas. A este conjunto de sequências de referência foram incluídas, 

ainda, 33 sequências de clones ambientais da Antártica descritas no trabalho de Kuhn et al. 

(2009). Portanto, o número total de sequências de genes alk escolhidas como referência foi de 

74 sequências. 

 Todas as sequências dos clones de P01, P07, P10 e BAS01, e as sequências de 

referência, foram traduzidas para aminoácidos. As sequências de aminoácidos foram 

alinhadas e os sítios catalíticos da enzima alcano monoxigenase foram identificados. Uma 

árvore de similaridade foi construída no software Mega 4, contendo as 57 sequências dos 

clones e as 74 sequências de referência (Figuras 60-62). A mesma árvore está representada na 

forma de cladograma na Figura 63. 
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Figura 60 - Árvore de similaridade construída a partir do alinhamento das sequências de aminoácidos 

dos clones de permafrost (P01, P07 e P10), clones do solo antártico (BAS01) e as 
sequências de referência da enzima alcano monoxigenase. Árvore gerada com o método 
Neighbor Joining e modelo de substituição de aminoácidos Matriz PAM (Dayhoff). A 
escala indica a porcentagem de divergência entre as sequências de aminoácidos. Clado 
aberto em detalhe: genes alkB de Alfa, Beta e Gamma-proteobacteria. 
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Figura 61 - Árvore de similaridade construída a partir do alinhamento das sequências de aminoácidos 

dos clones de permafrost (P01, P07 e P10), clones do solo antártico (BAS01) e as 
sequências de referência da enzima alcano monoxigenase. Árvore gerada com o método 
Neighbor Joining e modelo de substituição de aminoácidos Matriz PAM (Dayhoff). A 
escala indica a porcentagem de divergência entre as sequências de aminoácidos. Clado 
aberto em detalhe: genes alkM de Gamma-proteobacteria. 
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Figura 62 - Árvore de similaridade construída a partir do alinhamento das sequências de aminoácidos 

dos clones de permafrost (P01, P07 e P10), clones do solo antártico (BAS01) e as 
sequências de referência da enzima alcano monoxigenase. Árvore gerada com o método 
Neighbor Joining e modelo de substituição de aminoácidos Matriz PAM (Dayhoff). A 
escala indica a porcentagem de divergência entre as sequências de aminoácidos. Clado 
aberto em detalhe: genes alkB de Actinobacteria. 
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Figura 63 - Cladograma circular de agrupamento das sequências de gene alk dos clones de permafrost 

(P01, P07 e P10), dos clones do solo antártico (BAS01) e das sequências de referência da 
enzima alcano monoxigenase. Árvore gerada com o método Neighbor Joining e modelo 
de substituição de aminoácidos Matriz PAM (Dayhoff). A árvore foi enraizada no ramo 
entre os clados do gene alkM e alkB. Ramos em vermelho representam linhagens da 
família alkM (Gamma-proteobacteria); ramos em azul mostram as sequências de alkB 
(Actinobacteria); e ramos em preto correspondem às sequências de alkB (Alfa, Beta e 
Gamma-proteobacteria). 

 

 As sequências dos clones agruparam-se com genes alk de organismos de diferentes 

linhagens taxonômicas. Dentre esses, 33 sequências do permafrost P01 (Ártico, 3 milhões de 

anos) e 1 sequência do permafrost P07 (Ártico, 15.000 anos) foram mais similares ao gene 

alkM de Acinetobacter sp. (Alfa-proteobacteria). As outras 15 sequências do permafrost P07 

foram similares ao gene alkB de diversos organismos do filo Proteobacteria (classes Alfa-, 

Beta- e Gamma-proteobacteria). As 4 sequências do permafrost P10 (Ártico, 120.000 anos) e 
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as 4 sequências da amostra de solo BAS01 (Antártica, solo recém exposto por recuo de 

geleira) também foram agrupadas à sequências do gene alkB do filo Proteobacteria. 

 O permafrost P01 apresentou sequências do gene alkM mais similares ao isolado 

ADP1 de Acinetobacter sp. (CR543861). Ainda neste clado, encontram-se sequências de 

alkM de outros isolados de Acinetobacter. Esta bactéria é uma Gram-negativa, que 

normalmente habita o solo e pertence à classe Gamma-proteobacteria. O gene alkM foi 

originalmente descrito no isolado ADP1 de Acinetobacter sp., o qual apresentou um cluster 

de genes diferente do encontrado em outros organismos (RATAJCZAK et al., 1998). Os 

autores deste trabalho observaram ainda que o gene alkM possui um regulador específico 

(denominado alkR), também diferente do sistema de regulação do gene alkB, e portanto estes 

genes representam uma nova família de alcano monoxigenases. 

 Os genes alkM já foram relatados em diferentes amostras do Ártico e da Antártica. 

Whyte et al. (2002) isolaram micro-organismos psicrotróficos de amostras de solo do Canadá 

e da Ilha Rei George (Antártica) e detectaram o gene alkM nestes isolados através de 

hibridização de colônias e amplificação por PCR com primers específicos para alkB e alkM. 

Entretanto, os autores relatarm que a maioria dos isolados destas amostras apresentaram o 

gene alkB, demonstrando a prevalência de um genótipo sobre o outro. Em um trabalho 

similar, Luz et al. (2004) utilizaram a mesma estratégia para estudar a diversidade funcional 

de amostras de solo da Antártica contaminados e não contaminados com hidrocarbonetos. 

Neste estudo, os autores não encontraram alkM em nenhuma das amostras de solo, inclusive 

nos solos contaminados em torno da EACF na Ilha Rei George, mas observaram a presença 

de alkB e outros genes funcionais. Mais recentemente, Kuhn et al. (2009) estudaram a 

diversidade funcional de genes alk em amostras de sedimento marinho da Ilha Rei George, 

Antártica. Neste trabalho, os autores encontraram alkM em apenas 15,8% das sequências da 

biblioteca de genes. Estas sequências apresentaram similaridade com o gene alkM dos 

isolados ADP1 e NCIB 8250 de Acinetobacter sp. Cabe ressaltar que os estudos anteriores 

utilizaram primers específicos para amplificar o gene alkM (desenhado sobre a sequência do 

isolado ADP1) (WHYTE et al., 2002; LUZ et al., 2004), enquanto no trabalho de Kuhn foi 

empregado um par de primers degenerados, desenhados para amplificar alcano 

monoxigenases em geral (BELLICANTA, 2004). Isto sugere que, na Antártica, o gene alkM 

ocorre com mais freqüência em amostras de sedimento marinho do que em solos. Por outro 

lado, as amostras de permafrost da Antártica, coletadas na mesma região (Ilha Rei George) e 

identificadas como sedimento marinho de 10.000 anos ou mais (P05, P13-17), não 

apresentaram produto de amplificação do gene alk. Este resultado sugere que a comunidade 
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microbiana com potencial para degradar alcanos alifáticos surgiu na região da Ilha Rei George 

em algum momento dos últimos 10.000 anos. 

 No Ártico, por outro lado, o gene alkM foi encontrado na amostra de 3 milhões de 

anos (P01) e na amostra de 15.000 anos (P07). Apesar de estarem preservados há 3 milhões 

de anos, os genes detectados apresentaram, em média, altos valores de identidade de 

nucleotídeos (97%) e aminoácidos (98%) com o gene alkM de Acinetobacter sp. ADP1. O 

clone P07-21, encontrado no permafrost siberiano datado em 15.000 anos, apresentou a 

sequência do clone BP38E2 como mais similar do banco de dados. Este último foi encontrado 

em sedimentos marinhos da Antártica não impactados (KUHN et al., 2009). A identidade 

entre P07-21 e BP38E2 foi de apenas 71% em nucleotídeos, e de 80% na sequência de 

aminoácidos. Este resultado indica que o clone P07-21 pode representar uma nova linhagem 

de genes alkM. 

 A amostra de permafrost P07 apresentou 93,75% dos clones (15 sequências) similares 

ao gene alkB. Na árvore filogenética construída, estes clones foram divididos em dois clados 

distintos, e ambos os clados contém sequências de alkB encontradas em diferentes organismos 

do Filo Actinobacteria (Figura 63). O primeiro clado, composto por 10 clones desta amostra, 

apresentou maior similaridade com uma sequência obtida de micro-organismos de águas 

superficiais do Atlântico (EU853391, dados não publicados)13. O segundo clado, formado por 

5 clones de P07, também apresentou maior similaridade a sequências ambientais de solos 

contaminados com alcanos alifáticos (SCHULZ et al., 2010). 

 O solo recém exposto pela geleira Baranowski (BAS01) também apresentou clones 

similares a alkB. Destes, 2 clones (BAS01-011 e BAS01-027) foram mais similares a clones 

de alkB obtidos em solos de plantações de cevada da Alemanha sem histórico de 

contaminação por hidrocarbonetos (DQ288067, KLOSS et al., 2006), 1 clone (BAS01-001) 

foi mais similar ao gene alkB de Conexibacter woesei (283945692). O último clone desta 

amostra (BAS01-013) apresentou pouca similaridade à sequências do banco de dados. A 

sequência mais similar ao clone BAS01-013 foi um clone ambiental obtido em solos 

contaminados (SCHULZ et al., 2010). O valor de identidade entre estas duas sequências foi 

de 72% para nucleotídeos e 65% para aminoácidos. Este resultado indica que o clone BAS01-

013 pode representar um novo gene alkB, presente em amostras de solo moderno da 

Antártica. 

                                                 
13 Informações obtidas no GenBank. 
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 O permafrost P10 (Ártico, 120.000 anos) apresentou 4 clones similares ao gene alkB 

de Psychrobacter sp. (CP000713, dados não publicados)14. Esta bactéria é um coco-bacilo 

Gram-negativo da classe Gamma-proteobacteria. Essa espécie é normalmente encontrada 

habitando regiões frias como gelo, solos polares, sedimentos de mar profundo e permafrost 

(BAKERMANS et al., 2006). O metabolismo de Psychrobacter sp. está adaptado a 

temperaturas abaixo de 15 °C e, por este motivo, é considerado um micro-organismo 

psicrofílico (de onde origina o nome da espécie) (BOZAL et al., 2003). 

 Em ambientes polares, o gene alkB tem sido observado com mais freqüência que alkM 

(KUHN et al., 2009; LUZ et al., 2004; WHYTE et al., 2002). Em solos naturais e 

contaminados por hidrocarboneto no Canadá e na Antártica, foram isoladas bactérias do 

gênero Rhodococcus sp. contendo o gene alkB, e estas foram consideradas os degradadores de 

alcanos mais abundantes do solo (WHYTE et al., 2002). O gene alkB também foi observado, 

através de técnicas independentes de cultivo, em amostras de sedimento marinho da Ilha Rei 

George, Antártica (KUHN et al., 2009). Neste trabalho, os autores relataram 13 OPF distintas 

de alkB em sedimentos marinhos não impactados e impactados, totalizando 84,2% dos clones 

analisados. No presente trabalho, o gene alkB foi observado em amostras polares que variam 

do permafrost de 120.000 anos ao solo moderno. Nas amostras mais recentes (P07 e BAS01) 

as sequências de alkB foram similares às alcano monoxigenases encontradas em diferentes 

Actinomicetos, enquanto na amostra mais antiga (P10) as sequências foram mais similares ao 

gene de Psychrobacter. Apesar do baixo número de clones analisados, estes resultados 

sugerem que o gene alkB esteve presente na comunidade microbiana de, pelo menos, 120.000 

anos até o presente. Além disso, alguns genes (clones BAS01-013 e P07-21) encontrados 

podem representar alcano monoxigenases nunca antes descritas, tornando estas amostras de 

permafrost uma potencial fonte de estudo da evolução e biogeografia destes genes. 

 

 

  

                                                 
14 Informações obtidas no GenBank. 
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1  Diversidade microbiana em amostras de gelo da Antártica: 

 

• A diferença geográfica entre as geleiras da Península Antártica e do Pólo Sul 

Geográfico não parece influenciar na quantidade de células imersas no gelo, mas 

influencia em termos de composição de membros da comunidade. 

 

• O sucesso do método de extração de DNA de amostras de gelo depende do volume de 

amostra filtrada, sendo necessário um mínimo de 670 mL de amostra com 3 x 104 

células.mL-1. 

 

• A localização da geleira dentro da Baía do Almirantado, na Ilha Rei George, 

Antártica, parece influenciar na composição dos membros da comunidade do gelo, 

mas é necessário avaliar mais clones para validar esta hipótese. 

 

• Micro-organismos encontrados em outros ambientes frios também parecem habitam o 

gelo da península antártica.  

 

• Micro-organismos psicrofílicos, psicrotróficos, mesofílicos e patogênicos de 

diferentes taxa parecem ser capazes de sobreviver às condições extremas do gelo 

glacial. 

 

5.2 Sucessão ecológica em solos expostos por recuo de geleira na Antártica: 

 

• A comunidade microbiana do solo de frente de geleiras aumenta a concentração de K, 

Mg+2, NH4
+ e NO3

-
 em cerca de 20 anos de exposição do solo. 

 

• A exposição de áreas de solo cobertas por gelo aumenta o fluxo de CO2 da região por 

conta da atividade metabólica microbiana, elevando os níveis de CO2 na atmosfera. 
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• A comunidade microbiana do solo exposto por recuo da geleira Baranowski passa por 

eventos de sucessão ecológica, segundo os resultados do DGGE, clonagem e 

pirosequenciamento. 

 

• A sucessão ecológica ocorre em 3 etapas: a) comunidade estabelecida abaixo da 

geleira é exposta à atmosfera, b) nos primeiros anos de exposição, a comunidade é 

substituída por outros micro-organismos, que sofrem mudanças lentas e graduais na 

estrutura de comunidade nos próximos 15-20 anos, c) a comunidade sofre outra rápida 

mudança após completar 20-25 anos de exposição, provavelmente devido ao acúmulo 

de  potássio, magnésio ou nitrogênio (NH4
+ e NO3

-) ao longo deste tempo. Esta 

hipótese é fundamentada pelos resultados do DGGE, clonagem e pirossequenciamento 

(variação nos índices de riqueza e diversidade, mapas de cor, diagramas de Venn, teste 

de Parcimônia, e composição dos membros de comunidade). 

 

• Os testes de hipótese Libshuff, Parcimônia e UniFrac não apresentaram resultados 

consistentes entre si, como já relatado na literatura através de estudos estatísticos 

simulados. 

 

• O metabolismo de Carbono e Nitrogênio não segue o mesmo padrão durante o 

desenvolvimento do solo. O metabolismo heterotrófico ocorre ao longo de todo o solo 

exposto, enquanto no metabolismo do ciclo do nitrogênio predominam cianobactérias 

no solo recém exposto, torna-se quase ausente nos primeiros anos, e nos próximos 15-

20 anos passa a ser executado por outros fixadores de nitrogênio como 

Rhodopseudomonas. 

 

• Os micro-organismos da geleira Baranowski parece não influenciar a comunidade do 

solo logo à frente da geleira. 

 

• A sucessão ecológica no solo exposto por recuo de geleira na Antártica envolve micro-

organismos diferentes daqueles presentes em solos de geleira alpina. 

 

• A diversidade de membros e estrutura de comunidade microbiana é estimada de 

formas diferentes pelos métodos de clonagem e pirosequenciamento. 
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5.3 Diversidade funcional de alcano monoxigenase em amostras de permafrost e solos 

do Ártico e Antártica: 

 

• O DNA microbiano é preservado em amostras de permafrost de até 8 milhões de anos, 

e é passível de amplificação por PCR. 

 

• A diversidade microbiana do permafrost varia conforme a origem geográfica e 

geológica das amostras. 

 

• Mudanças na comunidade microbiana do permafrost são detectadas na  escala de 

alguns milhares de anos, segundo os resultados do DGGE para as amostras P13-P17 e 

assumindo que estas amostras tem entre 5.000 e 15.000 anos. 

 

• O gene alk ocorre em amostras de permafrost de até 3 milhões de anos, no Ártico. 

 

• A diversidade funcional de alcano monoxigenases parece ser específica para cada 

amostra de permafrost 

 

• Os primers degenerados para as famílias de alcano monoxigenases detectam alkM com 

eficiência em amostras ambientais 

 

• As amostras de permafrost do Ártico e Antártica testadas não possui  os genes alkB 

normalmente encontrados em sedimentos antárticos por outros pesquisadores. 

 

• Novos genes alk podem existir em amostras de permafrost P07 (15.000 anos) e o solo 

moderno da Antártica BAS01, mas estudos adicionais são necessários para confirmar 

esta hipótese. 
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