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Introdução

A existência de uma vasta diversidade de 
microrganismos não cultiváveis em amostras 
ambientais tem encorajado o desenvolvimento de novas 
metodologias para o seu estudo. Estas sem a 
necessidade de cultivo prévio. Os métodos mais 
recentes exploram as características dos rDNAs (DNAs 
Ribossomais) devido as suas composições 
nucleotídicas diferentes entre as espécies. Aliadas a 
bioinformática e às análises estatísticas e filogenéticas 
estas são vistas como as mais promissoras ferramentas 
nestes estudos visando à caracterização das 
comunidades microbianas e como elas estão se 
comportando em diferentes condições ambientais [1].

O estudo da microbiota do solo tem sido realizado 
por diferentes técnicas dentre elas podemos citar: 
PLFA (“Phospholipids Fatty Acid”, análise de ácidos 
graxos e fosfolipídeos) [2], FAME (“Fatty Acid Methyl 
Ester”, análise de ésteres metílicos de ácidos graxos) 
[3], SSCP (“Single Strand Conformation 
Polymorphism”, polimorfismo de conformação de fita 
simples) [4], ARDRA (“Amplified Ribosomal DNA 
Restriction Analyses”, análise de restrição de rDNA 
amplificado) [5], T-RFLP (“Terminal Restriction 
Fragment Lenght Polymorphism”, polimorfismo de 
comprimento de fragmentos de restrição terminais) [6], 
RISA (“Ribosomal Intergenic Spacer Analysis”, análise 
de espaçadores intergênicos ribosomais) [7], SARST 
(“Serial Analyses of Ribosomal Sequence Tags”, 
análise serial de etiquetas de seqüências ribosomais), 
seqüenciamento de clones de rDNA e hibridização em 
microarranjos (“GeneChips”) [8], PCR-DGGE 
(“Polimerase Chain Reaction-Denaturating Gradient 
Gel Eletrophoresis”, reação em cadeia da polimerase-
eletroforese visualizada em gel com gradiente de 
desnaturação) [9].

A importância da caracterização da diversidade 
microbiana nos solos está em: aumentar o 
conhecimento das fontes de diversidade genética em 

uma comunidade; entender os padrões de distribuição 
relativa dos microrganismos; aumentar o conhecimento 
do papel funcional dessa diversidade em diferentes 
situações, dentre elas a presença de contaminantes; 
entender a regulação da biodiversidade; entender o 
envolvimento da biodiversidade no funcionamento e na 
sustentabilidade dos ecossistemas de acordo com [1].

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar as 
possíveis alterações nas comunidades microbianas 
deste bioma brasileiro, sua dinâmica quando submetida 
a agentes contaminantes, como o petróleo, e as 
modificações na sua estrutura populacional, utilizando 
métodos independentes de cultivo.

Material e métodos

A. Procedimento e Local de Coleta

A coleta foi realizada em Dois Irmãos-PE 
(08°03’00’’ de Latitude Sul e 34°59’17’’ de Longitude 
Oeste) área de Reserva Florestal em remanescente de 
Mata Atlântica, localizada em local selvagem não 
afetado por ação antrópica e sem histórico de 
contaminação por petróleo.

B. Extração do DNA Metagenômico

O DNA metagenômico total das amostras foi 
extraído utilizando um procedimento otimizado 
seguindo as recomendações do fabricante, através do 
kit FastDNASPIN (BIO101, Carlsbad, CA, USA). O 
DNA extraído com o kit foi quantificado por 
espectrofotometria observando-se a OD260nm (Ultrospec 
2100 Pro UV/visible Spectrophotometer) para posterior 
uso padronizado nas reações de PCR. Todos os DNAs 
metagenômicos foram diluídos para uma concentração 
final de 40ng/μl.

C. Reações de PCR

As reações de PCR e os tempos de amostragens 
foram realizados de acordo com Santos, [10]. Esse 
procedimento foi utilizado para os dois pares de 
primers empregados nesse trabalho (ISBA e WABI).



D. PCR-DGGE

Após a confirmação da especificidade das 
amplificações os produtos de PCR foram analisados 
pela técnica de PCR-DGGE de acordo com o descrito 
por Santos, [10].

As fotografias foram analisadas com o programa 
para edição de fotos da Kodak 1D onde foi utilizado o 
filtro de imagem emboss north 5x5, o display da foto
foi ajustado para coloração por brometo de etídio, o 
histograma da imagem foi fixado para um mínimo de 
40,377, gamma de 1,0 e o máximo de 249,968, a 
sensibilidade de identificação das bandas foi ajustada 
para -3. As bandas identificadas com esses recursos 
foram posteriormente utilizadas na construção das 
matrizes binárias baseando-se na presença ou ausência 
respectivamente (1 e 0), essas matrizes foram 
construídas no programa NtEdit v2.02 servindo como 
base para os cálculos das similaridades utilizando o 
Coeficiente de Dice e em seguida agrupadas com o 
UPGMA (Unweighted Pair Group Method with 
Arithmetic Averages) através do programa NtSys 2.02.

Resultados e Discussão

Foi encontrada uma grande diferença entre os 
primers utlilizados neste trabalho demonstrada nas 
análises de DGGE, onde para os primers ISBA foram 
encontradas 18 bandas de DNA (Fig. 1) e para os 
primers WABI 12 OTUs diferentes foram reconhecidas 
(Fig. 2). Existe, portanto, uma diferença de 6 bandas a 
mais para o primers ISBA. Isto demonstra que esses 
primers são mais propícios para análises dessa natureza 
quando comparados ao conjunto WABI [10]. Além 
disso, devemos notar a maior clareza com a qual os 
primers ISBA amplificaram seus fragmentos de 
interesse, demonstrando no PCR-DGGE maiores 
quantidades de bandas nítidas, apesar disso esse primer
não conseguiu amplificar fragmentos visíveis pela 
coloração empregada para os seguintes tempos e 
tratamentos DIC180, DIP240 e DIC240 (Fig. 1). O 
conjunto de primers WABI não foi capaz de amplificar 
fragmentos visíveis para os tratamentos DIC60, 
DIC240 e DIP360. Com exceção do DIC240, sem 
amplificação para ambos os primers, observamos que 
os outros dois tratamentos e tempos sem amplificação 
são diferentes para os dois conjuntos de primers. Isto 
com certeza só ocorreu devido a algum problema na 
técnica de PCR onde não houve amplificação visível 
dos fragmentos esperados (Figs. 3 e 4).

Os dados na análise dos dendogramas referentes aos 
perfis de PCR-DGGE obtidos para as amostras de solo 
de Dois Irmãos-PE, demonstraram que ambos os 
primers geraram âmplicons que foram organizados em 
três grupos principais com altas similaridades. Não é 
possível verificar, para ambos os primers, grupamentos 
selecionados ou por tempo ou por tratamento, 
mostrando que os grupos são bastante heterogêneos.
Esses dados devem ser novamente estudados em 
experimentos adicionais mais conclusivos e eficazes.

A análise dos perfis de PCR-DGGE com os primers
ISBA obtidos até o momento mostram: i) a ocorrência 
de um grupo que não apresentou bandas visíveis no gel 

do DGGE (amostras DIC180, DIP240 e DIC240 (azul-
claro)); ii)  o aparecimento de uma banda diferente de 
todas as outras, na amostra DIP300 (azul-turquesa), 
fazendo com que essa amostra fosse isolada dos outros 
grupos; iii) as maiores similaridades dos perfis de 
comunidades microbianas (75% e chegando até 100%) 
foi encontrada nas amostras DIP0, DIC0, DIP60, 
DIP120, DIC120, DIP180 E DIP360 (vermelho) e iv) a 
formação do grupo marrom pelo compartilhamento de 
algumas bandas (Setas Marrons) (Figs. 1 e 5).

No dendrograma obtido para as amostras 
amplificadas com os primers WABI, observamos três 
grupos principais: i) perfis de PCR-DGGE com 
similaridades variando de 80% até 100% (vermelho); 
ii) perfis com similaridades menores que 50% 
(marrom) e iii) o grupo azul-claro, correspondendo as 
amostras onde não foi possível observar amplificações 
DIC60, DIC240 e DIP360 (Figs. 2 e 6).

A principal característica observada nas análises foi 
a ausência de padrões lógicos visíveis.
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Figura 3 – Amplificações do DNA metagenômico do solo de 
Dois Irmãos-PE com o par de primers ISBA. P=Solo Puro, 
C=Solo Contaminado com 3% de Petróleo. 0, 60, 120, 180, 240, 
300 e 360 Tempos de Amostragens. M=5μl do Marcador λHindIII
100ng/μl.

Figura 4 – Amplificações do DNA metagenômico do solo de 
Dois Irmãos-PE com o par de primers WABI. P=Solo Puro, 
C=Solo Contaminado com 3% de Petróleo. 0, 60, 120, 180, 240, 
300 e 360 Tempos de Amostragens. M=5μl do Marcador λHindIII
100ng/μl.

Figura 6 – Dendograma baseado no perfil do DGGE das 
amplificações do solo de Dois Irmãos-PE com o par de primers
WABI. DI=Dois Irmãos-PE, P=Solo Puro, C=Solo Contaminado 
com 3% de Petróleo. 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 Tempos de 
Amostragens.

Figura 5 – Dendograma baseado no perfil do DGGE das 
amplificações do solo de Dois Irmãos-PE com o par de primers
ISBA. DI=Dois Irmãos-PE, P=Solo Puro, C=Solo Contaminado 
com 3% de Petróleo. 0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 Tempos de 
Amostragens.

Figura 1 – Perfil de DGGE das amplificações do DNA 
metagenômico do solo de Dois Irmãos-PE com o par de primers
ISBA. P=Solo Puro, C=Solo Contaminado com 3% de Petróleo. 
0, 60, 120, 180, 240, 300 e 360 Tempos de Amostragens.

Figura 2 – Perfil de DGGE das amplificações do DNA 
metagenômico do solo de Dois Irmãos-PE com o par de primers
WABI. P=Solo Puro, C=Solo Contaminado com 3% de Petróleo. 0, 
60, 120, 180, 240, 300 e 360 Tempos de Amostragens.


