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When you watch the ocean we were given, 
And look at how the waves are driven, 
Towards any tropical coast, 
Towards a forest, towards a host. 
Towards a ground made for breeding, 
Where one is lodged or comes for feeding, 
Where the water meets the land, 
Where you only find this plant. 
Once a seedling must have stranded, 
Making this site so enchanted, 
Lots of creeks, lots of roots, 
Lots of curious floating fruits. 
Unusual systems for dispersing, 
Exotic life forms there for nursing, 
Swimming, jumping, climbing trees, 
Fish and crabs and more of these. 
Many threats is what they face, 
Try surviving their own ways, 
All subjected to hard stress, 
But still thriving nonetheless, 
What on Earth is this unlike? 
Which plant is forming a living dyke? 
Who is it rooting in the sea? 
The mangrove tree, 
The mangrove tree. 
 
Farid Dahdouh-Guebas 



 
 

RESUMO 

 

O exame detalhado da diversidade microbiana associada às espécies de plantas dos manguezais 

representa o primeiro passo para melhor compreender a interação planta-micro-organismos 

nesse ecossistema, assim como para revelar o potencial biotecnológico dessa microbiota ainda 

pouco explorada. Este estudo teve por objetivo fazer um levantamento da diversidade 

microbiana dos sedimentos associados à rizosfera de Rhizophora mangle por métodos 

independentes de cultivo, e realizar uma prospecção do potencial biotecnológico de micro-

organismos encontrados nesses ecossistemas. Inicialmente, bibliotecas de rDNA 16S de 

sedimentos de oito manguezais do Ceará foram construídas e sequenciadas pelo método de 

Sanger. Após análise da qualidade das sequências, 663 sequências selecionadas foram 

classificadas em 19 filos do domínio Bacteria. Dentre esses, quatro filos, Proteobacteria, 

Acidobacteria, Bacteroidetes e Chloroflexi foram detectados nos oito manguezais. O estudo 

mostrou também que entre os oito manguezais analisados, o manguezal menos impactado 

(Timonha), usado como referência, apresentou a maior riqueza de filos, enquanto o mais 

impactado (Ceará), a menor riqueza, revelando as consequências do impacto antrópico na 

comunidade bacteriana. Considerando que o número de sequências das bibliotecas de clones de 

rDNA 16S ficou longe de atingir a cobertura da diversidade de bactérias, procedeu-se à uma 

análise mais robusta, através do sequenciamento massivo na plataforma Ilumina MiSeq, 

incluindo nesta análise manguezais do Nordeste, Norte e Sul do Brasil. Nesse estudo foram 

obtidas 3.717.347 sequências, distribuídas em 25.202 Unidades Taxonômicas Operacionais 

(UTOs) no nível de espécie (>97% de similaridade). De acordo com o estimador não 

paramétrico de diversidade Good, a amostragem cobriu em média 88% da diversidade de 

bactérias. Um total de 71 filos foram detectados, sendo 14 filos classificados como dominantes, 

ou seja, definido como os que alcançaram abundância relativa acima de 1%. Proteobacteria 

destaca-se com abundância relativa de 60,14%. Além dos grupos dominantes, o 

sequenciamento massivo permitiu a detecção de um número expressivo de táxons candidatos e 

raros de bactérias, sendo a maioria deles descritos pela primeira vez em manguezais. O 

levantamento do potencial biotecnológico das bibliotecas de amplicons revelou que os 

manguezais constituem uma fonte preciosa de bactérias reconhecidas por produzirem enzimas, 

biossurfactantes, antibióticos, substâncias antitumorais além de outras moléculas de interesse 

biotecnológico, como aquelas pertencentes ao filo Actinobacteria. O presente trabalho foi 



 
 

realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil 

(CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

Palavras-chave: Rhizophora mangle. Manguezal. Metataxonômica. Sanger. Illumina. 

Compostos bioativos.   



 
 

ABSTRACT 

 

The assessment of microbial diversity associated to mangrove vegetation is the first step to 

better understand the plant-microorganism interactions in this ecosystem, as well as to reveal 

the biotechnological potential of this poorly explored microbiota. Therefore, this study aimed 

to investigate the microbial diversity of sediments associated to sediments of Rhizophora 

mangle rhizosphere by culture-independent methods and perform a data mining of 

biotechnological potential of microorganisms present in mangroves. Initially, bacterial 16S 

rRNA clone libraries of eight mangroves of Ceará’s state were constructed and sequenced by 

Sanger method. After the analysis, 663 sequences classified into 19 phyla of Bacteria were 

obtained. Acidobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi and Proteobacteria were detected in all of 

the eight mangroves. The current study also showed that the less anthropized mangrove 

(Timonha), used as a reference, presented the higher diversity of bacteria, whereas the most 

anthropized (Ceará) mangrove exhibited the lower richness, revealing the consequences of 

human impact on microbial diversity. Taking into account that the number of 16S rRNA clone 

libraries sequences obtained was not enough to cover the entire diversity of bacteria, we 

proceeded with more robust high-throughput sequencing in IlluminaTM MiSeq platform, 

including other mangroves from Northeast, North and South regions of Brazil. At least 

3,717,347 sequences were obtained, distributed in 25,202 Operational Taxonomic Units 

(OTUs) at species level (> 97% similarity), covering 88% of the bacterial diversity (Good’s 

estimator). 71 phyla were detected, and among them, 14 were dominants, which means that 

they reached >1% of relative abundance. Proteobacteria was dominant with 63% relative 

abundance. Furthermore, this massive sequencing effort allowed the detection of a significant 

number of candidates and rare taxa, and most of them were first reported in mangroves. 

Prospection of biotechnological potential of amplicon libraries revealed mangroves habitats as 

a valuable source of bacterias recognized for producing enzymes, biosurfactants, antibiotics, 

antitumor substances etc. of biotechnological interest, such as those belonging to the phylum 

Actinobacteria. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001 

 

Keywords: Rhizophora mangle. Mangrove. Metataxonomics. Sanger. Illumina. Bioactive 

metabolites. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os manguezais constituem um dos principais ecossistemas do planeta, 

considerando sua importância ecológica, econômica e social (DUKE, 2007; GIRI, 2011). Sua 

distribuição se restringe às regiões tropicais e subtropicais, ocupando áreas tipicamente 

inundadas pela maré, tais como estuários, lagoas costeiras, baías e deltas (SPALDING, 2010). 

A vegetação exclusiva que compõe esse ecossistema compreende 73 espécies distribuídas em 

28 gêneros, adaptadas para as condições de depleção de oxigênio, variação de salinidade e 

dinâmica das marés (LO, 2014; SPALDING et al., 2010). Nos manguezais brasileiros ocorrem 

apenas três gêneros de plantas de mangue verdadeiro, a saber: Avicennia, Laguncularia e 

Rhizophora, sendo o último predominante na maioria dos manguezais.   

A importância ecológica dos manguezais é bastante reconhecida pela comunidade 

científica e corroborada pelas legislações ambientais dos vários países que apresentam esse 

ecossistema (UNEP-WCMC, 2006). No Brasil, a Lei 12.651 de maio de 2012 estabelece as 

florestas de manguezal, em toda a sua extensão, como Áreas de Proteção Permanente, e a Lei 

12.727 de outubro de 2012 regulamenta que atividades comerciais em manguezais devem 

garantir a absoluta integridade dos mangues arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a 

eles associados, bem como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos 

pesqueiros (Lei 12.727/2012, Art. 11-A, §1º - Inciso II). Frequentemente as informações a 

respeito desses ambientes são atualizadas em publicações nacionais e internacionais (MAIA, 

2006; SPALDING et al., 2010). Mesmo assim, o conhecimento acerca dos ciclos 

biogeoquímicos e das interações das teias alimentares é escasso, principalmente devido à falta 

de conhecimento profundo sobre os micro-organismos atuantes nesses processos. Na última 

década, estudos metagenômicos alteraram significativamente os estudos em ecologia 

microbiana de manguezais, impulsionados principalmente pelo avanço das novas tecnologias 

de sequenciamento de DNA (ANDREOTE, 2012; COLARES, 2013; GOMES, 2013). 

As espécies vegetais e animais que compõem os manguezais, os nutrientes 

presentes no sedimento e os micro-organismos que lá habitam mantém um estreito 

relacionamento entre si, reciclando, convertendo e conservando os nutrientes no ecossistema. 

A rica comunidade microbiana presente nos sedimentos degrada a matéria orgânica 

convertendo-a em fontes de nutrientes, como nitrogênio, fósforo e outros, que são assimilados 

pelas plantas. Em contrapartida, as raízes das plantas secretam exsudatos que são utilizados 

como nutrientes pelos micro-organismos (HOLGUIN, 2001). 
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Assim, o exame detalhado da diversidade e da estrutura microbiana em regiões de 

manguezais representa um importante passo para a melhor compreensão do papel e da 

contribuição desses micro-organismos no ecossistema, além de permitir o conhecimento do 

vasto potencial biotecnológico desses micro-organismos.  

Infelizmente, os manguezais são constantemente submetidos a impactos antrópicos 

que resultam em poluição e redução da biodiversidade. O conhecimento acerca da interação 

entre os micro-organismos e a vegetação de manguezal certamente auxiliará na formulação de 

estratégias para o correto manejo e o uso sustentável das funções desses ambientes, culminando 

na atenuação dos impactos aos quais estão sujeitos. 

Devido às características peculiares desse ecossistema presume-se que, a exemplo 

da vegetação, a microbiota que compõe esse extraordinário ambiente seja específica ou, pelo 

menos, que esteja também intimamente relacionada com as condições prevalecentes nesse 

ecossistema. Utilizando técnicas dependentes de cultivo, os estudos pioneiros sobre ecologia 

microbiana apontaram que nos sedimentos de manguezais predominam micro-organismos 

relacionados principalmente com os ciclos do enxofre e do ferro (ALONGI, 1988; SHERMAN, 

1998). Estudos recentes, utilizando técnicas robustas de fingerprint e sequenciamento de última 

geração têm confirmado os resultados obtidos através do cultivo de micro-organismos, 

comprovando a importância desses elementos no ecossistema, mas também tem demonstrado 

que a diversidade de micro-organismos encontrada nos manguezais é bem maior do que se 

imaginava (ANDREOTE et al., 2012; GOMES, 2014; ZHANG, 2015). Apesar dos avanços, 

pesquisas acerca da distribuição espaço-temporal e da estrutura das comunidades microbianas 

são necessárias para se esclarecer a complexa correlação entre as plantas e os micro-organismos 

nos manguezais.   

Assim, este estudo se propôs a contribuir para o conhecimento acerca da 

diversidade bacteriana de sedimentos de manguezais sob influência direta da rizosfera de 

Rhizophora mangle de Norte a Sul do Brasil e dos possíveis fatores que governam sua 

distribuição espacial, assim como identificar novos habitats para o isolamento-guiado de 

estirpes de interesse biotecnológico.  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os manguezais são ecossistemas costeiros localizados nas regiões tropicais e 

subtropicais, na zona de transição entre os ambientes marinho, dulcícola e terrestre (GIRI et al., 
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2011) e compreendem cerca de 0,7% da área global das florestas tropicais. As mudanças 

sazonais as quais os manguezais são submetidos atuam de forma a selecionar espécies vegetais 

e animais características desses ambientes. Esses ecossistemas se destacam pela grande 

abundância de espécies, residentes e visitantes. Os manguezais apresentam condições propícias 

para alimentação, proteção e reprodução para muitas espécies animais e por isso são 

considerados zonas de elevada produtividade biológica, sendo um dos mais produtivos 

ambientes naturais do planeta (DIAS, 2009; SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

   

2.1 Distribuição e importância dos manguezais 

 

Os manguezais estão restritos as latitudes entre 30º Norte e 30º Sul, sendo 

encontrados em pelo menos 118 países e territórios (GIRI et al., 2011; SPALDING et al., 2010) 

(Figura 1). Observa-se que as florestas de mangue mais bem estabelecidas localizam-se entre 

as latitudes 20° Norte e 10° Sul em regiões com temperaturas acima de 20 °C e amplitude 

térmica máxima de 5 °C, em áreas abrigadas, livres da ação direta das marés (GIRI et al., 2011).  

A grande influência exercida por fatores como umidade e temperatura presentes nas regiões 

tropicais da Ásia, África e das Américas favorece a distribuição mais profusa de manguezais 

nessas regiões (KATHIRESAN, 2001).  

O clima, a salinidade, a flutuação do volume de inundação (marés, taxa de 

precipitação e evapotranspiração) e a energia das ondas são os principais fatores que 

influenciam a distribuição dos manguezais (FELLER, 1996; SPALDING et al., 2010). Uma vez 

que a vegetação que compõe os manguezais é predominantemente tropical, sua distribuição 

global é diretamente influenciada pela temperatura do ar e da água (TOMLINSON, 1986). A 

salinidade peculiar desse ecossistema inibe o crescimento de outras plantas vasculares, o que 

permite a dominância das espécies vegetais halotolerantes características dos manguezais. 

Assim como a salinidade, a flutuação do volume de inundação colabora na diminuição da 

competição do ecossistema por outras espécies vegetais, além de permitir o desenvolvimento e 

ampliação das florestas de mangue. As marés trazem consigo boa parte dos sedimentos e 

nutrientes, permitindo a circulação de água limpa, e também exportam o excesso de matéria 

orgânica e compostos sulfurosos. Nas regiões onde a taxa de evapotranspiração é maior que a 
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de precipitação, a flutuação das marés contribui para que não haja acúmulo de salinidade 

(FELLER et al., 1996). 

A Indonésia, a Austrália e o Brasil são os países que possuem as maiores áreas de 

manguezais do mundo. Juntos, os três países somam 36,7% das áreas globais de manguezal 

(GIRI et al., 2011). Segundo o mapeamento realizado pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) em 2009, os manguezais brasileiros abrangem aproximadamente 12.254 km² em quase 

toda a costa do país. Esses dados parecem superestimados quando comparados ao levantamento 

realizado por Giri (2011), que indica uma área de pouco mais de 9.626 km². 

Os manguezais no Brasil se estendem desde o Cabo Orange no estado do Amapá, 

até Laguna em Santa Catarina (SCHAEFFER-NOVELLI, 1990). Em geral, as maiores e mais 

extensas áreas de floresta de manguezais ocorrem em regiões com alta taxa de 

precipitação/evapotranspiração e que apresentem regimes de macromarés. A maior faixa 

contínua de floresta de manguezal do Brasil e do mundo ocorre entre a desembocadura do rio 

Oiapoque na região Norte, e se estende até o Golfão Maranhense (NE), formando um cinturão 

verde entre o mar, os campos alagados e a terra firme. Essa grande faixa contínua é interrompida 

apenas no segmento que circunda o delta do rio Amazonas, onde a descarga de água doce 

sobrepuja o sistema estuarino salobre (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990), e a ocorrência 

de manguezais é escassa. Do sudeste do estado do Maranhão até o final da faixa costeira onde 

se tem registro de manguezais, esses são reduzidos e estão associados a lagunas, baías e 

estuários (SCHAEFFER-NOVELLI, 2000; SPALDING et al., 2010). 

Fonte: US National Oceanic and Atmospheric Administration/National Ocean Service 

 Figura 1 – Distribuição dos manguezais no mundo. 
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Considerando a extensão continental do Brasil e a larga diversidade de ecossistemas 

naturais encontrados na nossa vasta faixa costeira, Schaeffer-Novelli (1990) dividiram o litoral 

brasileiro em oito setores, com base na climatologia e perfil fisiográfico da zona costeira (Figura 

2). Esses setores compartilham entre si algumas peculiaridades e formam um grupo de 

comunidades naturais geograficamente delimitadas. 

O setor 1 segue da margem direita do rio Oiapoque até o início do delta do 

Amazonas, no Amapá, e o setor 2 acompanha as ilhas de baixo relevo entremeadas pelo delta 

do rio. O setor 3 inicia-se na Ponta de Coruçá, no estado do Pará, e segue até a Ponta dos 

Mangues Secos no Maranhão. Esse segmento comporta a maior faixa contínua de manguezais 

do mundo, com florestas de mangue entremeadas por estuários amplos, que adentram pelo 

continente por vários quilômetros (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990).  

Da Ponta dos Mangues Secos (Maranhão) até o cabo Calcanhar (Rio Grande do 

Norte), setor 4, aparece uma costa com ondas fortes, caracterizada por extensas praias arenosas 

com a presença de dunas entrecortadas por falésias. Os manguezais passam então a margear os 

estuários dos rios perenes onde encontram ambiente protegido da ação das ondas e boa 

quantidade de água doce (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Esse setor localiza-se dentro 

da região do Brasil que apresenta clima predominantemente semiárido, caracterizado pelo baixo 

volume pluviométrico e altas temperaturas. 
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Partindo do cabo Calcanhar, RN, seguindo em direção à costa sul, configura-se um 

tipo de litoral mais ou menos recortado, intercalando praias arenosas, lagunas e estuários, 

caracterizando os setores 5 e 6 (do Cabo Calcanhar ao Recôncavo Baiano, e deste até Cabo 

Frio, no Rio de Janeiro). Do sudeste ao sul do país, a região costeira possui ondas fortes sendo 

o litoral caracterizado por costões rochosos, formações arenosas (extensas praias ou dunas e 

restingas) e os manguezais associados aos estuários, lagunas e baías, caracterizando o setor 7, 

que vai de Cabo Frio (RJ) até o município de Torres, no Rio Grande do Sul. Esse segmento 

engloba os mais estudados e bem caracterizados manguezais do Brasil, nos estados do Rio de 

Janeiro (Baia de Guanabara) e São Paulo (Ilha do Cardoso, Bertioga e Cananéia). No sul do 

país, quando finalmente os manguezais são limitados pelas baixas temperaturas e pelo avanço 

das massas polares e correntes oceânicas de origem Antártica, temos o setor 8 que se inicia em 

Fonte: Adaptado de Atlas dos Manguezais do Nordeste do Brasil (MAIA et al., 2006). 

Figura 2 – Setores fisiográficos e climáticos da costa do Brasil, de 
acordo com Schaeffer-Novelli et al., 1990. 
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Torres (RS) e completa o litoral brasileiro até Chuí (RS) (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 

1990). 

 O ecossistema manguezal desempenha diversas funções naturais de grande 

importância ecológica e econômica. A proteção da linha de costa fornecida pela vegetação 

exerce a função de barreira, atuando contra a ação erosiva das ondas e marés, assim como em 

relação aos ventos. A retenção de sedimentos carreados pelos rios, em virtude do baixo 

hidrodinamismo das áreas de manguezais possibilita a ocupação e a propagação da vegetação, 

o que viabiliza a estabilização da vasa lodosa a partir do sistema radicular dos mangues 

(ALONGI, 2008). Os manguezais têm ainda ação depuradora, uma vez que o ecossistema 

funciona como um filtro biológico em que bactérias aeróbias e anaeróbias metabolizam a 

matéria orgânica, levando a fixação de partículas contaminantes, como os metais pesados 

(ALONGI, 2008).  

Os manguezais desempenham importante papel como exportador de matéria 

orgânica para os estuários, contribuindo para a produtividade primária na zona costeira. Esses 

ecossistemas captam, abastecem e concentram materiais provenientes de todos os ecossistemas 

do seu entorno, dos rios e do mar, compondo, dessa maneira, uma importante área de 

concentração de nutrientes. Por essa razão, constituem-se em ecossistemas complexos e dos 

mais férteis e diversificados do planeta (DUKE et al., 2007; FAO, 2007). A sua biodiversidade 

faz com que essas áreas se constituam em grandes "berçários" naturais, tanto para as espécies 

típicas desses ambientes, como para animais, aves, peixes, moluscos e crustáceos, que aqui 

encontram as condições ideais para reprodução, eclosão, criadouro e abrigo (ALONGI, 2008; 

DUKE et al., 2007). Algumas espécies de aves que ocorrem nesse ambiente podem ser 

endêmicas, estreitamente ligadas ao sistema, visitantes e migratórias. Assim, os manguezais 

atuam também como importantes mantenedores da diversidade biológica. 

2.2 Flora dos manguezais 

 

As plantas encontradas nesse ecossistema são popularmente conhecidas como 

mangues, diferenciando da denominação manguezal, que diz respeito ao ecossistema. As 

espécies vegetais que compõe os manguezais podem ser divididas em três grupos: mangues 

verdadeiros, elementos secundários de manguezal e elementos associados de mangue 

(TOMLINSON, 1986). A vegetação denominada mangue verdadeiro é caracterizada por 
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ocorrer exclusivamente no manguezal; desempenham papel importante na comunidade e 

possuem a capacidade de formar florestas quase monoespecíficas. Apresentam adaptações 

ecofisiológicas especializadas para a sobrevivência num ambiente com inundações periódicas 

e variação de marés, salinidade e temperatura (UNEP-WCMC, 2006). Os elementos 

secundários de manguezal não possuem a habilidade de formar elementos conspícuos da 

vegetação, enquanto os elementos associados ao mangue ocorrem somente na região de 

transição do manguezal com outros ecossistemas. 

Em todo o mundo existem apenas 70 espécies de mangues, sendo 17 

exclusivamente presentes nesse habitat. Em muitos manguezais é comum a ocorrência de 

associações e epifitismo, destacando-se algas, líquens, bromélias, orquídeas e samambaias 

(DUKE, 2006; LO et al., 2014; VISNADI, 2008). Considerando a classificação sugerida por 

Tomlinson (1986), os mangues brasileiros possuem como representantes da flora arbórea típica 

apenas três gêneros (Avicennia L., Laguncularia Gaertn. e Rhizophora L.), que se distribuem 

em cinco espécies (Rhizophora mangle, Rhizophora racemosa, Avicennia germinans, 

Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa). Em alguns manguezais é encontrada ainda 

a espécie associada a manguezal Conocarpus erectus (HERZ, 1991). 

A distribuição das espécies de mangue verdadeiro sofre variações de acordo com o 

setor fisiográfico do litoral do Brasil (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Nos setores 1 e 

2, as florestas de mangue são predominantemente habitadas por Avicennia, formando siriubais, 

com árvores alcançando até 20 m de altura. Os indivíduos do gênero Rhizophora estão presentes 

em hábitats onde a influência da água salgada é maior, ou onde ocorrem maiores inundações 

(SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). O setor 3 é dominado por florestas densas e bem 

estabelecidas, quase monoespecíficas de Rhizophora, com árvores altas de cerca de 20 m de 

altura. Nesse segmento podem ocorrer espécies de R. mangle e R. racemosa, com predomínio 

da primeira espécie (DUKE et al., 2006). Em regiões mais protegidas da água salgada ocorrem 

os gêneros Laguncularia e Avicennia. Nas regiões de transição entre o manguezal e o ambiente 

terrestre, ocorrem indivíduos do gênero Conocarpus (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990).  

O setor 4, apesar de apresentar manguezais pouco densos, apresenta uma 

composição relativamente proporcional na distribuição de Rhizophora e Avicennia, com a 

presença de vegetação de porte mais arbustivo, conhecido como mangue nanico (SILVA, 

2012). O setor 5 apresenta codominância de Rhizophora e Laguncularia como espécies 

pioneiras, com presença também de Avicennia. As árvores apresentam estatura média de 10 m, 

mas podem alcançar 20 m. O setor 6 também é predominantemente habitado por Rhizophora, 
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exceto nos manguezais da Baía de Todos os Santos (BA), onde codominam indivíduos das 

espécies de Laguncularia e Rhizophora, também com presença de Avicennia (SCHAEFFER-

NOVELLI et al., 1990). As árvores alcançam porte médio a alto, de até 15 m.  

O setor fisiográfico 7 é o último a apresentar manguezais. Exibe principalmente 

codominância de Rhizophora e Avicennia, e em alguns pontos a presença de Laguncularia. 

Rhizophora é encontrada principalmente mais próxima às margens, mas em regiões que 

apresentam grande erosão é possível observar espécies de Avicennia nas fronteiras dos canais 

fluviais (SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990). Essa fisionomia se mantém com poucas 

alterações ao longo dos manguezais encontrados na costa dos estados de São Paulo ao Paraná. 

Em Joinville (SC), as florestas de mangue são dominadas principalmente por Avicennia nas 

margens e Lagungularia na região da bacia. Rhizophora encontra seu limite latitudinal em 

27°53’S, quando as árvores alcançam apenas 1,5 m e altura. Já Avicennia e Laguncularia 

chegam até o limite de 28°30’S, com arbustos de cerca de 9 e 2 m, respectivamente 

(SCHAEFFER-NOVELLI et al., 1990).  

Assim como observado nos manguezais do Brasil, Rhizophora apresenta-se como 

o gênero de mangue mais globalmente distribuído. Apenas seis espécies e aproximadamente o 

mesmo número de híbridos foram descritos até o momento para esse gênero (SPALDING et 

al., 2010). R. apiculata, R. mucronata e R. stylosa dominam os manguezais do hemisfério 

oriental (toda a costa banhada pelo Oceano Índico e oeste do Pacífico); R. mangle e R. racemosa 

dominam os manguezais do hemisfério ocidental (toda a costa banhada pelo Oceano Atlântico 

e leste do Pacífico). R. samoensis é o único gênero que ocorre naturalmente nas duas regiões 

(LO et al., 2014) (Figura 3). 
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Rhizophora mangle, também conhecida como mangue vermelho, é a espécie 

predominante dos manguezais da costa brasileira, bem como nos manguezais da costa oeste da 

África e do Pacífico Norte. Essa espécie apresenta um intricado sistema de raízes escora, que 

suportam sua fixação no solo lamoso e sua respiração nos períodos de completa submersão 

(Figura 4) (DUKE et al., 2006; LIN, 1992). Crescem preferencialmente em clima tropical e 

tropical úmido, atingindo sua maior estatura em temperaturas de 20 a 30 °C, com variações de 

até 8 °C, chegando a tolerar a temperatura mínima de 5 °C. As árvores podem alcançar até 50 

m de altura, embora a maioria das florestas apresentem indivíduos entre 5 e 15 m. As árvores 

se desenvolvem melhor em solos salinos, mas também toleram solos não salinos. A faixa ótima 

de salinidade varia entre 8 e 26 ppm. Habitam preferencialmente as regiões intertidais, as zonas 

marginais do rio e se estendem floresta adentro (DUKE et al., 2006). Desenvolvem grandes 

florestas em estuários de grandes rios tropicais, preferencialmente em solos lamosos, com 

deposição de argila fina e relativamente alto teor de carbono orgânico. Suportam crescimento 

em sedimentos anaeróbicos com altas concentrações de sulfeto, mas também crescem bem em 

locais com sedimentos aeróbicos, com textura fina a pesada (sedimento arenoso ou argiloso) 

(DUKE; ALLEN, 2006). 

 

Figura 3 –  Distribuição global das espécies de Rhizophora L. (Rhizophoraceae). 

Fonte: Adaptado de Lo et al., 2014 e Duke; Allen, 2006. 
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Os benefícios que essa espécie vegetal proporciona ao ecossistema já foram listados 

por Tomlinson (1986) e Duke e Allen (2006), e em linhas gerais englobam, entre outros: 

 Proteção do litoral – devido à estrutura geral da planta e do seu sistema radicular, o 

estabelecimento dessa espécie proporciona a redução da erosão da costa, previne a 

ação das ondas e do movimento da água; 

 Aprisionamento de sedimentos – reduz a turbidez das águas costeiras pelo 

aprisionamento de sedimentos que são transportados pelos rios; 

 Sequestro e aprisionamento de carbono – o carbono é rapidamente assimilado para 

compor a biomassa total do ecossistema; 

Fonte: A: James St. Jhon; B, C: Wal Melgaço. 

Figura 4 – Aspectos gerais de Rhizophora mangle L., com detalhe para a estrutura da floresta 
(A), folhas e frutos (B) e raízes (C). 
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 Berçário e habitat para diversas espécies de aves e peixes – a copa e as raízes da 

planta fornecem abrigo, proteção física e recurso alimentar para várias espécies 

residentes e migratórias;  

 Alta taxa de produção primária e secundária; 

 Produção de produtos e serviços – produtos da pesca e mariscos associados, 

produção de madeira. 

 

Devido a essas características tão peculiares e da imensa importância para o 

estabelecimento do ecossistema manguezal, este trabalho se propôs a descrever a comunidade 

microbiana associada aos sedimentos sob influência direta das raízes de Rhizophora mangle, 

analisar a distribuição espacial das espécies bacterianas em diferentes regiões climáticas e 

fisiográficas do Brasil e prospectar a ocorrência de espécies novas e/ou raras de actinobactérias, 

visando identificar novos habitats para o isolamento-guiado de novas estirpes, devido ao 

reconhecido potencial biotecnológico dessas bactérias.    

 

2.3 Ecologia microbiana do solo 

 

Os micro-organismos são o alicerce de todos os ecossistemas da Terra, integrando 

papéis centrais nos processos geoquímicos e na evolução biológica do planeta. Embora o nosso 

conhecimento sobre esses seres até poucas décadas estivesse limitado às espécies cultivadas em 

meios artificiais, esses importantes colaboradores têm sido estudados desde o século XVII. 

Esses organismos constituem os dois maiores Domínios da vida na Terra, o Domínio Bacteria 

e o Archaea (WOESE, 1990). Mesmo dentro do terceiro Domínio, Eukarya, grande parte da 

diversidade está ainda contida nos grupos de micro-eucariotos, como os fungos, protozoários e 

microalgas.  

O solo constitui o ecossistema que apresenta a maior fonte de diversidade 

microbiana, sendo grande fonte de produtos naturais valiosos para aplicações biotecnológicas 

(SLEATOR, 2008). Comunidades microbianas do solo possuem elevada diversidade e 

complexidade. Estima-se que um grama de solo possa conter da ordem de 1 trilhão de células 

microbianas, podendo compreender mais de 10 mil diferentes genomas (TORSVIK, 2002). Os 

micro-organismos realizam funções essenciais para a manutenção do ecossistema, e possuem 
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um papel essencial na fertilidade do solo e no fluxo de gases do efeito estufa, além de serem 

capazes de degradar uma variedade de compostos, incluindo poluentes de origem antrópica 

(ENGELHARDT, 2001; JOSHI, 2014; SUENAGA, 2007). Essa variedade de funções é 

permitida devido à grande diversidade metabólica existente entre os grupos microbianos, que 

podem utilizar diferentes fontes de carbono e de energia e colonizar ambientes com as mais 

variadas características.  

Da mesma forma que as comunidades do solo atuam sobre o ambiente, controlando 

processos com sua atividade metabólica, os fatores químicos, físicos e biológicos do solo 

influenciam a presença e abundância de grupos microbianos. Alterações desses fatores 

promovem grande variedade de micro-habitats e possibilitam a colonização por micro-

organismos com os mais diferentes nichos (GOMES, 2010). Esta relação entre microbiota e 

ambiente gera várias questões com relação a processos, produtos, efeitos de impactos 

ambientais e consequências para o ecossistema. 

A importância da diversidade microbiana do solo tem sido alvo de diferentes 

estudos (AMANN, 1995; ZHANG, 2008). Trabalhos que avaliam a resistência e a resiliência 

(FITTER, 2005; VAN ELSAS, 2012) da comunidade frente a perturbações ambientais 

destacam a importância dessa biodiversidade. Entretanto, essa é uma relação complexa e é 

preciso conhecer os papeis desempenhados pelas espécies, bem como a redundância entre elas, 

para então compreender a relação entre biodiversidade e função (COLEMAN, 2005). 

Muitos estudos detalham a diversidade microbiana encontrada em solos, 

principalmente em solos agrícolas ou em solos de florestas, no Brasil e no mundo (FIERER, 

2012; MENDES, 2014; PASTERNAK, 2013; RODRIGUES, 2013). Entretanto, pouco é sabido 

sobre a diversidade de micro-organismos presente nos sedimentos de manguezais. 

Especificamente no Brasil, os trabalhos existentes hoje tratam quase unicamente dos 

manguezais da região Sudeste, apesar dos manguezais ocuparem uma área de cerca de 7 mil 

km da costa brasileira (MAIA et al., 2006), se estendendo desde o estado do Amapá (região 

Norte) até Santa Catarina (região Sul do Brasil).  

Um desafio, em longo prazo, para os estudos em ecologia microbiana do solo tem 

sido desenvolver métodos eficazes para descrever a diversidade e a função das comunidades 

microbianas presentes no solo e associadas às plantas (THIES, 2008). Não apenas o tipo de 

solo, mas vários outros fatores climáticos, pluviométricos, presença de plantas e animais e 

atividades humanas, interagem de modo a causar constantes mudanças no solo e influenciam a 

determinação da composição da microbiota. Esses fatores associado à própria biogeografia dos 
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macro-organismos, evoluíram para a existência dos atuais biomas terrestres e seus solos 

associados (VORONEY, 2007). 

Grande parte dos macro-organismos tem seu padrão de distribuição limitado, 

devido principalmente as barreiras naturais e ao clima. Numa escala de tempo geológico, o 

isolamento levou a evolução de novas espécies e ao desenvolvimento de comunidades distintas. 

A distribuição global da maioria das espécies vegetais e animais é conhecida, porém menos 

ênfase foi dada ao entendimento dos padrões biogeográficos dos micro-organismos. Embora as 

ferramentas moleculares tenham revelado que a diversidade microbiana supera sobremaneira a 

dos macro-organismos, o conhecimento acerca dos padrões de distribuição espaço-temporal 

dos micro-organismos e os fatores que governam essa distribuição ainda é incipiente (FREY, 

2007). 

Os estudos iniciais sobre a distribuição dos micro-organismos estiveram focados 

em patógenos humanos e de outros animais. A percepção de que os micro-organismos são 

ubíquos, sendo capazes de habitar nichos inimagináveis, se consolidou mais tarde com a 

hipótese de Beijerinck e Baas Beking de que “os micro-organismos estão em todos os lugares, 

mas o ambiente seleciona os mais adaptados”. Isso significa que as espécies microbianas podem 

ser encontradas em qualquer ambiente, desde que seus requerimentos mínimos sejam 

fornecidos. Esse conceito da ocorrência comum dos micro-organismos do solo perdurou 

durante quase um século, principalmente devido à falta de ferramentas de estudo robustas, que 

pudessem estudar com profundidade esses organismos (HORNER-DEVINE, 2004).  

Além de apresentarem o tamanho reduzido e a capacidade de formar grandes 

populações, os micro-organismos estão continuamente se deslocando, inclusive em escalas 

continentais. Os mecanismos de dispersão incluem o transporte pela água (nos cursos de rios, 

águas subterrâneas e correntes oceânicas), transporte pelo ar (em associação com partículas de 

areia e aerossóis, especialmente em tempestades de areia e furacões); transporte através do trato 

digestivo dos animais migratórios e até nos transportes facilitados pelo homem (viagens aéreas 

e remessas). Mesmos ambientes isolados, como a Antártica, apresentam uma gama de micro-

organismos que parecem ter sido introduzidos de outras partes do mundo (FREY, 2007). 

É importante considerar que a biomassa microbiana do solo representa entre 2 e 5% 

do Carbono total da Terra. O clima, a vegetação, as características e o uso do solo são fatores 

que influenciam a abundância e a distribuição dos micro-organismos, em escala local e regional. 

A biomassa microbiana geralmente é positivamente relacionada com o conteúdo de matéria 

orgânica do solo e com os níveis de argila. Os minerais presentes na argila promovem o 
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crescimento da biomassa microbiana, uma vez que eles funcionam com tamponantes e mantem 

o pH numa faixa ótima para o crescimento microbiano, mantém o fornecimento de nutrientes 

constante, adsorvem metabólitos inibidores para o crescimento microbiano e fornecem proteção 

contra dessecação através da maior agregação (VAN GESTEL, 1996). 

A biomassa microbiana total também é impactada pelo uso do solo, uma vez que 

solos agrícolas apresentam menores quantidades de biomassa do que aqueles não perturbados, 

devido às perdas provocadas pelo manejo (FREY, 1999, 2007). A biomassa microbiana tende 

a ser menor, porém mais variada em altas latitudes. Essa correlação da biomassa microbiana 

com as altas latitudes é atribuída à grande variação sazonal de temperatura (WARDLE, 2014). 

A abundância e a atividade dos organismos não são aleatoriamente distribuídas no 

solo, mas variam tanto vertical quanto horizontalmente. Diferentes grupos de organismos 

exibem diferentes padrões espaciais, porque cada um deles reage com o solo de diferentes 

maneiras. A heterogeneidade espacial tem sido observada em escala de milímetros a centenas 

de quilômetros (RANJARD, 2001; RODRIGUES et al., 2013) e se correlaciona com as 

propriedades do solo, incluindo agregação, textura, concentração de oxigênio, pH, umidade, 

teor de material orgânica, disponibilidade de nutrientes, níveis de precipitação e vegetação. 

Algumas dessas propriedades são importantes numa escala microscópica, enquanto outras são 

consideradas em distâncias maiores (FREY, 2007; MARON, 2011). 

A informação sobre os padrões espaciais das populações microbianas pode ser 

usada para delinear experimentos mais robustos, para melhorar nosso entendimento de como 

as comunidades se desenvolvem, e para determinar que fatores são importantes na regulação e 

na manutenção da função do solo e do ecossistema como um todo.  

A maior parte das informações sobre a biomassa, composição da comunidade e 

diversidade microbiana provém de trabalhos que estudam a porção superficial do solo 

(FREDRICKSON, 2001; ZHOU, 2004). A abundância e a biomassa da maioria dos micro-

organismos do solo parecem ser maiores na camada de 0-10 cm, e vão declinando com a 

profundidade, juntamente com a depleção de matéria orgânica e oxigênio. Aproximadamente 

65% da população microbiana do solo é encontrada nos 25 cm iniciais do perfil do solo. Abaixo 

dessa profundidade, a densidade, atividade e diversidade microbiana declinam 

(FREDRICKSON et al., 2001; FREY, 2007). 

A ecologia microbiana, portanto, estuda a diversidade dos micro-organismos e, 

principalmente, como esses eles interagem entre si e com o ambiente, e como essa interação 

pode gerar e manter essa diversidade. 
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2.4 Métodos moleculares no estudo da ecologia microbiana 

 

Até o advento das técnicas moleculares, a avaliação da diversidade microbiana 

proveniente de amostras ambientais era realizada apenas por métodos tradicionais de 

isolamento seletivo e de cultivo para identificar as espécies ou os grupos funcionais, estimar a 

abundância relativa e determinar a estrutura da comunidade (AMANN et al., 1995). Por 

exemplo, a detecção e a identificação dos micro-organismos eram baseadas somente nas suas 

necessidades nutricionais, nas fontes de carbono e energia específicas e nas condições de cultivo 

favoráveis ao seu crescimento, além da observação direta da morfologia em microscópio 

(KENNEDY, 1999; RITCHIE, 2000). No entanto, mesmo sendo de suma importância para o 

estudo dos micro-organismos, os métodos tradicionais de cultivo fornecem dados insuficientes 

para analisar a diversidade microbiana em amostras ambientais, pois os resultados subestimam 

os valores reais encontrados na natureza.  

Nas últimas décadas, importantes avanços na área da biologia molecular 

possibilitaram analisar as comunidades microbianas, empregando-se métodos independentes de 

cultivo, o que permitiu avanço considerável no estudo da sistemática e da ecologia microbiana 

(LECKIE, 2005; O’DONNELL, 1999). Tais métodos não requerem ensaios preliminares de 

cultivo e isolamento dos micro-organismos, mas utilizam estratégias para analisar DNA e/ou 

RNA extraídos diretamente de amostras ambientais (RANJARD, 2000). As análises de ácidos 

nucléicos fornecem dados que permitem estimar as diversidades taxonômica, genética e 

funcional, além de gerar informações a respeito da composição da comunidade, das relações 

filogenéticas e do estado metabólico dos micro-organismos presentes nas amostras (PIZA, 

2004). Para muitos pesquisadores, esses métodos possibilitaram explorar a “caixa preta” da 

diversidade microbiana existente em solos e sedimentos (TIEDJE, 1999), pois podem detectar 

grande número de espécies ainda pouco conhecidas e/ou de difícil cultivo (MUYZER, 1999), 

bem como contribuir para a investigação e descoberta de inúmeras espécies ainda não 

identificadas pelos métodos tradicionais.  

Dessa forma, as técnicas moleculares contribuem para a construção do 

conhecimento sobre a estrutura e a funcionalidade da comunidade microbiana propiciando 

importantes informações sobre um número muito maior de espécies, a distribuição geográfica, 

as relações ecológicas, a atividade celular e a proporção numérica entre diferentes populações 

microbianas em seus ambientes naturais. Essas informações são de grande utilidade para o 

desenvolvimento de novas estratégias de isolamento e cultivo de novos organismos em 
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laboratório, permitindo assim a realização de estudos mais aprofundados sobre a morfologia, a 

fisiologia e a bioquímica dessas células e contribuindo para o aumento do conhecimento sobre 

os ciclos naturais ou processos desenvolvidos pelo homem (NAKAYAMA, 2005). 

A análise do gene do rRNA 16S, ou fragmentos específicos dele, constitui o método 

mais empregado para o estudo da diversidade dos micro-organismos. Tais sequências são 

consideradas como importantes marcadores moleculares por que estão presentes em todos os 

organismos, pois são essenciais para a síntese de proteínas; são conservadas estrutural e 

funcionalmente ao mesmo tempo em que apresentam regiões variáveis e regiões altamente 

variáveis, tanto na estrutura primária quanto na secundária. Apresentam tamanho satisfatório, 

com cerca de 1500 nucleotídeos, suficientes para fazer inferências filogenéticas (PEY, 2010; 

RAJENDHRAN, 2011).  

Importantes informações sobre a ecologia dos micro-organismos provenientes de 

ambientes naturais podem ser obtidas utilizando diferentes estratégias para analisar a estrutura 

da comunidade microbiana (LECKIE, 2005). Algumas técnicas empregam a amplificação de 

sequências alvo-específicas ou aleatórias. As técnicas de fingerprint ou ribotipagem são 

consideradas métodos indiretos, uma vez que se baseiam na análise apenas dos perfis gerados 

pelos fragmentos amplificados, quando separados através de eletroforese. Alguns exemplos 

são: RAPD (Random Amplified Polymorphic), T-RFLP (Terminal-Restriction Fragment 

Length Polymorfism), ARISA (Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) e DGGE 

(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) (FISHER, 1999; LIU, 1997; MUYZER, 1999).  

Outras estratégias baseiam-se no sequenciamento dos ácidos nucleicos, com ou sem 

clonagem, e permitem a análise direta das sequências amplificadas. O método tradicional de 

sequenciamento de DNA, denominado método de terminação de cadeia ou método de Sanger, 

foi utilizado em vários projetos genômicos, e envolvia a extração de DNA total, amplificação 

por PCR de genes de interesse, clonagem e posterior sequenciamento. Essa técnica, apesar de 

valiosa na investigação das comunidades microbianas dominantes, torna-se altamente 

dispendiosa para abranger toda a diversidade presente em uma amostra. Esses fatores limitantes 

incentivaram o desenvolvimento de novas tecnologias de sequenciamento. As formas de reduzir 

os custos no sequenciamento incluem evitar a clonagem, promover a miniaturização das 

reações, o uso de processos químicos novos e o sequenciamento de alto rendimento 

(MACLEAN, 2009). Atualmente, estudos de diversidade taxonômica, diversidade funcional e 

de prospecção de genes e enzimas de interesse podem ser realizados em poucas horas, graças à 

metagenômica acoplada aos métodos de sequenciamento de alto rendimento (high throughput). 
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As novas tecnologias de sequenciamento de DNA e as ferramentas de 

bioinformática abriram inúmeras possibilidades, mostrando que existem milhões de bactérias 

nos mais diversos ambientes, como solo, plantas, ar, oceanos e também no interior dos animais. 

Essas plataformas têm alcançado um alto número de sequências, suficientes para revelar a 

diversidade de comunidades microbianas complexas e caracterizar a “rara biosfera” que 

compreende a presença de taxa de micro-organismos de baixa abundância em vários ambientes 

(PARAMESWARAN, 2010; SANAPAREDDY, 2009). 

O primeiro passo na análise metagenômica de uma amostra ambiental consiste em 

obter quantidade suficiente de DNA de alta qualidade, representando a comunidade microbiana 

inteira (BERTRAND, 2005). A análise de diversidade taxonômica baseia-se na construção de 

bibliotecas de um gene marcador filogenético (rDNA 16S para bactérias e arqueias, região do 

ITS/5,8S para eucariotos, p. ex.) utilizando como substrato o DNA metagenômico extraído de 

um dado ambiente.  Essa abordagem possibilita o acesso à classificação taxonômica e 

diversidade de micro-organismos presentes em amostras ambientais. A análise metagenômica 

de DNA total consiste na construção de bibliotecas utilizando como substrato o DNA 

metagenômico fragmentado aleatoriamente (shotgun). Os fragmentos obtidos são ligados a 

sequências adaptadoras comuns, e então é realizada a reação de sequenciamento (os meios da 

reação dependem do equipamento que será utilizado). Essa abordagem permite realizar a 

análise do potencial biotecnológico dos micro-organismos do ambiente, com possível 

identificação de novas biomoléculas – análise funcional. 

Apesar das vantagens, as tecnologias da nova geração de sequenciadores 

apresentam algumas limitações quando comparado ao método de Sanger, como a maior taxa de 

erro no sequenciamento, sequências mais curtas dificultando no processo de montagem, erros 

no sequenciamento de homopolímeros acarretando erros de leitura e genes truncados e a 

produção de réplicas artificiais que devem ser cuidadosamente analisados (HUSE, 2007). No 

entanto, algumas dessas limitações não são tão importantes nos estudos de metagenomas, os 

quais se baseiam na busca por similaridade dos fragmentos em bancos de dados de referência, 

sem a necessidade de montar genomas ou realizar predições (EDWARDS, 2010; MACLEAN 

et al., 2009). 

O enorme conjunto de dados gerados apresenta desafios consideráveis nas análises, 

pois o metagenoma inclui o genoma de milhões de espécies, muitas das quais não são 

atualmente descritas (HIRSCH, 2010). Apesar de novos bancos de dados e ferramentas de 

bioinformática serem constantemente melhorados, desenvolvimentos na análise computacional 
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ainda são necessários para melhorar a interpretação dos dados metagenômicos (MOCALI, 

2010). Sem as ferramentas e as abordagens de bioinformática, os resultados obtidos pelas novas 

tecnologias de sequenciamento seriam vistos como apenas um conjunto de letras sem sentido. 

Empregadas em conjunto, a metagenômica, as tecnologias de sequenciamento e a 

bioinformática, vêm permitindo responder as questões centrais da ecologia microbiana, 

incluindo: Quem são? O que fazem? Como fazem? – e demonstram um futuro promissor para 

preencher a lacuna existente sobre o conhecimento da diversidade genética do planeta e o 

potencial biotecnológico que pode existir na imensa parcela dos micro-organismos não 

cultiváveis. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve por objetivo descrever a diversidade taxonômica de bactérias 

presentes no sedimento associado à raiz de R. mangle, principal espécie vegetal dos manguezais 

brasileiros, utilizando métodos independentes de cultivo, e identificar novas espécies ou 

espécies raras de actinobactérias de interesse biotecnológico.   

3.2 Objetivos do Capítulo 1 

O capítulo 1 teve como objetivo catalogar a diversidade taxonômica da comunidade 

bacteriana do sedimento de rizosfera de R. mangle em oito manguezais do Ceará, por meio do 

sequenciamento de bibliotecas de clones do gene RNA ribossomal 16S. 

3.3 Objetivos do Capítulo 2 

O capítulo 2 teve por objetivo traçar o perfil das comunidades bacterianas 

associadas aos sedimentos de rizosfera de R. mangle de sete manguezais brasileiros, 

distribuídos nas regiões Norte, Nordeste e Sul, por meio de sequenciamento de bibliotecas de 

amplicons (gene RNA ribossomal 16S) utilizando plataformas de sequenciamento de alto 

rendimento. 

3.4 Objetivos do Capitulo 3 

O capítulo 3 teve por objetivo realizar uma revisão bibliográfica sobre o potencial 

biotecnológico de estirpes de bactérias isoladas de manguezais e prospecção de gêneros do filo 

Actinobacteria, reconhecido por reunir o maior número de espécies produtoras de antibióticos, 

enzimas, biossurfactantes dentre outros compostos de interesse biotecnológico, mas ainda 

pouco explorado em sedimentos de manguezais.  
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4 CAPÍTULO 1 – DIVERSIDADE BACTERIANA ASSOCIADA AOS SEDIMENTOS 

DE RHIZOPHORA MANGLE DE MANGUEZAIS DO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO 
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4.1 Introdução 

O Estado do Ceará apresenta região costeira de 573 km de extensão, onde ocorrem 

formações como tabuleiros, falésias, restingas, dunas e lagoas, além das florestas de 

manguezais. Estas encerram cerca de 20 mil hectares da costa cearense e estão sob influência 

do clima predominantemente semiárido local.  

Os manguezais do Estado do Ceará estão submetidos a diversos tipos de impactos 

antrópicos, incluindo intensa urbanização da zona costeira, barragens e drenagem dos rios e 

poluição causada pelos resíduos provenientes da agricultura e carcinicultura (LACERDA et al., 

2008).  

Os limitados estudos acerca da diversidade e da função dos micro-organismos 

presentes nos sedimentos de manguezais do Brasil, especialmente no Nordeste, aliado ao papel 

fundamental desses micro-organismos para o funcionamento desses ecossistemas, justificam a 

urgente necessidade de estudos sobre a ecologia microbiana nesses ambientes, tendo em vista 

o correto manejo e o uso sustentável das funções desses ambientes e para formular estratégias 

para atenuação dos impactos aos quais estão sujeitos. 

O presente capítulo tem como objetivo descrever os grupos bacterianos dominantes 

nos sedimentos da rizosfera de Rhizophora mangle L. de oito manguezais do estado do Ceará, 

utilizando métodos independentes de cultivo.  
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ABSTRACT 

 
Microorganisms play important roles in nutrient cycling in mangrove ecosystems and 
knowledge on the plant/microorganism association is essential to better understand the 
functioning of this environment. Rhizophora mangle is the dominant tree species within 
Brazilian mangroves and very little information is available on the microbes associated with 
this plant species. In this context, the aim of this study was to survey the taxonomic diversity 
of bacteria in the R. mangle root zones in mangroves within the semi-arid region of Northeast 
Brazil submitted to different human disturbances, intending to determine the bacterial 
fingerprint associated with this habitat. The total DNA extracted from sediments was pooled 
and used for construction of 16S rDNA libraries. After quality analysis, 663 sequences were 
obtained with an average size of 809bp. All mangroves exhibited high phylum richness and 
Acidobacteria, Bacteroidetes, Chloroflexi, and Proteobacteria were detected in all locations. 
Proteobacteria was dominant in all mangroves, and it was mainly represented by Alpha, Delta, 
and Gammaproteobacteria. The greatest richness was found in the pristine mangrove, Timonha, 
with 14 phyla while the lowest richness was found in Ceará, an urban mangrove, threatened by 
intense urbanization, with only 7 phyla. The results clearly showed that the taxonomic diversity 
of bacteria from mangroves subjected to intense urbanization (Ceará) have decreased, 
highlighting the risks of these changes for functioning of nutrient cycles associated with R. 
mangle. 
Keywords: Brazilian mangroves. Semi-arid. Rhizophora mangle. rRNA 16S. Clone library .
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4.2 Introduction 

Vegetation that is exclusively found in mangroves comprises about 73 species 

within 28 genera, which present a number of different adaptations allowing them to survive in 

this salty, muddy and anoxic coastal environment (DUKE et al., 2006; LO et al., 2014). In 

Brazil, this exclusive vegetation is represented by the genera Avicennia, Laguncularia and 

Rhizophora with the latter prevailing throughout the coastal zone (SPALDING et al., 2010).  

Rhizophora is the predominant and the most widespread genus of the family 

Rhizophoraceae (LO et al., 2014). Although globally distributed, only six species and 

approximately an equal number of hybrids have been described for this genus: R. apiculata, R. 

mucronata and R. stylosa in Indo-West Pacific, and R. mangle, R. racemosa and R. samoensis 

in Atlantic-East Pacific mangroves (LO et al., 2014).  

R. mangle, also known as red mangrove, is the dominant species in tropical coastal 

areas of the Atlantic Ocean, Pacific America and in several tropical islands at South-Western 

Pacific Ocean (DUKE et al., 2006; LO et al., 2014; SPALDING et al., 2010). The red mangrove 

has an intricate prop root system that supports its fixation in muddy soils, and its respiration 

and aeration during periods of complete submersion (DUKE et al., 2006).  

Since the red mangrove is predominant in tropical mangroves, it is assumed that 

this plant might have an essential role for the ecosystem, and it has been hypothesized that 

microbial community inhabiting this environment is very specific due to selection over time 

(CLEARY et al., 2012; DIAS et al., 2012). Despite that intimate association, plant effects on 

microbial diversity and vice-versa is little understood in mangroves (GOMES et al., 2010). In 

terrestrial plants, such interaction is recognized as rhizospheric effect; i.e. plants provide 

nutrient-rich exudates (HÖFLICH, 1994), and therefore select for certain taxa and/or functional 

groups of microorganisms (KUMAR, 2007), whereas microorganisms are essential for plant 

growth, protection against pathogen and organic matter turnover (NARULA, 2009).  

In the case of R. mangle, there are few studies toward assessing the bacterial taxa 

surrounding the rhizosphere of native plants and this knowledge is the starting point for 

reforestation actions and/or sustainable exploitation of the biodiversity (GOMES et al., 2008; 

GOMES et al., 2013).  
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This study aimed to conduct the first survey of benthic bacterial community under 

Rhizophora mangle forest across eight mangroves within the semi-arid region of Northeast 

Brazil, intending to determine the bacterial fingerprint associated with that habitat.  

 

4.3 Materials and Methods 

Sediment samples were taken from eight mangroves across 573 km of Ceará state's 

coastal zone, in semi-arid region of Northeast Brazil. The study comprised samples from Icapuí 

(ICA), Malcozinhado (MAL), Cocó (COC), Ceará (CEA), Aracatiaçu (ARA), Acaraú (ACA), 

Coreaú (COR) and Timonha (TIM) mangroves. CEA, COC and MAL are located at 

metropolitan region of Fortaleza, the biggest city of the State of Ceará, and are intensively 

subjected to urbanization and sewage disposal. ARA, ACA and COR are located at the west 

coast of the state and are threatened mostly by shrimp farming. TIM was the reference 

mangrove, since it is located in the environmental protection area of Parnaiba River, at the 

extreme west of the State of Ceará. It is little affected by human activities, only by native 

fishermen and crab collectors. ICA is located in the extreme east coast in a risk area for oil spill 

due to its proximity to petroleum exploitation reservoirs.  

Sediments were collected within the prop roots of R. mangle in the 0-20 cm 

superficial layer, at low tide (0.0–0.2 m), during the wet season (between March and May 2010). 

For the molecular analysis, samples were stored in sterile flasks, labeled, and placed in an ice-

cooled box. Sediments for physicochemical analyses were packaged in plastic bags and taken 

to the laboratory. Salinity and pH were measured in the sediment interstitial water. The 

remaining samples were dried for organic matter and particle size analyses. 

Organic matter content (OMC) was analyzed by the loss on ignition protocol 

(SCHULTE et al., 1996). In order to perform the particle size analysis, samples of dry 

sediments were weighed (100 g) in triplicates and washed in a 0.062 mm mesh sieve to remove 

the silt-clay from sand fraction. The sand retained on the sieve was recovered, oven dried and 

re-weighed. The silt-clay content was calculated by subtracting the final and initial weights. 

PC-ORD (MCCUNE et al., 2011) was used to generate the cluster analysis of the abiotic factors 

based on Euclidian distance. 

The metagenomic DNA was isolated from 0.5 g of sediments using the 

PowerSoilTM DNA Isolation kit (MoBio, Carlsbad, CA, USA). 20 ng of purified DNA was 
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amplified by PCR using the universal primers 27F and 1525R (LANE, 1991), covering nearly 

the entire 16S rRNA gene (E. coli 16S rRNA gene sequence).  The amplicons for each 

mangrove were cloned into the pGEM-T easy cloning vector (Promega, Madison, WI, USA) 

and introduced into Escherichia coli Top10F’ (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) by 

electroporation, according to the protocol provided by the manufacturer. The plasmids 

containing 16S rRNA gene were extracted from the clones by the alkaline lysis method 

(SAMBROOK et al., 2001) and sequenced by Macrogen Inc. (Seoul, Korea) using the universal 

primer T7 promoter in an ABI 3730 (Applied Biosystems) with ABI PRISM BigDyeTM 

terminator cycle sequencing kit and AmpliTaq DNA polymerase (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA), following the protocols supplied by the manufacturer.  

Eletropherograms were analyzed, and sequences were trimmed and selected for 

high quality sequences at Ribosomal Data Project Pipeline (rdp.cme.msu.edu). Sequences 

longer than 300 bp and with more than 80% of bases with Phred>20 were selected to constitute 

the final dataset. Sequences were assigned to operational taxonomic units (OTU) with Mothur 

software (version 1.32.0) (SCHLOSS et al., 2009), using a naïve Bayesian classification based 

on the reconstructed SILVA SEED database (release 111) (QUAST et al., 2013) as a reference 

dataset for classifying sequences from the phylum to genus level. A similarity of 98% between 

sequences was considered to assemble them into OTU at species level (NEMERGUT et al., 

2011). Chimera checking was performed using the chimera.uchime algorithm (EDGAR et al., 

2011) with Mothur and SILVA-Gold as the references. A set of 663 sequences passed the 

quality filtering steps and was used to calculate the richness estimators and diversity indexes. 

Mothur was also used to build clusters based on relative abundance at different hierarchical 

levels.  

4.4 Results and Discussion 

4.4.1 Physicochemical characteristic of semi-arid mangrove sediments  

In the present study, we examined the geographic distribution of benthic bacterial 

community associated to red mangrove over 573 km of coastal zone under the semi-arid climate 

of Northeast Brazil. The eight studied mangroves were chosen taking into consideration local 

environmental characteristics and the main anthropic impacts acting on each habitat. The 

environmental variables (pH and salinity), sediment characteristics (organic matter and 
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silt+clay contents) and GPS coordinates of the eight sampling sites are shown in Table 1. The 

variables were analyzed by ANOVA with p<0.001 and Tukey a posteriori test, which exhibited 

a statistically significant difference of the silt+clay and organic matter contents between COR 

and the other mangroves. It was also observed an increase of silt+clay content from the east 

(ICA) to west (TIM), probably due to the tide direction. Organic matter is mostly related with 

silt+clay contents, and this fact was clearly seen in COR, where both were higher. shows the 

clustering based on Euclidean distance for the abiotic variables, where COR is separated from 

the others mangroves. Also, ACA and TIM clustered together, with 73% of similarity, 

separating themselves from the group formed by the other mangroves.  

Although it is known that variations on environmental conditions might alter soils 

bacterial communities (FIERER et al., 2006; LOZUPONE et al., 2007), the differences in the 

abiotic variables recorded in this study were not significant to explain the observed variation in 

bacterial community.   

4.4.2 Phylum-level bacterial taxonomic composition  

After quality checking, 663 sequences (Phred>20) of 16S rRNA partial gene were 

obtained, reaching an average of 83 sequences per sample, with a mean size of 809 bp (NCBI 

PopSet 846337277). Richness (Chao1 estimator) and diversity (Shannon index) were highest 

in TIM, the pristine mangrove, and lowest in the most urbanized mangrove (CEA). According 

to the observed OTUs and Chao1 richness estimator there are significant differences between 

the pristine and urban mangroves (P<0.05). The ecological indexes showed that those more 

altered urban mangroves presented lower richness and diversity when compared to the pristine 

mangrove, signaling to an urgent need for conservation actions. 

The retrieved sequences were affiliated to at least 19 phyla with remarkable 

dominance (>1% relative abundance) of Proteobacteria, Acidobacteria, Actinobacteria, 

Bacteroidetes, Chloroflexi, Planctomycetes, Deferribacteres, and Firmicutes in all mangroves. 

Members of these eight phyla make up an average of 94.75% of the libraries. In addition, 

members of other phylum-level lineages with relative abundance lower than 1%, such as 

Chlamydiae, Chlorobi, Cyanobacteria, Lentisphaerae, Nitrospira, Gemmatimonadetes, 

Spirochaetes, Synergistetes, Tenericutes, Verrucomicrobia and WS3, were detected in the 

dataset. Only 6.38% of total sequences could not be affiliated to any known bacterial group, 
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mostly because of the high quality and length of the sequences, which provided a good coverage 

of the 16S gene enabling the classification of a great part of the sequences. 

TIM and COR exhibited 13 phyla, followed by ICA (12 phyla), COC and MAL (10 

phyla each), and CEA (7 phyla). The pristine mangrove (TIM), shared 10 phyla with its 

neighbor COR (threatened by intense shrimp farming), and both shared 9 phyla with ICA, 

located in the extreme of the east coast. The adjacent mangroves ARA and ACA, which are 

quite threatened by shrimp farming, shared 7 out of the total of 9 phyla found in each. 

Proteobacteria, Acidobacteria, Bacteroidetes and Chloroflexi were detected in all locations, 

comprising at least 71.6% of total phyla relative abundance. Proteobacteria alone ranged from 

40 up to 78% in ICA and CEA, respectively.  

The dominance of Proteobacteria in mangrove sediments is remarkable, regardless 

the methodology applied in the study or of the pressures at which the environment is subjected. 

Andreote (ANDREOTE et al., 2012) obtained similar results at phylum-level analyzing 

sediments from different areas of mangroves in the Southeast region of Brazil (Cananeia and 

Bertioga, SP), where the relative abundance of Proteobacteria ranged from 47.1 to 56.3%. 

Pureza (2013) also reported similar phylum-core in a mangrove from Amazonia (Bragança, 

PA), and Ghosh (2010) showed that the relative abundance of Proteobacteria was greater than 

50% in an Indian mangrove (GHOSH et al., 2010; PUREZA et al., 2013). Fierer (2012) have 

pointed out that Proteobateria are ubiquitous in soils, and only their relative abundances and 

their specific representatives tend to vary between different ecosystems (FIERER et al., 2012). 

The most representative classes in the eight semi-arid mangroves were 

Alphaproteobacteria (18.9%), Gammaproteobacteria (18.1%) and Deltaproteobacteria (15.5%), 

followed by Acidobacteria classes. A similar distribution of those classes was reported in 

previous studies in Brazilian mangroves (ANDREOTE et al., 2012; DIAS et al., 2010; GOMES 

et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2015; SANTOS et al., 2011). Changes in that pattern have been 

reported in contaminated mangroves, where Betaproteobacteria is frequently dominant 

(GHOSH et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2015; PEIXOTO et al., 2011). 

Members of Acidobacteria are phylogenetic and physiologically diverse and 

ubiquitous in soils, with few described strains (JONES et al., 2009; WANG et al., 2012). In this 

study, Acidobacteria ranged from 3.8 to 12% (CEA and ARA, respectively), which contrast 

with the low abundance previously reported (ANDREOTE et al., 2012) in mangroves from 

Southeast Brazil. Studies suggest that the abundance of this phylum is significantly increased 

when pH is lower than 5.5, although in this study the pH variation has ranged around 7.0. Wang 
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(WANG et al., 2012) reported the abundance of Acidobacteria ranging between 4 up to 6% in 

no acidic freshwater samples and suggested that not only pH drives the abundance of this group. 

Previous studies reported a higher abundance of Acidobacteria (29% and 54%) in the Brazilian 

Atlantic forest (BRUCE et al., 2010), and in pasture soils (7% and 14%) (ROCHA et al., 2013). 

Therefore, R. mangle from semi-arid region of Brazil emerge as new habitat for Acidobacteria 

prospection. Within the classes of Acidobacteria, Gp10, Gp17, Gp21 and Gp23 were most 

representative in our dataset, although other subdivisions were also found. Studies point out 

that subdivisions Gp1, Gp3, Gp4, Gp6, and Gp18 are enriched in freshwater environments, 

while subdivisions Gp10, Gp21, Gp22, and Gp26 are more abundant in marine sediments 

(ORCUTT et al., 2011; ZHANG et al., 2015). When analyzing soils and sediments collected 

across different continents, Jones et al. (2009) realized that subdivision Gp1 was responsible 

for almost 7.5% of all bacterial sequences. These results indicate that Acidobacteria are 

relatively abundant in sediments, including semi-arid mangrove sediments, although more 

studies are required for understanding the role of specific subgroups detected in mangroves. 

Bacteroidetes are found in numerous environments ranging from animal guts and 

skins to sediments and sea water (THOMAS et al., 2011), always under anaerobic conditions. 

The variety of environments in which Bacteroidetes are found is mainly due to the fact that they 

are recognized specialists in the degradation of high molecular weight organic matter, from 

polysaccharides to proteins. Some studies correlate the presence of Bacteroidetes with substrate 

pH, being significantly higher in alkali medium (LAUBER et al., 2009). Although there was 

no significant difference in the pH of the studied mangroves, the relative abundance of this 

group was higher (11.4%) in MAL (pH 7.8) and lower (3.4%) in TIM (pH 7.0), confirming 

their preference for alkali habitats.  

Few studies report an expressive presence of Chloroflexi in mangrove sediments 

(LIANG et al., 2007; PUREZA et al., 2013; ZHANG et al., 2015), although in this study it 

represents 9% of the detected phyla. It was among the four phyla that were detected in all 

mangroves, being the second most abundant phylum in ICA (24%). In mangrove sediments 

from Shenzhen Bay, China, the relative abundance of Chloroflexi reached 28%, whereas 

Proteobacteria was the second most abundant phylum (ZHANG et al., 2015). In mangroves 

from Southeastern Brazil the relative abundance of that phylum varied from 5.4% to 1.3%, with 

the lowest value detected in damaged mangroves (ANDREOTE et al., 2012). Similarly, in this 

study, CEA mangrove showed the lowest relative abundance of green non-sulfur bacteria, 

confirming this trend.     
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4.4.3 Diversity of bacterial genera  

A total of 188 bacterial genera were identified among the 663 sequences from our 

dataset. So far, only 26 of these genera were found in mangroves (BABA et al., 2011; BASAK 

et al., 2014; CHAKRABORTY et al., 2015; FAN et al., 2012; FLORES-MIRELES et al., 2007; 

GAO et al., 2014; GOMES et al., 2010; GUO et al., 2011; KHATRI et al., 2012; MISHRA et 

al., 2012; SANTOS et al., 2011; SOTO-RAMÍREZ et al., 2008; ZHANG et al., 2008; ZHAO 

et al., 2011). A great amount of randomly selected clones of this study was affiliated with 

groups that encompassed marine and/or estuarine anaerobic bacteria. The large inputs of 

organic matter support high rates of heterotrophic metabolism and, since oxygen is usually 

depleted below a few millimeters in mangrove sediments, even where the soil surface is 

exposed to air, anaerobic metabolism predominates with decomposition mediated primarily by 

fermentative and sulfate-reducing bacteria (ALONGI, 2010).  

At least 33 genera were related to sulfur metabolism, comprising 25 genera of 

sulfate-reducing bacteria (SRB) and eight genera of sulfur-oxidizing bacteria. Among the 

sulfur-oxidizing bacteria, the majority belongs to purple sulfur bacteria (Chromatiales), a group 

of anaerobic microorganisms that obtain energy from anoxygenic photosynthesis, i.e. oxidizing 

hydrogen sulfide to sulfite and sulfate. Ectothiorhodosinus was the most abundant genus of 

purple sulfur bacteria.  Only one genus (Ignavibacterium) was assigned to green sulfur bacteria.  

The sulfate-reducing bacteria (SRB) were mostly assigned to Deltaproteobacteria, 

as expected. The most representative orders were Desulfobacterales (mainly represented by the 

genera Desulfonema, Desulfopila, Desulfosalsimonas, Desulfobacterium and Desulfosarcina) 

and Syntrophobacteriales (Desulfoglaeba, Desulfovirga, Desulfosoma). The other orders 

detected were Desulfovibrionales (Desulfocurvus and Desulfonauticus) and Desulfarculales 

(Desulfarculus), although in minority. The occurrence of Dethiobacter (Firmicutes) and 

Thermodesulfovibrio (Nitrospirae) was also noticed, which are also sulfate-reducing bacteria.  

The iron cycle in mangroves is dynamic and closely linked with the sulfur cycle 

(ALONGI, 2010). Iron and sulfur are important elements in the biogeochemistry of estuarine 

sediments because microbial groups related to both cycles play important roles in the 

decomposition of organic matter (NÓBREGA et al., 2013). Sequences affiliated to 

Acidobacteria related with iron metabolism were detected (Figure ). Aciditerrimonas and 

Geothrix reduce ferric iron (III), whereas Acidimicrobium and Ferrimicrobium oxidize ferrous 

iron (II). Rhodobacteraceae, a highly diverse family within the class Alphaproteobacteria, 



 
48 

 

 
 

known as a phototrophic iron oxidizer (HEDRICH et al., 2011), was also well represented in 

the studied mangroves.  

Within Alphaproteobacteria, groups related to the nitrogen cycle were abundant in 

the red mangrove habitats (Figure ). The most occurring genera were Tistlia, Devosia, 

Hyphomicrobium (nitrogen-fixing bacteria), Nitratireductor and Nisaea (denitrifying). Derxia 

and Azovibrio (Betaproteobacteria), Microaerobacter (Firmicutes) and Nitrospira (Nitrospira) 

which are all related to the N cycle.   

Besides the above-mentioned bacterial genera, this study reports the presence of 

well-known genera related to the degradation of aromatic compounds, petroleum and several 

contaminants. The genera Nitratireductor, Oceanicola and Novosphingobium associated with 

pyrene and naphthalene degradation (LAI et al., 2011; SUZUKI et al., 2007; YUAN et al., 

2009) were detected in ICA, MAL, CEA and ARA. Further, bacteria belonging to the genera 

Anaeromyxobacter, Holophaga, Parvibaculum, Sphingopyxis, and Syntrophorhabdus, all 

related to degradation of phenolic compounds (GODOY et al., 2003; LIESACK et al., 1994; 

QIU et al., 2008; SANFORD et al., 2002; SCHLEHECK et al., 2004), were detected in six of 

the eight studied mangroves (ACA, COR, MAL, COC, CEA and ICA). The species 

Anaeromyxobacter dehalogenans, which is already extensively used in bioremediation of 

uranium (WU et al., 2006), was detected in ACA and COR. The genera Devosia and 

Thalassolituus, encompassing bacteria related to the oil (CHOI; CHO, 2013), hexane and diesel 

(RYU et al., 2008; VERMA et al., 2009) degradation, were detected in COC and ACA. OTUs 

affiliated to Dongia, Hyphomicrobium (Alphaproteobacteria), Desulfatirhabdium, 

Desulfuromonas (Deltaproteobacteria), Nantrocella, Planococcus and Steroidobacter 

(Gammaproteobacteria), related to the degradation of other hydrocarbons such as dyes, 

acetonitrile, dichloromethane and steroid hormones (BALK et al., 2008; ENGELHARDT et 

al., 2001; FAHRBACH et al., 2008; LIU et al., 2010; SUNG et al., 2003), were found in all 

studied mangroves. The genus Haliea, previously reported by Santos (SANTOS et al., 2011) 

as possible bioindicator for oil contamination in mangroves, was found in MAL, COC, CEA, 

ACA and TIM, being more abundant in ACA (Figure ). Altererythrobacter and Amorphous 

(Alphaproteobacteria), two genera of marine bacteria, were found in ICA, CEA, ARA and ACA 

(Figure ). Some species belonging to these genera have been reported as producers of useful 

enzymes and compounds such as epoxide hydrolase (KWON et al., 2007), astaxanthin 

(MATSUMOTO et al., 2011) and exopolysaccharides (WANG et al., 2010). These results 

highlight the genetic potential of bacterial community to biotechnological applications. 
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Undoubtedly, researches undertaken in Brazil are at the forefront of studies on 

bioremediation and restoration of mangroves (ANGELIM et al., 2013; SANTOS et al., 2010; 

SODRÉ et al., 2013). However, there are few studies regarding the Brazilian mangrove 

microbiomes taxonomic composition and function (ANDREOTE et al., 2012; DIAS et al., 

2010; NOGUEIRA et al., 2015), and these studies used composite samples from different 

habitats within mangroves, forested and without vegetation, which are known to conceal the 

natural variation (BAKER et al., 2009).  

Despite the obvious limitation of our clone libraries, mostly due to the small number 

of clones sequenced, our dataset provides the first overview on the sediment bacteriome 

throughout the coastal zone in the semi-arid region of Brazil, comprising pristine and 

anthropized mangroves. The results endorsed the general pattern (core) of bacteria phylum-

groups in mangroves, regardless of the local environment characteristics, and a high redundancy 

of bacterium genera involved in the sulfur metabolism, especially sulfate-reducing bacteria. 

These organisms proliferate in habitats rich in partially oxidized substrates and anaerobic 

conditions, typically found inside red mangrove habitat. Furthermore, our study presents the 

identification of a signature of bacterial genera inside red mangrove habitats in Northeast 

Brazilian mangroves.  

4.5 Conclusions 

This study comprises the first record of the benthic bacterial taxonomic diversity 

associated with red mangrove in semi-arid region of Brazil and demonstrates that this 

vegetation exerts a strong effect on the selection of its microbiome. The variation on salinity, 

silt+clay, pH, temperature and organic matter, as well as the geographic distance, were not able 

to explain the observed differences on bacterial genera occurrence. Our data also detected a 

drop in bacterial diversity in mangroves intensively subjected by human disturbances.  
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Table 1 – Main characteristics of mangroves and environmental sediments variables in R. mangle habitats of the mangroves of Ceará, NE, Brazil. 

Mangrove Code† Municipality Population‡ 
Sampling location Main 

 anthropic changes§ 
Mangrove 
area# (ha) 

Shrimp farm 
area†† (ha) 

pH Salinity‡‡  
O.M. 
(g/kg) 

Silt + 
Clay (%) Latitude Longitude 

Icapuí ICA Icapuí 18,392 S04°41.514’ W37°21.195’ 
Salterns, shrimp 

farming 
62 494.21 7.1 39 66.20a 29.2a 

Malcozinhado MAL Cascavel 66,142 S04°03.787’ W38°11.341’ Urbanization 26 0 7.8 34 84.99b 49.4c 

Cocó COC Fortaleza 2,452,185 S03°46.482’ W38°26.552’ 
Intense urbanization, 

littering, sewage 
526 0 7.2 35 82.83b 39b 

Ceará CEA 
Fortaleza 
/Caucaia 

2,777,626 S03°42.135’ W38°35.849’ 
Intense urbanization, 

littering, sewage 
881 0 7.1 42 84.49b 39b 

Aracatiaçu ARA 
Amontada 
/Itarema 

76,703 S03°0.405' W39°42.475' Shrimp farming 778 344.62 7.3 36 82.58b 52.4c 

Acaraú ACA Acaraú 57,551 S02°50.976' W40°7.650' Shrimp farming 1,557 705.53 7.5 31 87.79bc 77.9d 

Coreú COR 
Camocim 
/Granja 

112,803 S02°53.567’ W40°49.902’ Shrimp farming 3,530 904.08 7.3 43 158.54d 95.2e 

Timonha TIM 
Barroquinha 

/Chaval 
27,091 S02°56.585’ W41°19.073’ Pristine 5,011 76.92 7.0 39 96.93c 84.1d 

 

† Three letter code of each mangrove used in this work; ‡ IBGE census 2010 (http://censo2010.ibge.gov.br/) – population of the cities adjacent to the mangrove; § According 
to Lacerda et al. 2008; # Remote sensing (MAIA et al., 2006); †† SEMACE archives – shrimp farming areas in the reference cities (SOARES et al., 2011); ‡‡ Salinity values 
expressed in Practical Salinity Units. Different letters represent significant differences (p<0.001) demonstrated by variance analysis with Tukey’s post-test
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Table 2 – Estimated OTU richness and diversity indexes for 16S rRNA libraries of sediment of 
mangrove samples. 

 NS† OTUs‡ bp Chao1§ Shannon§ 
Good’s 

Coverage 
at 0.02#  

Good’s 
Coverage 

at 0.2†† 
ICA 91 79 812 493ab 4.30 0.22 0.90 

MAL 86 80 853 635ab 4.35 0.13 0.94 

COC 78 75 853 714b 4.30 0.08 0.87 

CEA 86 78 917 346a 4.10 0.19 0.88 

ARA 89 83 977 501ab 4.40 0.14 0.97 

ACA 84 81 801 831b 4.38 0.07 0.96 

COR 62 61 654 946bc 4.33 0.03 0.73 

TIM 93 90 606 1025c 4.49 0.06 0.88 

 

† NS - Number of sequences for each library; ‡Calculated with Mothur at the 0.02 distance; § Chao1 
richness estimator and Shannon diversity index calculated using Mothur (0.02 distance); # Good’s 
coverage estimator at distances; # 0.02 (species level) and †† 0.2 (phylum level). 
 

 

 

 

Figure 5 – Cluster analysis of environmental variables (pH, salinity, silt-clay and organic 
matter contente) of sediments of Rhizophora mangle root zones of mangroves at Ceará
State (NE, Brazil) based on Euclidian distance. 
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OTHERS encompass: Chlamydiae, Chlorobi, Cyanobacteria, Lentisphaerae, Nitrospira, 
Gemmatimonadetes, Spirochaetes, Synergistetes, Tenericutes, Verrucomicrobia and WS3. 

Figure 6 – Spatial distribution of bacterial phyla associated with Rhizophora mangle in 
mangroves from semi-arid coastal zone of Northeast Brazil. 
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Alpha proteoba cteria Thioclava 0 1 0 0 0 0 0 0

Sulfurimonas 0 0 0 0 1 0 0 0

Sulfurovum 0 2 1 0 1 1 1 0

Ectothiorhodosinus 1 1 0 3 1 3 0 1

Thiobaca 0 0 0 1 2 0 0 0

Thiococcus 0 0 0 0 0 0 1 0

Thioflaviccocus 0 0 1 0 0 0 0 0

Thiohalobacter (fam) 1 1 1 1 1 0 0 1

Thiohalomonas (fam) 1 0 0 1 0 1 0 0

Thiohalophilus (fam) 0 0 0 1 1 1 0 1

Thioprofundum (fam) 1 0 1 1 1 1 1 1

Chlorobi Ignavibacterium 0 1 0 0 1 1 1 1

Desulfarculus 0 0 0 1 0 0 0 1

Desulfatirhabdium 1 1 0 0 1 0 0 0

Desulfobaba 0 0 0 0 0 0 0 0

Desulfobacca 0 1 0 0 0 0 1 1

Desulfobacterium 1 0 1 1 1 0 0 0

Desulfobulbus 0 0 0 1 0 2 0 0

Desulfocapsa 0 0 1 0 0 0 0 0

Desulfocurvus 0 1 0 1 1 0 0 0

Desulfofrigus 0 1 0 0 0 0 0 0

Desulfofustis 0 0 1 0 0 0 1 1

Desulfoglaeba 1 0 1 3 0 1 0 3

Desulfonauticus 0 0 0 0 0 0 0 1

Desulfonema 3 0 0 0 0 0 2 4

Desulfopila 1 2 0 2 0 1 1 1

Desulforhopalus 0 1 0 0 1 0 0 0

Desulfosalsimonas 0 1 1 1 1 0 0 2

Desulfosarcina 0 0 0 0 2 0 1 1

Desulfosoma 0 0 0 0 1 2 0 0

Desulfotalea 0 0 0 0 0 0 0 1

Desulfovibrio 0 0 0 0 0 0 1 0

Desulfovirga 0 0 0 1 0 1 3 0

Desulfuromonas 0 1 0 0 0 0 0 0

Thermodesulforhabddus 0 0 0 0 0 1 0 1

Nitros pirae Thermodesulfovibrio 0 0 0 0 0 1 0 0

Fi rmicutes Dethiobacter 1 0 0 0 0 0 0 0

Aciditerrimonas 1 3 1 0 0 0 0 0

Geothrix 0 0 0 0 1 0 0 0

Deltaproteobacteria Desulfuromonas 0 1 0 0 0 0 0 0

Acidimicrobium 0 0 0 0 0 0 0 1

Ferrimicrobium 0 1 3 0 0 0 0 0

Alpha proteoba cteria Rhodovulum 1 0 0 0 1 0 0 0

Tistlia 0 0 0 0 1 0 0 1

Devosia 0 0 1 0 0 0 0 0

Hyphomicrobium 0 0 1 1 1 0 0 0

Azovibrio 0 0 0 0 0 0 1 0

Derxia 0 0 0 0 0 1 0 0

Nisaea 0 0 0 1 0 0 0 1

Nitratireductor 1 0 0 0 0 0 0 0

Fi rmicutes Microaerobacter 1 0 0 0 0 0 0 0

Nitri fying Nitros pi rae Nitrospira 0 0 0 0 0 0 0 1

Alpha proteoba cteria Methylosinus 0 0 0 2 0 0 0 0

Methylococcus 0 0 0 1 0 1 0 0

Methylohalobius 0 0 0 0 0 1 0 1

Methylosphaera 0 0 0 0 1 0 0 0
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Figure 7 – Bacterial genera related to sulfur, iron and nitrogen cycles detected 
by 16S rDNA cloning library of sediments collected in Rhizophora mangle
root zones in mangroves (ICA, MAL, COC, ARA, ACA, COR and TIM) from 
Northeast, Brazil. 
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Nitratireductor 1 0 0 0 0 0 0 0

Novosphingobium 1 0 0 1 0 0 0 0

Oceanicola 1 1 0 2 2 0 0 0

Anaeromyxobacter 0 0 0 0 0 1 1 0

Holophaga 0 0 0 0 0 0 1 0

Parvibaculum 0 0 0 1 0 0 0 0

Sphingopyxis 0 2 1 0 0 3 0 0

Syntrophorhabdus 1 0 0 0 0 0 0 0

Devosia 0 0 1 0 0 0 0 0

Thalassolituus 0 0 0 0 0 1 0 0

Dongia 0 0 0 0 0 0 1 0

Hyphomicrobium 0 0 1 1 1 0 0 0

Desulfatirhabdium 1 1 0 0 1 0 0 0

Desulfuromonas 0 1 0 0 0 0 0 0

Natrocella 0 1 1 1 1 2 0 0

Planococcus 0 1 0 0 0 0 0 0

Steroidobacter 0 0 0 0 0 1 0 1

Marinobacterium 0 0 0 0 1 0 0 0

Microbulbifer 0 0 1 0 0 1 0 0

Haliea 0 1 1 1 0 4 0 1

Astaxanthin Altererythrobacter 1 0 0 1 1 2 0 0

E xopolysaccharides Amorphus 0 0 0 1 0 0 0 0

Producing compounds of 
biotechnological interest

Bioindicator

PHA degradation

TI
MGenera                     

(or Family) IC
A

M
A

L
CO

C
CE

A

Degradation of pollutants

A
RA

A
CA

CO
R

Phenolic compounds 
and heavy metals

Oil, hexane and diesel

Hidrocarbons, steroids, 
acetoniti le, dyes, 

cellulose

Figure 8 – Bacterial genera related to metabolism of different compounds in the 
studied mangroves. 
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5 CAPÍTULO 2 – BACTERIOMA ASSOCIADO AOS SEDIMENTOS DE 

RIZOSFERA DE RHIZOPHORA MANGLE DE MANGUEZAIS BRASILEIROS 
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5.1 Introdução 

A diversidade das comunidades microbianas varia sobremaneira em escala espacial, 

e essa variação é atribuída a fatores bióticos e abióticos (MARTINY, 2006, 2011). Os estudos 

existentes sobre a biogeografia das comunidades microbianas em vários tipos de ambientes 

demonstram o grande interesse em se entender os padrões de distribuição que esses organismos 

apresentam.  

O desenvolvimento das teorias ecológicas para os micro-organismos se debruça 

sobre o questionamento de se as teorias existentes para os macro-organismos também poderiam 

se aplicar para as comunidades microbianas. O estudo da biogeografia dos macro-organismos 

difere daqueles adotados ao estudo da biogeografia dos micro-organismos, principalmente 

devido às características dos últimos, como tamanho reduzido, alta taxa de atividade metabólica 

e capacidade de gerar grandes populações, o que permite altas taxas de dispersão. Mas apesar 

de toda a importância e do conhecimento acerca da estrutura e da função das populações 

microbianas, os padrões biogeográficos e os fatores que os governam ainda não são 

completamente entendidos (CAPORASO, 2011). 

Os padrões de distribuição observados para os micro-organismos são variáveis e 

dependentes de um grande número de fatores, incluindo o grau de resolução e a cobertura 

amostral da técnica utilizada, assim como a escala espacial do estudo (FIERER et al., 2012; 

TIEDJE et al., 1999). Pouco a pouco, alguns fatores que governam a biogeografia dos micro-

organismos estão sendo reveladas em comunidade microbianas do solo. 

O presente estudo buscou entender o padrão de distribuição das bactérias que 

habitam o sedimento associado às raízes do mangue vermelho, R. mangle, principal espécie 

encontrada nos manguezais brasileiros e da América, e correlacionar essa distribuição com as 

características ambientais de cada região fitogeográfica estudada.   
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5.2 Caracterização das áreas de estudo 

5.2.1 Região Norte – Estado do Pará 

No estado do Pará os manguezais abrangem faixa quase contínua de 300 km de 

extensão em linha reta, com área total de 2.176 km2 e formando, em conjunto com os 

manguezais do Maranhão, um cinturão contínuo de 7.591 km2, que comporta o maior e mais 

bem preservado ecossistema de manguezal do Brasil (SOUZA FILHO, 2005)  (Figura ). 

Nessa região a linha litorânea apresenta morfologia bastante irregular, com 

numerosas planícies de até 10 km de largura, que pode se estender por até 30 km para dentro 

do continente (NASCIMENTO, 2013). As correntes costeiras se combinam com a descarga de 

sedimentos trazida pelo Rio Amazonas, o que caracteriza esses manguezais como sendo 

altamente dinâmicos. A média de precipitação anual varia entre 2.250 a 2.950 mm, com 75% 

dessa precipitação ocorrendo entre os meses de Janeiro e Maio. A temperatura média anual é 

de 28 °C (DA CRUZ, 2013; NASCIMENTO et al., 2013). 

 

Bragança 

A cidade de Bragança está localizada na margem esquerda do Rio Caeté, a 220 km 

da capital do estado, Belém. A cidade é limitada ao norte pelo Oceano Atlântico, ao sul pelos 

municípios de Santa Luzia do Pará e Viseu, ao leste por Augusto Corrêa e a oeste por 

Tracuateua. Tem população total de 120.124 habitantes (IBGE 2014), dos quais 

aproximadamente 51% vivem na zona urbana e o restante em comunidades rurais e de pesca 

(MONTEIRO, 2014). A área de estudo está localizada na Reserva Extrativista Federal Caeté-

Taperaçu, tem vegetação dominada por floresta de manguezais com forte presença do gênero 

Rhizophora (DOS SANTOS, 2014). A planície costeira de Bragança, localizada no nordeste do 

estado do Pará, se estende da Ponta do Maiaú até o Rio Caeté, cobrindo área de 

aproximadamente 1.570 km² (GUIMARÃES, 2011). A península de Ajuruteua é bissectada 

pela rodovia estadual PA-458, que liga a cidade de Bragança à vila de Ajuruteua. A estrada tem 

extensão total de 36 km, sendo que pelo menos 20 km cortam a floresta de manguezal.  
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Salinópolis 

O Município de Salinopólis localiza-se também na região nordeste do Estado do 

Pará. Conhecido como Salinas ou Zona do Salgado, fica cerca de 220 km distante da capital, 

com população de 38.552 habitantes (IBGE 2014).  

O município agrupa uma série de características naturais que desencadeia o 

desenvolvimento do turismo local, como o clima e a presença de praias, que durante o período 

de alta-estação (junho a agosto) servem como área de lazer para milhares de turistas. A 

economia local gira em torno da pescaria artesanal e principalmente do turismo. Informações 

sobre estrutura física, flora ou fauna específica de manguezais na região de Salinópolis e 

Piranhas inexistem na literatura, até o presente momento. Assim, esse trabalho também revela-

se como o primeiro relato sobre características desse manguezal.  
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Figura 9 –  Pontos de coleta nos manguezais do estado do Pará, região Norte do 
Brasil. 
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5.2.2 Região Nordeste – Estado do Ceará 

O Estado do Ceará apresenta área de 48.016 km², com região costeira de 573 km de 

extensão, onde ocorrem formações como tabuleiros, falésias, restingas, dunas e lagoas, além 

das florestas de manguezais. Em geral, essas ocorrem em pequenas extensões e são limitadas 

aos sistemas estuarinos. Encerram área de 182,25 km² da costa cearense e estão sob influência 

do clima predominantemente semiárido, caracterizado por dois períodos bem distintos, com 

estação chuvosa de janeiro a maio e estação seca de junho a dezembro. Caracterizam-se por 

condições relativamente únicas: média de precipitação anual que varia entre 828 e 1.428 mm, 

altas temperaturas (24 a 32 °C), altas taxas de evaporação e condições hipersalinas (NÓBREGA 

et al., 2013). Destaque-se que o Estado abriga a maior concentração de fazendas de cultivo de 

camarão do país, com 7.825 ha (MAIA, 2012; SUÁREZ-ABELENDA, 2014) (Figura ).  

A população ao longo da costa do estado é de mais de 8 milhões de habitantes 

(IBGE 2014). As atividades econômicas relacionadas às áreas estuarinas aumentaram 

significativamente nos últimos 15 anos, inicialmente com a carcinicultura, mas a agricultura e 

pecuária também têm crescido rapidamente ao longo da região costeira em razão do aumento 

da disponibilidade de água, devido à construção de barragens (LACERDA et al., 2008). Além 

disso, os manguezais do Estado do Ceará estão submetidos a diversos tipos de impactos em 

decorrência da intensa urbanização da zona costeira com deposição de descargas de esgoto 

doméstico e industrial, muitas vezes sem tratamento (LACERDA et al., 2008). 

 

Cocó 

O manguezal do rio Cocó, localizado na região metropolitana de Fortaleza, capital 

do estado do Ceará, ocupa área de 3,79 km². Os 45 km de extensão do Rio Cocó percorrem os 

municípios de Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza, onde deságua no Oceano Atlântico (ROCHA, 

2009). Durante o século XIX a implantação de salinas nas áreas de manguezal gerou destruição 

da vegetação e eliminação de várias espécies animais, além do assoreamento e erosão ao longo 

do curso fluvial (VIANA, 2003). Atualmente, as salinas encontram-se desativadas, mas com o 

avanço da urbanização desordenada, a construção de um shopping em 1982 e a construção de 

uma grande avenida em 1991 causaram o aterramento de 26 hectares de manguezal, o que 

resultou numa alta especulação imobiliária e a destruição de áreas de preservação ambiental 

(VIANA, 2003). O aterro sanitário do Jangurussu, local de despejo do lixo do município de 

Fortaleza no período de 1977 a 1998, localizava-se na margem esquerda do rio Cocó. A 
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presença de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), detectados nos sedimentos do 

estuário do Cocó parece estar diretamente relacionada com a implantação do Distrito Industrial 

do Maracanaú, há cerca de 40 anos. Outros agentes de degradação do manguezal do rio Cocó 

são as ocupações por comunidades de baixa renda, construção de indústrias, edifícios, conjuntos 

habitacionais e comércios ao longo das margens do rio, que colaboram com o aparecimento de 

esgotos a céu aberto e agravamento da poluição.  

O levantamento florístico realizado no manguezal do Cocó por Viana (2003), em 

locais com mangue conservado e com a vegetação de mangue recuperada ou em fase de 

recuperação, demonstra que em locais preservados ocorrem Rhizophora mangle, Laguncularia 

racemosa e Avicennia germinans e, em locais com mangue em recuperação ou recuperado, há 

maior concentração de Avicennia shaueriana e Conocarpus erectus. Além disso, em áreas 

degradadas frequentemente observa-se maior presença de espécies vegetais secundárias, o que 

confirma que a degradação afeta o equilíbrio ecológico do ecossistema (VIANA, 2003). 

 

Jaguaribe 

A região estuarina do rio Jaguaribe localiza-se no litoral leste do estado do Ceará e 

percorre os municípios de Fortim, Aracati e Itaiçaba, que juntos possuem 96.854 habitantes 

(IBGE 2014). As planícies de inundação no estuário são cobertas por aproximadamente 23 km² 

de mangues (LACERDA; MARINS, 2002). O estuário é do tipo bem misturado, com 

profundidades variando de 2 a 5 metros. A precipitação anual da região é de 500 mm no interior 

da bacia, alcançando 800 a 1000 mm no litoral.  

A bacia hidrográfica do Jaguaribe é dividida em cinco sub-bacias com captação 

total de 75.043 km², percorrendo aproximadamente 610 km de extensão, desde sua nascente na 

Serra da Joaninha (Tauá-CE) até a sua foz litorânea na cidade de Fortim, Ceará (GODOY; 

LACERDA, 2014), sendo o maior rio do Ceará. Pelo menos quatro grandes represas foram 

construídas ao longo da bacia, desde 1906. Juntas, as represas do Castanhão, Orós, Cedro e 

Banabuiú são responsáveis por mais de 70% do sistema de reserva hídrica do estado. Esses 

barramentos proporcionam a diminuição da descarga hídrica do Jaguaribe, favorecendo a 

intrusão salina (MARINS et al., 2003). O manguezal do estuário do rio Jaguaribe vem, ao longo 

dos anos, sofrendo os efeitos da exploração abusiva representados pelas diversas barragens ao 

longo do rio, atividades de extrativismo, irrigação, atividades salineiras e, no início da década 

de 80, com a instalação de grandes fazendas de cultivo de camarão.  
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Icapuí 

A área de estudo do manguezal do Icapuí localiza-se dentro do estuário da Barra 

Grande, município de Icapuí, no extremo leste do estado do Ceará na divisa com o estado do 

Rio Grande do Norte. Os manguezais dessa região têm característica peculiar, com a presença 

de vegetação de porte mais arbustivo, conhecido como mangue nanico (SILVA, 2012). O 

estuário da Barra Grande liga-se diretamente aos terraços marinhos, lagoas costeiras, delta de 

maré, dunas, banco de algas e a faixa de praia. A faixa costeira do Icapuí tem área de 1,36 km² 

de florestas de manguezal. O manguezal da Barra Grande está associado às atividades 

socioeconômicas do município, com a presença de indústrias salineiras, atividades turísticas, 

pesca de lagosta e peixes, coleta de caranguejos e mariscos e, mais recentemente, carcinicultura.  

O município de Icapuí localiza-se sobre a Bacia Potiguar, importante reserva 

petrolífera do país. Na década de 1980 foi confirmada a presença de óleo e, em meados de 1998, 

o direito de exploração do campo foi concedido à Petrobras. Apesar de ser considerado um 

campo maduro, a atividade ainda continua em andamento nos campos da Fazenda Belém e 

adjacências. 

As diversas atividades de uso e ocupação com os referidos setores econômicos 

acarretaram significativos impactos socioambientais, e promoveram o desmatamento do 

manguezal, impermeabilização do solo e alterações no fluxo das marés. Outro fator de 

degradação do ecossistema está relacionado com a qualidade da água, através do lançamento 

de óleo dos barcos lagosteiros diretamente na corrente estuarina e nas margens do canal 

principal.  
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Figura 10 –  Pontos de coleta nos manguezais do estado do Ceará, região Nordeste do Brasil. 
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5.2.3 Região Sul – Estado do Paraná 

O litoral do Estado do Paraná possui 98 km de costa e plataforma continental com 

a largura variando de 175 a 190 km, estendendo-se desde seu limite norte na foz do rio 

Varadouro-Vila Ararapira até seu limite sul na foz do rio Saí-Guaçu (NAKAYAMA, 2004). A 

costa do estado do Paraná possui dois estuários cercados por manguezais (Figura).  

 

Paranaguá 

O estuário do Paranaguá é o maior complexo estuarino da costa sul do Brasil 

(MARTINS et al., 2011; RAMOS; FUCKNER, 2006), sendo considerado o mais importante 

da região devido ao seu tamanho e vazão d’água. É formado pelas baías de Paranaguá, Antonina 

e Laranjeiras, com área de 612 km². O clima é definido como tropical transicional, com 

temperatura variando entre 16 °C no inverno a 34 °C no verão, com precipitação anual de 2.000 

mm. O complexo estuarino do Paranaguá possui pelo menos 16 unidades de conservação, com 

ilhas, manguezais, restingas, costões rochosos e praias de areia, assim como grande área de 

floresta de Mata Atlântica. A Baía de Paranaguá abriga o Porto D. Pedro II (Porto de 

Paranaguá), o principal centro de escoamento de grão do país e o segundo mais importante nas 

operações de carga e descarga, incluindo produtos como fertilizantes, minerais e derivados de 

petróleo (MARTINS et al., 2011).  

Apesar de sua importância ecológica e econômica, o estuário é impactado ainda por 

atividades antropogênicas, como descargas domésticas e esgotos, além das atividades 

portuárias e industriais. A população que vive associada ao estuário é de 167.214 habitantes 

(IBGE 2014), sendo Paranaguá e Antonina as cidades mais importantes da região. Essas cidades 

têm sistema de esgotamento sanitário rudimentar, e a maior parte da descarga urbana tem como 

rota final rios que se encontram diretamente com o estuário (RAMOS; FUCKNER, 2006). 

As florestas de manguezal são dominadas em sua vegetação pelas árvores de 

Laguncularia racemosa e Rhizophora mangle, com grande influência da floresta de Mata 

Atlântica. 
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Guaratuba 

No sudeste do estado localiza-se a Baía de Guaratuba, que ocupa área de 

aproximadamente 50 km², inserida nos municípios de Guaratuba e Matinhos. Os cerca de 

50.000 habitantes que vivem no seu entorno dedicam-se principalmente a atividades de pesca 

artesanal e turismo, com grandes áreas de manguezal bem preservadas, principalmente na 

margem mais ao norte do manguezal (NAKAYAMA, 2004). É o segundo maior estuário do 

estado, e recebe o fluxo de água dos rios Cubatão e São João, com mais de 80 m³/s de vazão. A 

amplitude de inundação pode alcançar até 1,5 m durante a variação das marés. A baía comunica-

se com o Oceano Atlântico por uma embocadura de 500 m de largura e cerca de 27 m de 

profundidade, que se prolonga 15 km para dentro do continente. A profundidade das áreas de 

manguezal pode alcançar até 6 m e a salinidade pode variar entre valores de 3 e 37, de acordo 

com a estação, sendo maior no inverno, enquanto a temperatura anual varia de 15 a 28 °C 

(MARONE et al., 2006). 
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Figura 11 – Pontos de coleta nos manguezais do estado do Paraná, região Sul do Brasil. 
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As principais características fisiográficas das áreas estudadas estão sumarizadas na Tabela . 

 

Tabela 3 – Características fisiográficas das áreas de estudo. 

 
Estado 

do 
Brasil 

Municípios 
Área da 
bacia† 
(km²) 

Volume 
estuarino† 
(x 106 m³) 

Precipitação 
anual‡ 
(mm)  

Variação da 
temperatura‡ 

(°C) 

População§ 

(nº de 
habitantes)  

Localização da área de 
coleta# 

Latitude Longitude 

Bragança 
Pará 

Bragança 2.195 ND 2.342 21 - 32,7 120.124 S0 50.469 W46 38.406 

Salinópolis Salinópolis ND ND 2.863 21,7 - 32,4 38.552 S0 37.935 W47 21.747 

Cocó 

Ceará 

Fortaleza 420 0.35 841 21,8 – 32 2.571.896 S3 46.736 W38 26.382 

Jaguaribe 
Aracati/ 
Fortim 

1.735 13.6 417 21,4 – 33 14.851 S4 41.516 W37 21.187 

Icapuí Icapuí 430 0.06 278,2 21,4 - 32,3 19.129 S4 26.838 W37 46.887 

Guaratuba 
Paraná 

Guaratuba/ 
Matinhos 

1.886 75 2.034 13,8 - 28,6 64.751 S25 52.487 W48 37.651 

Paranaguá 
Paranaguá/ 
Antonina 

3.882 2.000 1.976 13,6 - 28,9 167.214 S25 32.922 W48 28.294 

 
†  GUIMARÃES et al., 2011; LACERDA et al., 2008; MARONE et al., 2006; MARTINS et al., 2011 
‡ http://pt.climate-data.org/ 
§ IBGE, 2013 
# WGS84 
ND – Não determinado 
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A escolha dos manguezais de três regiões distintas do Brasil surgiu da curiosidade 

em responder algumas das seguintes perguntas:  

 

 Quais são os filos-assinatura dominantes nos sedimentos colonizados por R. mangle? 

 Quais são os possíveis fatores que explicariam a similaridade na composição do 

microbioma de sedimentos associado a R. mangle de diferentes regiões?  

 É possível identificar alguma função ambiental globalmente importante dos 

manguezais a partir do microbioma de R. mangle? 

 É possível predizer como os manguezais responderiam às mudanças ambientais com 

base nos táxons-assinaturas de bactérias? 

5.3 Objetivos  

O objetivo geral desse estudo foi realizar o mapeamento da diversidade 

metataxonômica (MARCHESI; RAVEL, 2015) de sedimentos de manguezais colonizados por 

Rhizophora mangle de Norte a Sul do Brasil, visando identificar seu repertório genético e 

biotecnológico. 

 

Os objetivos específicos do presente capítulo foram: 

 Realizar o sequenciamento de alto rendimento das bibliotecas taxonômicas 

de rRNA 16S de sete manguezais brasileiros;  

 Processar e analisar as sequências de DNA obtidas por sequenciamento 

utilizando o pacote Qiime e analisar as assembleias microbianas presentes 

quanto a sua diversidade.  

 Identificar a riqueza de gênero de bactérias de cada manguezal e seu 

potencial biotecnológico. 
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5.4 Procedimento Experimental 

5.4.1 Coleta de sedimentos 

Sete manguezais da costa brasileira foram selecionados para a realização do 

presente trabalho. Bragança e Salinópolis, no estado do Pará (Região Norte); Cocó, Icapuí e 

Jaguaribe, no estado do Ceará (Região Nordeste); Guaratuba e Paranaguá, no estado do Paraná 

(Região Sul). 

O sedimento da circunvizinhança da rizosfera de Rhizophora mangle L. dos sete 

manguezais selecionados foi coletado durante a maré de sizígia (amplitude de até 0,2), 

utilizando-se um amostrador cilíndrico de 10 cm de diâmetro por 30 cm de comprimento, numa 

profundidade de 0-20 cm, eliminando-se após a coleta a porção mais superficial (1 mm). As 

coletas foram realizadas entre agosto e novembro de 2013. Em cada manguezal, foram 

amostrados cinco pontos de coleta, variando de no mínimo 10 m e no máximo 50 m um do 

outro, dependendo dos obstáculos encontrados dentro de cada manguezal. Cada ponto foi sub-

amostrado em triplicata, perfazendo um total de 15 amostras por manguezal, obtendo-se um 

total de 105 amostras. A parte de cada amostra de sedimento destinada à extração de DNA foi 

acondicionada em tubos tipo Falcon de 50 mL novos e estéreis e transportadas em isopor com 

gelo para o laboratório, onde foram estocadas a -20 °C. O restante do sedimento amostrado foi 

acondicionado em temperatura ambiente para a realização das análises físico-químicas. 

Figura 12 – Esquema representativo da estratégia de 
amostragem 
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5.4.2 Caracterização físico-química das amostras de sedimento 

As amostras de sedimento foram analisadas quanto à granulometria, salinidade, teor 

de matéria orgânica e carbono orgânico, pH e teor de nitrogênio total. Foi realizada ainda a 

análise semiquantitativa elementar dos sedimentos por espectrometria de fluorescência de 

raios-X.  

Os valores encontrados para os dados abióticos analisados foram submetidos a teste 

para a verificação de distribuição normal e após observada a normalidade dos dados, foram 

submetidos a análise de variância (ANOVA e/ou Kruskal-Wallis). Quando encontrada 

diferença significativa entre os dados (p<0.05), foi realizado o teste par-a-par de Tukey e de 

Dunn. O programa PAST v.3.05 (HAMMER; HARPER; RYAN, 2001) foi utilizado para a 

realização das análises estatísticas e análises de componente principal (PCA) das variáveis 

ambientais. 

 

5.4.3 Determinação da textura do solo 

A determinação granulométrica foi realizada no Laboratório de 

Solos/UFC/FUNCEME do Depto. de Ciências do Solos (UFC), de acordo com o Manual de 

Métodos de Análise de Solos (EMBRAPA, 1997), pelo método da pipeta utilizando-se NaOH 

como dispersante. 

 

5.4.4 Determinação da salinidade 

 A água residual do procedimento de coleta do sedimento com o amostrador foi 

analisada quanto à salinidade, utilizando refratômetro portátil Digit, modelo 103BP. 

 

5.4.5 Determinação da matéria orgânica e carbono orgânico 

A determinação da Matéria Orgânica (MO) e Carbono Orgânico (CO) foi realizada 

pelo método da perda por ignição (PPI) (SCHULTE; HOPKINS, 1996). 
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Para essa determinação 0,5 g dos sedimentos previamente secos em estufa a 105 ºC 

e macerados foram pesados em cadinhos de porcelana e então submetidos à combustão em 

forno mufla a 430 ºC por 2 horas. O procedimento foi realizado em triplicata. Após o 

resfriamento, os cadinhos foram novamente pesados e o teor de matéria orgânica foi calculado 

pela fórmula:  

𝑀𝑂 =
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
 𝑥1000 

 

Onde MO é a matéria orgânica do sedimento, expressa em g/kg; Mi é a massa 

inicial, expressa em g; Mf é a massa após a combustão, expressa em g.  

E o teor de carbono orgânico: 

𝐶𝑂 = 𝑀𝑂𝑆 𝑥 0,27 

Para o cálculo de carbono orgânico no sedimento (CO), os valores de MO foram 

multiplicados por 0,27, fator calculado de acordo com o estabelecido para sedimentos de 

manguezal (NÓBREGA et al., 2013). 

 

5.4.6 Determinação do pH 

A determinação do pH das amostras de sedimento foi realizada de acordo com o 

procedimento sugerido no Manual de Métodos de Análise de Solos (EMBRAPA, 1997), com 

menores adaptações, para solos tiomórficos (horizonte sulfúrico ou material sulfídrico). Para 

tanto, foram pesados 2,0 g de cada amostra de sedimento, previamente secos em estufa e então 

2,0 mL de água destilada (pH entre 6,8 e 7,0) foram adicionados a essa alíquota. Essa suspensão 

foi agitada e então permaneceu em repouso por cerca de 1h. Depois desse período, o pH da 

suspensão foi mensurado, utilizando-se potenciômetro Digimed, modelo DM-22. As medidas 

foram realizadas em triplicata. 

5.4.7 Determinação de nitrogênio total 

A determinação do nitrogênio total do sedimento foi realizada no Laboratório de 

Bioprospecção de Recursos Regionais, do Departamento de Biologia da Universidade Federal 
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do Ceará, de acordo com os procedimentos descritos por Baethgen e Alley (1989), com 

adaptações (micro Kjeldahl). 

Cerca de 10 g de sedimentos de cada amostra foram secos em temperatura ambiente, 

na presença de um desumidificador de ar, durante 16 horas. Após a secagem, as amostras foram 

maceradas, peneiradas em malhas de inox, até alcançar tamanhos de partículas inferiores a 90 

µm.  Para a determinação de nitrogênio total, 0,05 g de cada amostra de sedimento seco foi 

pesada e colocada em tubo de mineralização, e em seguida foram adicionados 0,5 g da mistura 

catalítica (K2SO4:CuSO4:Se 100:10:1) e 2,5 mL de H2SO4. Essa suspensão foi mantida no 

digestor Kjeldahl, a 380 ºC por 50 min, até que a suspensão apresentasse coloração verde 

translúcida. Depois de digeridas, cada amostra foi diluída em água ultrapura para um volume 

final de 50 mL e homogeneizada. Uma alíquota de 500 µL de cada diluição foi utilizada para o 

ensaio de determinação do teor de nitrogênio total, por meio de reação colorimétrica mensurada 

pela absorbância a 650 nm. O nitrogênio total foi estimado em relação à curva padrão de sulfato 

de amônia. 

 

5.4.8 Determinação semiquantitativa de enxofre e ferro por fluorescência de Raios-X 

(FRX). 

A determinação semiquantitativa dos elementos químicos enxofre (S) e ferro (Fe) 

presentes nos sedimentos foi realizada no Laboratório de Raios X, no Departamento de Física 

da Universidade Federal do Ceará. Para isso, 3,0 gramas de sedimento foram cuidadosamente 

depositados entre duas camadas de uma fina película de filme do tipo Myller e colocado em 

amostrador de plástico, com diâmetro de 4,0 cm. Os amostradores foram dispostos no 

Espectrofotômetro de Fluorescência de Raios-X, modelo ZSXMini II (Rigaku, Japão), e então 

submetidos à análise direta por fluorescência de Raio-X (FRX). As medidas foram realizadas 

utilizando-se tubo de paládio (Pd), operando com 40 kV de tensão, 1,2 mA de corrente elétrica 

e temperatura de 36,6 ºC aplicadas ao tubo de raios X, utilizando-se programa para análise 

semiquantitativa. O equipamento tem capacidade para detecção dos elementos com número 

atômico entre Flúor (Z=9) e Urânio (Z=92). Para a interpretação dos dados foi utilizado 

programa de computador para análise de fluorescência de raios X da Rigaku, denominado ZSX 

for Windows. 
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5.5 Construção das bibliotecas de amplicons do gene codificador do rRNA 16S 

5.5.1 Extração de DNA metagenômico 

O kit comercial Power Lyzer PowerSoilTM DNA Isolation (MOBIO, Carlsbab, CA, 

EUA) foi utilizado para a extração do DNA metagenômico de cada uma das 105 amostras de 

sedimento dos manguezais, de acordo com as recomendações do fabricante. 

A concentração do DNA metagenômico foi estimada por medida da absorbância 

em 260 nm (A260), utilizando o espectrofotômetro NanoDrop 1000 (NanoDrop Technologies, 

EUA). A qualidade do material obtido foi avaliada pela razão entre as medidas de absorbância 

260/280 e 260/230, bem como pela visualização em sistema de fotodocumentação com luz UV 

da eletroforese em gel de agarose 0,8%, revelado com solução de Sybr Safe DNA (Invitrogen, 

EUA). A solução de DNA obtida para cada amostra foi armazenada em freezer a -20 °C até o 

uso. 

Confirmada a eficiência do isolamento do DNA metagenômico, este foi utilizado 

para a construção de bibliotecas metataxonômicas (amplicons do gene do rRNA 16S de 

Bacteria) de cada um dos manguezais estudados.  

5.5.2 Amplificação e construção da biblioteca de rRNA 16S metagenômico 

O DNA metagenômico isolado de cada amostra foi utilizado para amplificação da 

região V4 do rDNA 16S das comunidades de Bactéria por meio de reações da polimerase em 

cadeia (PCR). 

A escolha da região de hipervariabilidade V4 do rRNA 16S para o estudo da 

diversidade bacteriana dos manguezais brasileiros foi fundamentada pelos estudos de 

diversidade microbiana realizados no Brasil e no mundo (CAPORASO et al., 2012; 

CAPORASO et al., 2011; PYLRO et al., 2014b). 

A PCR foi realizada seguindo os seguintes parâmetros: para cada reação de 25 µL 

foram adicionados 4,0 µL do DNA metagenômico de cada amostra (encerrando 10 ng), 2,5 µL 

do tampão de reação 10X (Tris-HCl 60 mM, pH 8.0; (NH4)2SO4), 0,5 µL de solução de dNTP’s 

(10 mM cada), 1,0 µL de cada iniciador, cada um na concentração 5,0 µM, 0,2 µL enzima 

Platinum Taq DNA Polimerase High Fidelity (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e 14,8 µL de 

água ultrapura. Para a reação controle, foi adicionada água no lugar do DNA. As reações foram 
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incubadas no termociclador Eppendorf Mastercycler Gradient Thermal Cycler (Eppendorf, 

Hamburgo, Alemanha), e consistiram de uma etapa de desnaturação inicial a 95 ºC por 4 

minutos, seguidos por 25 ciclos de 94 °C por 1 minuto, 60 ºC por 1 minuto e 72 ºC por 2 

minutos.  

Os oligonucleotídeos iniciadores apresentam em sua porção 5’- uma região 

específica, complementar aos indexes que foram utilizados como identificadores das amostras 

durante o sequenciamento (Quadro ). O sucesso da amplificação foi confirmado por 

visualização de bandas específicas, após eletroforese em gel de agarose 1%. A solução de DNA 

obtida para cada amostra foi armazenada em freezer -20 °C até o uso. 

Os fragmentos amplificados foram submetidos a nova PCR para a inserção dos 

identificadores de sequenciamento (indexes ou barcodes). Esses adaptadores adicionados 

permitiram a posterior fixação dos fragmentos ao suporte de sequenciamento e são os 

responsáveis pelo endereçamento dos dados brutos gerados (sequências) para as suas 

respectivas amostras de origem.  

 

Quadro 1 –  Iniciadores utilizados para a confecção das bibliotecas de rRNA 16S. 

Nome do iniciador Sequência§ do primer (5’3’) Referência 

515-For† GCCAGCMGCCGCGGTAA 
Caporaso et al., 2012 

806-Rev‡ GGACTACHVGGGTWTCTAAT 

† Ao iniciador 515-For foram adicionados 35 nucleotídeos na porção 5’ 
(TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGGT), que correspondem ao adaptador dos 
indexes i5 do kit NexteraXT (Illumina, San Diego-CA) 
‡ Ao iniciador 806-Rev foram adicionados 34 nucleotídeos na porção 5’ 
(GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG), que correspondem ao adaptador dos 
indexes i7 do kit NexteraXT (Illumina, San Diego-CA) 
§ As letras M,H,V,W na sequência dos iniciadores correspondem a bases degeneradas, de acordo 
com padrão estabelecido pela IUPAC (M: A/C; H: A/C/T; V: A/C/G; W: A/T) 

 

 

Finalizada a etapa de indexação, a concentração dos fragmentos gerados 

(bibliotecas de amplicons) foi estimada através de fluorimetria, utilizando o kit dsDNA BR 

Assay (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) no fluorímetro QubitTM (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). Quantidades equimolares de cada amostra indexada foram misturadas em uma única 

solução para a introdução no sequenciador. 
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5.5.3 Sequenciamento de fase sólida na plataforma Illumina MiSeq  

As reações de sequenciamento foram realizadas no Laboratório de Oncologia 

Experimental, no Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do 

Ceará. 

As amostras foram submetidas ao sequenciamento utilizando a plataforma de nova 

geração MiSeq System (Illumina, San Diego, CA), utilizando-se o MiSeq Reagent Kit V2 – 500 

ciclos (Illumina, San Diego, CA), de acordo com as especificações do fabricante. O cartucho 

contendo as amostras foi aplicado na plataforma Illumina MiSeq, com a adição de 20% de PhiX 

control V3 (Illumina, San Diego, CA) como controle positivo do sequenciamento.  

5.6 Análise das sequências das bibliotecas de rRNA 16S 

Os dados obtidos pelo sequenciamento da região de hipervariabilidade V4 do rRNA 

16S das comunidades bacterianas dos sedimentos de manguezal foram submetidos a análise in 

silico de acordo com o pipeline sugerido pelo Brazilian Microbiome Project 

(http://www.brmicrobiome.org/#!16s-profiling-pipeline-illumina/czxl) (PYLRO et al., 2014a), 

com pequenas adaptações para arquivos previamente assinalados às suas respectivas amostras 

(do inglês “demultiplexed”), utilizando o pacote de programas Qiime (Quantitative Insights Into 

Microbial Ecology) versão 1.9 e scripts próprios do BMP. O agrupamento de sequências em 

UTOs (Unidades Taxonômicas Operacionais) e a filtragem de quimeras foram realizadas 

utilizando o algoritmo Usearch 7 (EDGAR, 2010).  

Os comandos utilizados na análise das sequências das bibliotecas de manguezal 

estão sumarizados no Anexo I. As sequências obtidas foram depositadas no GenBank e podem 

ser acessadas através do código de acesso PRJNA283936. 

5.6.1 Análises de alfa diversidade 

As tabelas de UTOs obtidas pela análise preliminar (upstream) das bibliotecas de 

amplicons foram utilizadas para a realização de análises de alfa diversidade.  

Para o estudo da alfa diversidade dentro e entre os manguezais, foram calculados o 

estimador de riqueza de Chao1 e o índice de diversidade de Shannon. A cobertura da 

amostragem foi verificada pelo estimador de cobertura de Good (Good’s Coverage).  
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As análises de alfa diversidade foram realizadas no programa Qiime v.1.9 

(CAPORASO, 2010). 

5.6.2 Análises de beta diversidade 

As diferenças entre os grupos amostrais foram testadas utilizando-se a análise de 

permutação multivariada (PERMANOVA) (ANDERSON, 2001), com 1.000 permutações, 

para explorar quais variáveis poderiam explicar melhor a distribuição das comunidades dos 

manguezais estudados. Foram utilizados dados bióticos normalizados, isto é, dados biológicos 

sub-amostrados para que todas as amostras apresentassem o mesmo número de sequências, e 

assim o cálculo não levaria em consideração os erros que poderiam ser introduzidos pelas 

diferenças entre a cobertura amostral de cada biblioteca.  

Os testes de Mantel tradicional e parcial (LEGENDRE; LEGENDRE, 2003; 

MANTEL, 1967) foram utilizados para investigar as correlações entre a distribuição das UTOs, 

as variáveis que mais influenciam o ambiente e a distância geográfica. O teste de Mantel estima 

a correlação entre duas matrizes [r(AxB)]. O teste de Mantel parcial verifica se a correlação 

entre duas matrizes A e B é controlada pelos efeitos de uma terceira matriz C [r(AxB)C]. Os 

testes de Mantel foram realizados no ambiente R, com o pacote Vegan, utilizando matriz de 

distância de Bray-Curtis para os dados bióticos normalizados.  

Os dados abióticos transformados (log (x+1)) foram utilizados para a construção de 

matrizes de distância Euclidiana. As distâncias geográficas entre os pontos foram calculados no 

programa R, através de script específico (programação no Anexo II), utilizando o pacote IMAP 

v.1.32 (WALLACE, 2015). Os testes de Mantel foram realizados com 999 permutações.  

As medidas de distância UniFrac ponderada (weighted) e não ponderada 

(unweighted) foram utilizadas para as análises de beta diversidade (LOZUPONE; KNIGHT, 

2005). As matrizes de distância foram exploradas através de análise de agrupamentos utilizando 

o método UPGMA (ligação entre grupos usando média aritmética não ponderada). Os 

agrupamentos foram gerados no Qiime v.1.9 e os dendrogramas foram plotados utilizando 

programa para visualização de árvores filogenéticas FigTree v.1.1.2 (disponível em 

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).  

Para determinar quais táxons foram responsáveis pelas maiores diferenças entre os 

grupos, foi utilizada a análise de percentagem de similaridade (SIMPER) (CLARKE, 1993). As 

análises multivariadas PERMANOVA e SIMPER foram realizadas utilizando-se o ambiente R 
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(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011) com o pacote Vegan v.2.3-0 (OKSANEN et al., 

2008).  

Para a realização das diferentes análises estatísticas de beta diversidade, os dados 

ambientais foram utilizados de maneira quantitativa com os valores dos abióticos ou esses 

valores foram categorizados e utilizados na análise. Assim, para a tabela de dados categorizados 

foram usadas: Região (N, NE e S); Cidades (BRA, SAL, COC, ICA, JAG, GUA e PAR), 

salinidade (‘salobres’, quando apresentavam variação entre 20-30; ‘salinidade marinha’, 

variação entre 31-35; e ‘salino’, variação entre 36-60) (LOGARES et al., 2013). Para o pH, os 

pontos que apresentaram medidas de pH menores que 6,5 foram classificados como ‘ácidos’, e 

aqueles que variaram entre 6,5 e 7,5 foram classificados como ‘neutros’. O sedimento foi 

categorizado de acordo com sua classificação textural (areia, areia franca, franco arnosa, franco 

argilosa, franca e franco argilo-arenosa) (EMBRAPA, 1997).  

5.6.3 Taxas raros e abundantes 

Os taxa raros e abundantes foram identificados considerando as tabelas sub-

amostradas, ou seja, normalizadas para 11.678 sequências por amostras. As UTOs abundantes 

foram definidas como aquelas que continham mais de 100 sequências/UTO, considerando o 

conjunto de dados normalizado. As UTOs raras foram definidas como aquelas que continham 

entre 2 e 10 sequências/UTO. UTOs que apresentaram entre 11 e 99 sequências foram 

consideradas dentro da zona ambígua entre raras e abundantes e não foram utilizadas para essas 

análises (LOGARES et al., 2013). Tabelas de espécies contendo apenas as UTOs abundantes 

ou UTOs raras foram construídas e utilizadas em análises de agrupamento, para obtenção de 

dendrogramas pelo método de UPGMA, utilizando matriz Unifrac não ponderada 

(unweighted). 

5.6.4 Identificação de especialistas restritos a habitats únicos 

A análise de indicadores de espécies (INDVAL) (DUFRÊNE; LEGENDRE, 1997) 

foi utilizada para indicar quais taxa estariam associadas com o habitat R. mangle em manguezais 

de diferentes regiões.  Essa análise identifica as espécies indicadoras baseada na fidelidade das 

UTOs e a sua abundância relativa. A análise foi realizada utilizando-se o pacote LABDSV 

v.1.7-0 (http://ecology.msu.montana.edu/labdsv/R/labs/) no ambiente R, com os dados bióticos 



 
78 

 

 

rarificados e a tabela abiótica de categorias. Somente as UTOS com valores de INDVAL >0,5 

e p<0.05 foram consideradas como indicadoras (LOGARES et al., 2013).  

5.7 Resultados 

5.7.1 Caracterização textural e físico-química do sedimento 

A Tabela  apresenta o panorama das principais características abióticas dos 

sedimentos dos sete manguezais estudados. A análise dessas variáveis mostrou que os sete 

manguezais diferem significativamente entre si quanto às variáveis ambientais, sendo 

Guaratuba o mais diferente (p<0,05), particularmente devido aos seus altos teores de carbono 

orgânico, nitrogênio total e ferro. Ressalta-se que os manguezais de Guaratuba e Paranaguá, 

ambos da mesma região, diferiram significativamente (p<0,01) entre si quanto aos teores de 

carbono, nitrogênio e silte+argila. Os manguezais do estado do Ceará (Cocó, Icapuí e Jaguaribe) 

apresentaram semelhanças quanto ao teor de carbono orgânico e enxofre, e em menor grau 

quanto ao nitrogênio, ferro e salinidade, mas foram significativamente diferentes quanto ao teor 

de silte+argila. Em todos os manguezais estudados, os valores de pH variaram de 

moderadamente ácido a neutro, mas não foram significativamente diferentes entre si, assim 

como o fósforo (P).  

 

Tabela 4 – Características abióticas de sedimentos sob cobertura de R. mangle em sete 
manguezais do Norte (BRA, SAL), Nordeste (COC, ICA JAG) e Sul (GUA, PAR) do Brasil. 

 
C 

orgânico 
(g/kg)‡ 

N total 
(g/kg) 

%Fe %P %S 
% Silte 
+ Argila 

pH Salinidade 

BRA† 22a 1,3a 16,7ab 0,33 ±0,03a 2,9ab 60,1a 6,8 ±0,09a 29ab 

SAL 12b 0,6b 12,1b 0,25 ±0,03a 3,6a 27,8bcd 7,4 ±0,06a 35a 

COC 12b 1,2a 13,3bc 0,25 ± 0,03a 1,7b 21,3b 6,8 ±0,05a 46c 

ICA 10b 0,7b 10,05b 0,32 ±0,04a 2,1b 15,8c 7,0 ±0,05a 44d 

JAG 13b 0,7b 17,6ac 0,27 ±0,04a 1,8b 40,2d 6,9 ±0,09a 43d 

GUA 54c 2,8c 21,5d 0,28 ±0,03a 6,7c 63,6a 6,2 ±0,07a 28b 

PAR 28a 1,9d 17,4acd 0,31 ±0,04a 5,4c 41,8d 6,8 ±0,03a 27b 

  
A tabela apresenta a média dos valores obtidos das réplicas experimentais de cada manguezal (5 pontos x 3 réplicas).  
† BRA – Bragança; SAL – Salinópolis; COC – Cocó; ICA – Icapuí; JAG – Jaguaribe; GUA – Guaratuba; PAR – 
Paranaguá. 
‡. Letras diferentes em cada coluna correspondem a valores significativamente diferentes (p<0.05) de acordo com o pós-
teste de Tukey.  
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A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada para visualizar a variância 

entre os dados ambientais. O componente 1 explicou 75,64% da variância total, e foi 

positivamente correlacionado com carbono orgânico, nitrogênio total, ferro, enxofre e 

silte+argila. As amostras provenientes de GUA, PAR e BRA apresentam os maiores valores 

para essas variáveis e se correlacionam positivamente com esse eixo. O componente 2 explicou 

13,96% da variância e foi positivamente relacionado com salinidade, ferro, nitrogênio e 

silte+argila. No geral, é possível observar sobreposição das amostras provenientes dos 

manguezais do estado do Ceará (COC, ICA e JAG), negativamente relacionado com o 

componente 1 e fortemente influenciada pelos valores de salinidade detectados nesses 

manguezais, os mais altos entre os manguezais estudados. As amostras provenientes dos 

manguezais do Pará (BRA e SAL) estendem-se por todo o componente 1, evidenciando que os 

sedimentos desses manguezais são bastante heterogêneos com relação a essas variáveis. Com 

relação a essas variáveis, BRA assemelha-se mais com os manguezais do Paraná, enquanto 

SAL assemelha-se mais aos manguezais do Ceará. Embora as amostras provenientes dos 

manguezais do Paraná (GUA, PAR) tenham apresentado altas taxas de carbono orgânico, ferro, 

nitrogênio, enxofre e silte+argila, GUA foi significativamente (p<0.05) diferente dos demais 

quanto a presença dessas variáveis, e significativamente diferente de PAR (p<0.01) quanto ao 

carbono orgânico, pH e silte+argila, o que provavelmente influenciou a separação desses dois 

grupos do mesmo estado (Figura ) 

 

Figura 13 – Ordenação das variáveis ambientais em função da análise de componente 
principal (PCA) das amostras de sedimentos dos manguezais estudados. 
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5.7.2 Composição taxonômica das comunidades microbianas associadas a R. mangue em 

sete manguezais do Norte, Nordeste e Sul do Brasil  

O sequenciamento das 105 bibliotecas provenientes dos manguezais resultou na 

obtenção de 10.832.015 de sequências brutas, as quais foram triadas para retirada dos UTOs 

representadas por sequências únicas (singletons) e para a obtenção apenas de sequências com 

qualidade superior a 25 (Q>25). Após essa filtragem inicial, restaram 3.718.746 sequências, 

que foram classificadas em 27.936 UTOs. Um total de 94,48% das sequências foram afiliadas 

ao domínio Bacteria, 2,62% ao domínio Archaea e 2,9% não foram afiliadas a nenhuma 

sequência do banco de dados GreenGenes (v.13.8) (DESANTIS et al., 2006), utilizado como 

referência. O conjunto de dados está sumarizado na tabela na Tabela . 

 

Tabela 5 – Sumário dos números de sequências (reads) e UTOs obtidas pelo sequenciamento 
das amostras provenientes dos manguezais estudados. 

 BRA† SAL COC ICA JAG GUA PAR Total 

Sequências 
totais 

536.011 481.762 571.463 547.122 617.428 427.110 537.850 3.718.746 

UTOs totais        27.936 

Sequências 
de Bactéria 

505.892 457.445 545.646 519.695 587.756 389.743 507.208 3.513.385 

UTOs de 
Bactéria 

       22.490 

Sequências 
de Archaea 

13.454 12.834 9.364 15.564 15.824 19.766 10.627 97.433 

UTOs de 
Archaea 

       828 

Sequências 
não afiliadas 

16.665 11.483 16.453 11.863 13.848 17.601 20.015 107.928 

UTOs não 
afiliadas 

       4.607 

 

 

 

 

As 22.490 UTOs classificadas como Bacteria foram afiliadas a 71 filos, sendo 

60,14% das UTOs afiliadas ao filo Proteobacteria (variando entre 52,73% em Guaratuba e 

66,95% em Bragança). Além de Proteobacteria, os filos Chloroflexi (9,03%), Bacteroidetes 

(5,39%), Acidobacteria (3,79%), Plactomycetes (2,94%), Actinobacteria (2,65%), Firmicutes 

(1,74%), o filo candidato WS3 (1,63%), Caldithrix (1,50%), Gemmatimonadetes (1,49%), 

A tabela apresenta a soma dos valores obtidos das réplicas experimentais de cada manguezal (5 pontos x 3 
réplicas). 
† BRA – Bragança; SAL – Salinópolis; COC – Cocó; ICA – Icapuí; JAG – Jaguaribe; GUA – Guaratuba; PAR 
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Chlorobi (1,14%) Verrucomicrobia (1,11%), Spirochaetes (1,06%) e Nitrospirae (1,04%) foram 

considerados os mais abundantes, ou seja, apresentaram abundância relativa maior que 1%. Os 

filos dominantes somaram uma média de 94,65%, e todos os demais juntos representaram um 

total de 5,35% das sequências obtidas. Apenas 0,48% das sequências classificadas dentro do 

Domínio Bacteria não foram afiliadas a nenhum filo.  A distribuição dos filos dominantes foi 

semelhante entre os manguezais estudados, com pequena variação apresentada pelo manguezal 

Jaguaribe, onde foi possível observar um maior percentual de Firmicutes em detrimento de 

Chloroflexi. A Figura  representa a distribuição dos filos mais abundantes do Domínio Bacteria, 

isto é, aqueles que apresentaram abundância relativa igual ou maior a 1%.  Além dos 14 filos 

com abundância relativa superior a 1%, outros 48 filos foram compartilhados entre os sete 

manguezais, sendo 38 deles filos candidatos, que apresentaram abundância relativa variando 

entre 0,83% (OP8) e 0,002% (SR1). São classificados como filos candidatos aqueles cujos 

membros nunca foram cultivados em laboratório (BROWN et al., 2015). Exceto pelas replicatas 

da amostra número 2 do manguezal do Jaguaribe que diferiu das demais dentro do mesmo 

manguezal, nos demais não se observou variação significativa na abundância relativa dos filos 

dominantes. 

No total, as UTOs obtidas para os sete manguezais foram afiliadas a 179 diferentes 

classes. Entre as classes observadas, Delta e Gammaproteobacteria compreendem uma média 

Cada coluna representa a média de três réplicas experimentais dentro de cada manguezal (5 pontos x 3 
réplicas = 15 amostras sequenciadas para cada manguezal). 
BRA – Bragança; SAL – Salinópolis; COC – Cocó; ICA – Icapuí; JAG – Jaguaribe; GUA – Guaratuba; 
PAR – Paranaguá. 

Figura 14 – Distribuição dos filos abundantes (Abundância relativa >1%) do Domínio Bacteria 
para os manguezais brasileiros estudados. 
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de 49,72% das UTOs, sendo a classe Deltaproteobacteria dominante em todas as amostras. 

Além dessas duas classes, Alpha e Epsilonproteobacteria, Acidimicrobia, Anaerolineae, 

Bacteroidia, Caldithrixae, Dehalococcoidetes, Ignavibacteria, Nitrospira, Phycisphaerae, 

Planctomycetia e PRR-12 (classe do filo candidato WS3) apresentaram abundância relativa 

superior a 1%. Pelo menos 79,71% de todas as sequências obtidas para as bibliotecas foram 

afiliadas dentro dessas 14 classes. A Figura  mostra a distribuição das classes dominantes nos 

manguezais estudados. 

 

 

 

Além das classes dominantes citadas, outras 121 classes foram compartilhadas entre 

todos os manguezais, com a média da abundância relativa variando entre 0,94% para a classe 

BCP102 de Acidobacteria e 0,0011% para a classe TM7-3 do filo candidato TM7. 

 

O gráfico apresenta a média das réplicas experimentais de cada manguezal (5 pontos x 3 réplicas). 
BRA – Bragança; SAL – Salinópolis; COC – Cocó; ICA – Icapuí; JAG – Jaguaribe; GUA – Guaratuba; 
PAR – Paranaguá. 

Figura 15 – Abundância relativa das principais classes de Bacteria obtidas pelo 
sequenciamento das bibliotecas provenientes dos manguezais estudados. 
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Comparando-se as bibliotecas de amplicons com as bibliotecas de clones (capítulo 

1), percebe-se o mesmo padrão de distribuição das UTOs dominantes, ainda que ambas sejam 

consideravelmente diferentes quanto ao número de sequências analisadas (Figura ). Os grupos 

mais abundantes nos dois tipos de bibliotecas foram: Proteobacteria (59,72% para amplicons e 

54,22% para clones), Acidobacteria (3,67% para amplicons e 10,41% para clones), Chloroflexi 

(8,69% para amplicons e 9,88% para clones) e Bacteroidetes (6,08% para amplicons e 7,09% 

para clones).  

 

 

 

Pelo menos 319 gêneros foram detectados, sendo 294 pertencentes ao domínio 

Bacteria. Desulfococcus (Proteobacteria) destaca-se como o gênero mais abundante, com média 

de 39,5% de abundância relativa (variando entre 24% em JAG e 51% em PAR). Além desse, 

outros 17 gêneros pertencentes a nove diferentes filos foram considerados abundantes 

(AR>1%). As figuras Figura , Figura  e Figura  mostram os mapas da diversidade de gêneros 

Figura 16 – Comparação das abundâncias relativas dos principais grupos obtidos 
pelo sequenciamento das bibliotecas de clone (método de Sanger) e das 
bibliotecas de amplicons (Illumina) provenientes dos manguezais Cocó e Icapuí.
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de bactérias recuperados em cada Estado. Percebe-se claramente que o gênero mais abundante 

e ubíquo do habitat R. mangle é o Desulfococcus, da classe Deltaproteobacteria.  

 

Figura 17 – Mapa de diversidade de gêneros detectados por 
sequenciamento da biblioteca de amplicons do rRNA 16S para os 
manguezais estudados do estado do Pará (BRA e SAL). 
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Figura 18 – Mapa de diversidade de gêneros detectados por 
sequenciamento da biblioteca de amplicons do rRNA 16S para os 
manguezais estudados do estado do Ceará (COC, ICA e JAG). 

Figura 19 – Mapa de diversidade de gêneros detectados por sequenciamento da biblioteca 
de amplicons do rRNA 16S para os manguezais estudados do estado do Paraná (GUA e 
PAR). 
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5.7.3 Índices de alfa diversidade 

Tabela  sumariza os valores para os índices de riqueza de espécies obtidos pela 

análise das bibliotecas de amplicons. As 105 bibliotecas foram normalizadas para uma 

cobertura de 12.000 sequências por amostra. As análises mostraram que o manguezal de 

Salinópolis foi o que apresentou a maior riqueza de espécies, como pode ser evidenciado pelos 

valores mais altos para o índice de Chao1 e número de espécies, enquanto Guaratuba foi a que 

apresentou a menor riqueza. Outros dados que merecem destaque se referem a cobertura de 

espécies de Good, que atingiu em média 88% da diversidade de espécies (variando entre 87% 

em SAL e 89% em ICA).  

A Figura 2 apresenta as curvas de rarefação para o nível taxonômico de espécie 

(distancia evolutiva de 0,03 ou >97% de similaridade com o gene rRNA16S). Observa-se que 

com 12.000 sequências amostradas foram detectadas aproximadamente 3.000 espécies.  

 

      

Tabela 6 – Índices de alfa diversidade calculados a partir das sequências de amplicons das sete 
bibliotecas de manguezais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os índices foram calculados através da plataforma Qiime v.1.9, 
utilizando-se a distância de 0,03. A tabela apresenta a média dos 
valores obtidos das réplicas experimentais de cada manguezal (5 
pontos x 3 réplicas). 
† BRA – Bragança; SAL – Salinópolis; COC – Cocó; ICA – 
Icapuí; JAG – Jaguaribe; GUA – Guaratuba; PAR – Paranaguá. 

 Chao1 Shannon 
Cobertura  
de Good 

BRA† 4662 9.584 0.883 

SAL 5218 9.958 0.869 

COC 4889 9.930 0.877 

ICA 4540 9.716 0.887 

JAG 5017 9.781 0.875 

GUA 4183 9.793 0.896 

PAR 4706 9.678 0.884 
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5.7.4 Análises de beta diversidade 

A análise de permutação multivariada (PERMANOVA) mostrou que as variáveis 

relacionadas à distribuição geográfica (Região e cidade) foram as que melhor explicaram a 

variabilidade da diversidade bacteriana entre as amostras de manguezais (Tabela 2.1). A 

variável Cidade explicou 17,4% da variabilidade e a Região explicou 9,02% (p<0,01). Além 

disso, somente as diferenças no teor de silte e argila foram significativas entre os manguezais 

estudados (R2 2,57%, p<0,05). Os demais fatores abióticos (ferro, carbono orgânico, pH, 

nitrogênio, enxofre e fósforo) não tiveram influência significativa sobre a -diversidade das 

comunidades microbianas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Curvas de rarefação obtidas pelo sequenciamento das bibliotecas 
de amplicons de sete manguezais brasileiros. 
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Tabela 2.1 – Resultados obtidos para a análise de permutação multivariada (PERMANOVA) 
das interações entre os dados bióticos e abióticos coletados dos manguezais estudados. 

Variável R2 p-value 

Cidade 0.17410 0.001*** 

Região 0.09016 0.001*** 

Silte+Argila 0.02568 0.014* 

S† 0.00403 0.769 

Fe‡ 0.00466 0.685 

N§ 0.00310 0.867 

pH 0.01000 0.260 

Salinidade 0.00695 0.473 

COS# 0.00289 0.875 

Residuais 0.67843 - 

O dendrograma gerado pela análise de agrupamento UPGMA (Figura 2) mostra três 

grandes grupos, separando-se numa distância máxima de 15%. As replicatas dos manguezais 

da Região Sul, GUA e PAR, agruparam-se isoladamente em relação aos demais manguezais, 

com inserções de algumas replicatas de SAL. As replicatas de ICA formaram um cluster único, 

apresentando maior similaridade com o agrupamento gerado com as replicatas da Região Norte 

(BRA e SAL) do que com as demais replicatas do Nordeste (COC e JAG). O manguezal JAG 

revelou-se bastante heterogêneo, tendo replicatas se inserindo ora entre os agrupamentos dos 

manguezais da Região Norte, ora com as replicatas de COC.  

Apesar de os resultados mostrarem tendência de agrupamento por região, deve-se 

ressaltar que a dissimilaridade foi de cerca de 15%, o que mostra que os manguezais 

compartilham quase 85% de similaridade.   

A análise multivariada SIMPER (similaridade de porcentagens) tem como objetivo 

identificar os taxa que apresentam a maior contribuição na diferenciação entre grupos de 

amostras (Clarke, 1993). A rotina SIMPER foi utilizada para hierarquizar as UTOs que mais 

† S = enxofre; ‡ Fe = ferro; § N = nitrogênio; # COS = carbono orgânico do solo.  
Os asteriscos indicam que o teste é significativo a 5% (*) ou 0,1% (***). A ausência 
do símbolo caracteriza a ausência de significância. 
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contribuíram para as dissimilaridades entre os grupos significativamente separados pela 

PERMANOVA e evidenciados pela análise de agrupamento UPGMA.  

Figura 21 – Dendrograma obtido pela análise de agrupamento (UPGMA) 
gerado para o conjunto de dados normalizados das bibliotecas de amplicons 
dos manguezais brasileiros estudados. 
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A dissimilaridade média entre os pontos em cada grupo (manguezal) foi 

consideravelmente baixa, refletindo em parte a grande homogeneização estrutural das 

comunidades bacterianas dos manguezais estudados. Uma média de 27 UTOs contribuiu com 

50% da dissimilaridade entre os manguezais. Baseado nessa análise é possível afirmar que as 

dissimilaridades foram motivadas principalmente pela presença de UTOs pertencentes às 

classes Delta e Gammaproteobacteria, ou seja, OTUs pertencentes aos grupos dominantes.  

Por exemplo, a alta abundância relativa do filo Firmicutes e do gênero Bacillus em 

JAG contribuíram para diferencia-lo dos demais manguezais. Da mesma maneira, a presença 

da classe Epsilonproteobacteria, de maneira mais notável nos manguezais da região Norte 

(BRA e SAL), e especificamente duas UTOs, uma pertencente a família Helicobacteraceae e 

outra identificada como Sulfurimonas, contribuíram significativamente para diferenciar esses 

manguezais dos demais. 

5.7.5 Taxa raros e abundantes 

Um total de 1.886 UTOs foram definidas como abundantes, e pelo menos 906.747 

sequências foram detectadas para essas UTOs dentro do conjunto de dados normalizado. 11.238 

UTOs foram consideradas raras (entre 2-10 sequências/UTOs), de acordo com a definição 

utilizada (LOGARES et al., 2013), e 51.774 sequências foram afiliadas dentro dessa 

classificação. 

Os agrupamentos gerados pelas análises UPGMA das matrizes de dissimilaridade 

das UTOs abundantes e raras podem ser visualizados na Figura 2. O agrupamento alcançado 

para os grupos das UTOs raras foi bastante similar ao gerado pela análise do conjunto de dados 

total. As replicatas da região Sul foram agrupadas em um cluster único, sendo separado em 

replicatas dos manguezais GUA e PAR. O manguezal JAG foi o mais heterogêneo, e suas 

replicatas agruparam-se ora junto a COC, ora junto a SAL. As replicatas do manguezal ICA 

formaram um cluster único, guardando pelo menos 89% de similaridade com as replicatas dos 

manguezais da Região Norte. Por outro lado, quando levadas em consideração apenas as 

abundantes, o manguezal ICA parece agrupar-se mais próximo dos manguezais da região 

Nordeste embora permaneça ainda formando um cluster único e mais relacionado com as 

replicatas provenientes dos manguezais do Norte. JAG, por sua vez, continuou com a mesma 

característica já apresentada nas outras análises de agrupamento. Também ficou evidenciada a 
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separação dos manguezais da Região Sul, embora as replicatas dos dois manguezais tenham 

ficado mais relacionadas entre si.  

 

 

5.7.6 UTOs restritos à habitats únicos 

Após a indicação dos grupos significativamente separados pela PERMANOVA, 

foram calculados os valores indicadores para as UTOs em cada manguezal. O teste de IndVal 

(Valor Indicador) possibilitou a indicação de 56 UTOs que melhor categorizavam cada um dos 

Figura 22 – Dendrogramas obtidos pela análise de agrupamento (UPGMA) geradas para 
o conjunto de dados normalizados de UTOs abundantes (A) e raras (B) das bibliotecas de 
amplicons dos manguezais brasileiros estudados. 
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manguezais estudados. Considerando que todos os grupos amostrais provêm de um habitat 

muito peculiar (sedimentos de rizosfera de R. mangle), a maioria dos valores não foram muito 

altos, sendo obtida uma média de 0,11. Apenas para o manguezal ICA duas OTUs alcançaram 

IndVal de 0,94 (Tabela ), próximo à indicação perfeita (1,0). O manguezal BRA obteve o maior 

número de indicações (15 OTUs), as quais apenas 6 foram classificadas em nível de gênero. Os 

manguezais da Região Nordeste receberam 33 indicações, Norte 17 e Sul 7. 

Apenas 17 UTOs endêmicas puderam ser classificadas em gênero, sendo seis em 

Bragança, 1 em Salinópolis, duas no Cocó, três em Icapuí, quatro em Jaguaribe e uma em 

Paranaguá. 

 

Tabela 8 – Valores indicadores (IndVal) restritos à hábitats únicos obtidos pela análise das 
bibliotecas metataxonômicas dos manguezais brasileiros estudados, apenas para UTOs 
classificadas até o nível de gênero. 

Bragança 

Bacteria/Actinobacteria/Thermoleophilia/Solirubrobacterales/Conexibacteraceae/Conexibacter 0.677 

Bacteria/Bacteroidetes/Flavobacteriia/Flavobacteriales/Flavobacteriaceae/Gaetbulibacter 0.532 

Bacteria/Chloroflexi/Anaerolineae/Anaerolineales/Anaerolinaceae/Anaerolinea 0.531 

Bacteria/Proteobacteria/Alphaproteobacteria/Rhodospirillales/Acetobacteraceae/Acidiphilium 0.859 

Bacteria/Proteobacteria/Gammaproteobacteria/Methylococcales/Crenotrichaceae/Crenothrix 0.740 

Bacteria/Proteobacteria/Zetaproteobacteria/Mariprofundales/Mariprofundaceae/Mariprofundus 0.906 

Salinópolis 

Bacteria/Verrucomicrobia/Verrucomicrobiae/Verrucomicrobiales/Verrucomicrobiaceae/Persicirhabdus 0.693 

Cocó 

Bacteria/Proteobacteria/Alphaproteobacteria/Rhizobiales/Rhodobiaceae/Afifella 0.653 

Bacteria/Proteobacteria/Gammaproteobacteria/Oceanospirillales/Saccharospirillaceae/ML110J/20 0.570 

Icapuí 

Bacteria/Cyanobacteria/Oscillatoriophycideae/Chroococcales/Cyanobacteriaceae/Cyanobacterium 0.942 

Bacteria/Firmicutes/Clostridia/Clostridiales/Clostridiaceae/Natronincola_Anaerovirgula 0.847 

Bacteria/Proteobacteria/Gammaproteobacteria/Alteromonadales/Ferrimonadaceae/Ferrimonas 0.626 

Jaguaribe 

Archaea/Crenarchaeota/Thaumarchaeota/Nitrososphaerales/Nitrososphaeraceae/CandidatusNitrososphaera 0.676 

Bacteria/Bacteroidetes/Flavobacteriia/Flavobacteriales/Flavobacteriaceae/Gramella 0.595 

Bacteria/Firmicutes/Bacilli/Bacillales/Bacillaceae/Bacillus 0.825 

Bacteria/Firmicutes/Clostridia/Clostridiales/Clostridiaceae/Clostridiisalibacter 0.534 

Guaratuba 

Nenhuma UTO classificada em gênero alcançou o IndVal de 0.5 

Paranaguá 

Bacteria/Proteobacteria/Alphaproteobacteria/Rhizobiales/Rhizobiaceae/Sinorhizobium 0.632 
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5.8 Discussão 

A costa brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental. 

Ao longo do litoral, são observados manguezais, restingas, dunas, costões rochosos, baías, 

falésias, recifes de corais, entre outros importantes ambientes naturais, todos apresentando 

diferentes características e espécies animais e vegetais. Essa diversidade se deve principalmente 

às diferenças geológicas e climáticas de cada região. O litoral amazônico se estende desde a foz 

do rio Oiapoque até o delta do rio Parnaíba, e exibe um grande cinturão verde de manguezais, 

com rica biodiversidade. O litoral nordestino começa no rio Paraíba e se estende até o 

Recôncavo Baiano, e é caracterizado por conter praias arenosas, dunas e falésias, mas com a 

presença de manguezais. Essas duas porções apresentam clima predominantemente tropical. Já 

no litoral sul, que se inicia no Paraná e segue até o Arroio Chuí, o clima é subtropical e se 

caracteriza pela presença de costões rochosos, manguezais e restingas (SCHAEFFER-

NOVELLI et al., 1990).  

Dada essa quantidade de perfis fisiográficos encontrados na costa do Brasil, país de 

dimensões quase continentais, não seria difícil se prever que as caraterísticas físico-químicas 

de sedimentos de manguezais dessas diferentes regiões apresentassem diferenças significativas. 

Sendo assim, mostrou-se que amostras provenientes dos manguezais da região sul do Brasil 

apresentam, comparativamente, teores mais altos de carbono orgânico, nitrogênio, silte + argila, 

enxofre e ferro. Por outro lado, os sedimentos dos manguezais do Sul do Brasil são menos 

salinos do que os manguezais do Nordeste (Ceará), cuja salinidade chega a ser mais alta do que 

a água do mar, sendo considerados hipersalinos. É plausível admitir-se que esses valores se 

relacionam diretamente com as características climáticas e fisiográficas de cada região.  

Enquanto o volume estuarino dos manguezais estudados na região Sul do Brasil, 

Guaratuba e Paranaguá, varia entre 1.886 e 3.882 km³, respectivamente, o volume estuarino dos 

manguezais da região Nordeste, localizado dentro do semi-árido brasileiro, varia entre 430 e 

1.735 km³ para o Cocó e Jaguaribe, nessa ordem. Vale ressaltar que o rio Jaguaribe representa 

a maior bacia hidrográfica do estado do Ceará. Além do volume estuarino, a regiões diferem na 

precipitação média anual, que na região Sul é entre 2 a 7 vezes maior que a média apresentada 

para localidades estudadas no Ceará. Dessa forma, observa-se que a baixa circulação da água 

do estuário, provocada principalmente pelo volume insuficiente de águas fluviais e 

pluviométricas, maximiza a evaporação e a salinização, especialmente nos períodos de seca 

(MOLISANI et al., 2006).  
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É notável a diferença observada entre as florestas de manguezais dos diferentes 

setores fisiográficos do Brasil. Os manguezais da região Norte apresentam florestas mais densas 

e árvores de grande porte. Nessas florestas predomina a espécie Rhizophora mangle em 

detrimento das outras espécies vegetais características dos manguezais brasileiros Avicennia 

germinans, A. shaueriana, Laguncularia racemosa e Rhizophora racemosa. Também foram 

visualizados outros membros da cadeia trófica, como aves, caranguejos e moluscos, inclusive 

moluscos xilofágicos no interior de árvores em decomposição.  

Os manguezais do estado do Ceará, com a notável exceção do Jaguaribe, 

apresentam pequenas formações florísticas, com árvores de pequeno porte (mangue nanico). 

Nesses manguezais já se observa a co-ocorrência equilibrada de Avicennia shaueriana e 

Rhizophora mangle. Os manguezais do Cocó e de Icapuí apresentam alto grau de degradação, 

seja devido aos efeitos da urbanização intensa do primeiro, ou ao grande estrago da atividade 

de salinas e de carcinicultura no segundo. 

Os manguezais da região Sul se destacam pela exuberante biodiversidade, 

claramente influenciada pela floresta de Mata Atlântica que está fortemente presente na região. 

Foram observadas plantas de manguezal verdadeiro e também muitas espécies associadas. É 

comum observar epifitismo, bromélias e samambaias crescendo sobre e por entre o mangue, e 

a presença de variados tipos de insetos, dípteros e coleópteros.  

Muitos trabalhos relatam que a composição e a estrutura da comunidade microbiana 

do solo são diretamente influenciados por fatores físicos, químicos e biológicos, incluindo a 

textura, composição mineral, pH, salinidade, temperatura, potencial redox, atividade de água, 

matéria orgânica, carbono orgânico, nitrogênio, cobertura vegetal e  comunidade bentônica, 

entre outros (COLARES; MELO, 2013; FIERER; JACKSON, 2006; LIU et al., 2015; 

LOZUPONE; KNIGHT, 2008; TRIPATHI et al., 2012), Entretanto, encontrar uma correlação 

definitiva entre algum desses fatores e a comunidade microbiana ainda é um desafio 

(CHAKRABORTY et al., 2015).  

Os sete manguezais estudados foram dissimilares com relação às variáveis abióticas 

analisadas, embora tenha se observado clara tendência de agrupamento pela região. Merece 

destacar a clara influência da salinidade para separar os manguezais do Nordeste daqueles do 

Norte e do Sul, e os elevados conteúdos de matéria orgânica e de enxofre do manguezal de 

Bragança, localizado mais ao Sul, que serviram para isola-lo de todos os outros manguezais, 

inclusive do seu vizinho Paranaguá.  

Vários fatores influenciam as diferenças observadas nos solos, entretanto as 

variações podem ser maiores nos sedimentos de manguezais, pois além de todos os fatores 
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físicos, químicos e biológicos que contribuem para as variações do habitat, se inclui as marés. 

Nesse particular, o habitat colonizado por R. mangle, na maioria dos manguezais, é mais 

influenciado pela ação das ondas do que as outras espécies de mangues, que se encontram mais 

protegidas dentro do continente. 

Alguns estudos reportaram que as raízes de plantas de mangue influenciam 

diretamente a composição e a abundância das comunidades bacterianas (GOMES et al., 2013, 

2010). Gomes et al. (2010) foram os primeiros a reconhecer que R. mangle pode exercer efeito 

rizosférico sobre as bactérias que habitam os sedimentos de sua circunvizinhança, 

semelhantemente ao efeito que as plantas terrestres exercem sobre seus microbiomas. As 

plantas, através de suas raízes, entram diretamente em contato com as bactérias do solo, 

selecionando-as através dos seus exsudatos. As bactérias presentes nessa circunvizinhança são 

então atraídas por esses nutrientes, e, consequentemente, observa-se que a comunidade 

microbiana da região rizosférica difere tanto em quantidade quanto em qualidade daquela do 

solo sem vegetação. Essa interação complexa é influenciada não somente pela espécie e 

variedade da planta, mas também pelo tipo de solo, pH, potencial redox, clima, comunidade 

bentônica, dentre outros fatores (SIKORSKI, 2015). 

Com relação à composição de filos de Bacteria de sedimentos de manguezais, os 

resultados desse estudo detectaram 71 filos, o que configura grande riqueza desse domínio. Dos 

14 filos com abundância relativa superior a 1% detectados nesse estudo, incluindo 

Proteobacteria, Chloroflexi, Bacteroidetes, Acidobacteria, Plactomycetes, Actinobacteria, 

Firmicutes, Caldithrix, Gemmatimonadetes, o filo candidato WS3, Verrucomicrobia, 

Spirochaetes, Chlorobi e Nitrospirae, sete foram reportados em manguezais do Sudeste 

(Proteobacteria, Choroflexi, Bacteriodetes, Acidobacteria, Planctomyces, Actinobacteria, 

Firmicutes) (ANDREOTE et al., 2012) e oito em manguezais do Ceará (NOGUEIRA et al., 

2015). Curiosamente, esses dois estudos reportaram ainda a presença do filo Cyanobacteria 

dentre os mais abundantes (AR>1%) nas suas bibliotecas, perfazendo um total oito e nove filos 

para manguezais do Sudeste e do Ceará, respectivamente. Cyanobacteria, entretanto, foi 

detectado no presente estudo como um dos filos raros (0,8% de abundância relativa média). 

Considerando que ambos os estudos usaram a mesma tecnologia de pirossequenciamento e 

trabalharam com amostras compostas de sedimentos de manguezais provenientes de diferentes 

hábitats, ao contrário deste estudo que só analisou o hábitat recoberto por R. mangle, é razoável 

especular que Cyanobacteria não faz parte do microbioma dominante dessa espécie de mangue.  

Quando analisadas em conjunto, levando-se em consideração vários trabalhos sobre 

a composição da comunidade microbiana dos sedimentos de manguezais utilizando 
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sequenciamento do gene do rRNA 16S em larga escala, é notável a dominância das classes 

Delta e Gammaproteobacteria, com algumas exceções, seja em ambientes pristinos ou sob 

influência de atividade antrópica (ANDREOTE et al., 2012; BASAK et al., 2014; VARON-

LOPEZ et al., 2014). Uma marcante diferença entre as comunidades bacterianas presentes nos 

variados tipos de solo diz espeito à distribuição das classes dominantes de Proteobacteria. É 

comum observar que em solos de florestas temperadas, boreais e tropicais, tundra e desertos, 

as classes Alpha e Betaproteobacteria emergem como as dominantes dentro desse filo (FIERER 

et al., 2012; JANSSEN, 2006), enquanto em sedimentos de manguezal as classes Delta e 

Gammaproteobacteria em geral sobressaem-se como as mais abundantes (ANDREOTE et al., 

2012; NOGUEIRA et al., 2015, este trabalho). Entretanto, quando analisados manguezais 

cronicamente perturbados pela urbanização ou por contaminação por óleos (DIAS et al., 2010; 

NOGUEIRA et al., 2015; PEIXOTO et al., 2011; SANTOS et al., 2011), observa-se alteração 

na assinatura bacteriana, e UTOs pertencentes à classe Betaproteobacteria se tornam mais 

abundantes; em longo prazo, a intensa perturbação pode levar a homogeneização das 

comunidades bacterianas dos sedimentos de manguezal. 

A alta abundância de Deltaproteobacteria, tanto na água do mar quanto nos 

sedimentos marinhos, parece ser semelhante àquela encontrada nos sedimentos de manguezal, 

onde as condições anaeróbicas facilitam a seleção de micro-organismos microaerófilos e/ou 

anaeróbicos que realizam a redução de sulfato, característica predominante entre os membros 

da classe. Em geral, a penetração de oxigênio no sedimento é limitada aos primeiros 

centímetros, e mesmo o sedimento da subsuperfície já se mostra anóxico.  

As classes Delta e Gammaproteobacteria foram principalmente representadas por 

Desulfobacterales e Chromatiales, com 16,6% e 11.6% da abundância relativa total entre as 

ordens de bactéria detectadas. A ordem Desulfobacterales é composta exclusivamente por 

bactérias redutoras de sulfato (SRBs), e tem sido reportada como a ordem mais abundante em 

sedimentos de manguezal (ANDREOTE et al., 2012; SANTOS et al., 2011). Além disso, 

alguns membros também são associados à degradação anaeróbica de hidrocarbonetos 

(TAKETANI et al., 2010). Chromatiales é um grupo composto por bactérias anaeróbicas, 

comumente denominadas por bactérias púrpuras sulfurosas, as quais são capazes de realizar 

fotossíntese pela oxidação de sulfeto de hidrogênio a sulfeto e sulfato. Esse grupo é 

frequentemente detectado em ambientes anoxigênicos e outros hábitats aquáticos, incluindo 

manguezais (BASAK et al., 2014). 

Logo após Proteobacteria, os filos Acidobacteria, Bacteroidetes e Chloroflexi foram 

os que apresentaram maiores abundâncias relativas, com média de 3,67%, 6.08% e 8,69%, 
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respectivamente. Estudos anteriores demonstraram que bactérias dos filos Acidobacteria, 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Proteobacteria e Verrucomicorbia são ubíquas e frequentemente 

abundantes em solos de diferentes paisagens (FIERER et al., 2012; JANSSEN, 2006). O filo 

Chloroflexi, por sua vez, aparece com frequência em sedimentos de manguezais (ANDREOTE 

et al., 2012; BASAK et al., 2014; CHAKRABORTY et al., 2015). 

Até o presente momento, nenhum representante para os filos OD1, TM7, WS3 e 

demais filos candidatos foi cultivado, e pouco se sabe sobre o papel ecológico ou sobre a 

fisiologia desses grupos. Membros do filo OD1 são frequentemente detectados em ambientes 

ricos em enxofre e BRC1 foi originalmente detectado em ambientes extremos de baixa 

diversidade (BOLHUIS; STAL, 2011), enquanto WS3 é encontrado em ambientes ricos em 

metano (DERAKSHANI; LUKOW; LIESACK, 2001). Apesar de frequentemente detectados 

em ampla variedade de ambientes, incluindo água doce, marinha e subterrânea, solos, rizosferas 

e sedimentos, nenhum atributo ecológico foi atribuído aos membros de TM7 (BOLHUIS; 

STAL, 2011).  

A divisão OP11 é comumente encontrada em ambientes terrestres e marinhos, e 

recente análise do genoma parcial de membros desse grupo revelou vários aspectos 

ecofisiológicos desse filo candidato, como a presença de genes para a biossíntese de 

lipopolissacarídeos, sugerindo a presença de parede celular Gram-negativa; endoglucanases e 

lacases, o que levanta a possibilidade de um papel importante na utilização de celulase e lignina; 

betalactamases e genes relacionados a produção de antibióticos (bactericina) foram detectados 

(YOUSSEF et al., 2011).  

Os estimadores de riqueza e índices de diversidade calculados demonstraram que a 

estratégia de amostragem utilizada forneceu ótima cobertura da comunidade microbiana para 

os manguezais estudados. De acordo com o índice de cobertura de Good, as bibliotecas 

apresentaram pelo menos 88% da riqueza esperada. Vale salientar que na análise das sequências 

obtidas para as 105 amostras foram retirados os singletons (sequências que obtiveram apenas 

uma cópia no conjunto de dados), devido à incapacidade computacional em processar toda a 

quantidade de informações que essas sequências adicionariam ao conjunto de dados. 

As análises de beta-diversidade mostraram que apenas as variáveis relacionadas à 

distância geográfica e enxofre tiveram alguma influência sobre a composição e distribuição das 

comunidades microbianas dos diferentes manguezais. Mesmo com algum grau de 

heterogeneidade observado para o Jaguaribe, que apresentou replicatas agrupando por entre os 

pontos dos manguezais do Pará e Paraná, a dissimilaridade total observada foi de apenas 15%. 

As comunidades microbianas provenientes dos manguezais da região Sul foram os mais 
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distintos dos demais, e se agruparam formando um agrupamento praticamente isolado, quando 

observados o conjunto de dados total ou os táxons abundantes. Mesmo assim, a diferença 

observada na composição de filos nos manguezais da região Sul foi devido a um discreto 

aumento na frequência de UTOs afiliadas ao filo Nitrospira, com abundância relativa acima da 

média apresentada pelos demais manguezais, bem como leve diminuição na frequência de 

UTOs relacionadas ao filo Firmicutes. 

As distribuições de abundância de UTOs identificados nas amostras revelaram a 

predominância de poucos grupos abundantes (1.886 UTOs) e muitos grupos com baixa 

frequência (11.238 UTOs), correspondendo a um padrão de distribuição denominado long tail 

(cauda longa), frequentemente observados em comunidades microbianas (FUHRMAN, 2009; 

ZINGER et al., 2011). As pequenas diferenças responsáveis pela separação desses manguezais 

encontram-se principalmente nos taxa raros, que de fato caracterizam cada ambiente manguezal 

como único. A análise de agrupamento levando-se em consideração somente as UTOs 

classificadas como raras, forneceu separação mais clara entre os manguezais das diferentes 

cidades. O manguezal Icapuí formou um cluster bem isolado dos demais manguezais do Ceará, 

possivelmente por apresentar mais bactérias halofílicas. Apesar de a variável salinidade não ter 

influenciado significativamente a distribuição das comunidades, foi possível observar o maior 

valor dessa variável encontrada no manguezal, além do próprio histórico da localidade ser, até 

meados do século passado, um importante centro salineiro. 

Os manguezais do Paraná formaram um cluster bem isolado dos demais, refletindo 

uma característica já encontrada para organismos marinhos, como peixes, corais e algas 

(PINHEIRO et al., 2015). Esses manguezais localizam-se na região Sul e estão submetidos a 

um clima e temperaturas nitidamente distintos dos manguezais tropicais. Além disso, o estado 

do Paraná se localiza geograficamente ao sul da Cadeia Oceânica Vitória-Trindade. A 

topografia única dessa cadeia de montanhas submersas forma uma barreira para o fluxo das 

águas quentes e transparentes da Corrente do Brasil, causando fortes modificações físico-

químicas na circulação marinha.  Dessa forma, a Cadeia Vitória-Trindade marca uma área de 

transição entre a biota marinha tropical e subtropical, e é reconhecidamente considerada como 

barreira geográfica (PINHEIRO et al., 2015). 

Quando verificado por bibliotecas de clones (capítulo 1), a distribuição das UTOs 

encontradas para os diferentes manguezais não diferiu do resultado encontrado para as 

bibliotecas de amplicons. Embora as relações entre as abundâncias relativas tenham se alterado, 

os grupos mais abundantes detectados para as bibliotecas de clones foram também observados 

como os mais abundantes nas bibliotecas de amplicons; são eles Proteobacteria (59.72% para 
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amplicons e 54,22% para clones), Acidobacteria (3,67% para amplicons e 10,41% para clones), 

Chloroflexi (8,69% para amplicons e 9,88% para clones) e Bacteroidetes (6.08% para 

amplicons e 7,09% para clones). 

As diferenças mais significativas encontradas entre os dois métodos provavelmente 

relacionam-se diretamente com a questão da amostragem, já que a possibilidade de amostragem 

alcançada com o sequenciamento de nova geração é pelo menos 500 vezes maior que aquela 

alcançada pelo sequenciamento de uma biblioteca de clones. Assim, as cerca de 660 sequências 

obtidas pelo sequenciamento das bibliotecas de clones puderam ser afiliadas a 19 diferentes 

filos, enquanto que as quase 4 milhões obtidas pelo sequenciamento de nova geração foram 

classificadas em pelo menos 71 filos. A dominância de Proteobacteria também foi observada, 

mas a distribuição das classes foi ligeiramente diferente; entre as bibliotecas de clone, a 

abundância relativa de Alphaproteobacteria e Gammaproteobacteria mostrou-se levemente 

superiores às de Deltaproteobcateria, enquanto que nas bibliotecas de amplicons, a classe 

Deltaproteobacteria foi a mais abundante entre todos os manguezais (variando entre 24.59% 

para JAG e 35.49% para GUA), seguido por Gamma e então por Alphaproteobacteria. Essas 

pequenas diferenças podem ser atribuídas a “bias” das análises envolvidas.  

Os dados obtidos a partir da análise das bibliotecas de amplicons permitiram responder 

as perguntas que motivaram esse estudo: 

 

1. Quais são os filos-assinatura dominantes nos sedimentos colonizados por R. mangle?   

 

Quatorze filos de Bacteria com abundância relativa maior do 1% predominaram nas 

105 amostras, podendo ser considerados assinaturas desse habitat, são eles: Proteobacteria, 

Bacteriodetes, Acidobacteria, Actinobacteria, Firmicutes, Chloroflexi, Planctomycetes, 

Verrucomicrobia, Gemmatimonadetes, Caldithrix, Spirochaetes, Nitrospirae, Chlorobi e o filo 

candidato WS3.  

 

2. Quais são os possíveis fatores que explicariam a similaridade na composição do microbioma 

de sedimentos associado a R. mangle de diferentes regiões?  

 

Apesar de apresentarem características abióticas significativamente distintas, os 

manguezais estudados compartilham 90% de similaridade de sua comunidade bacteriana, 

sugerindo ser a espécie da planta o principal fator controlador do microbioma. As discretas 

diferenças encontradas entre os microbiomas residem principalmente nos táxons raros, que 
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parecem separar os manguezais de acordo com a localidade de origem. Todavia, seria 

interessante incluir um grupo externo para comparação, como um habitat sem vegetação ou um 

habitat colonizado por outra espécie de mangue.  

 

3. É possível identificar alguma função ambiental globalmente importante dos manguezais a 

partir do microbioma de R. mangle? 

 

Sim. A presença maciça de UTOs classificadas como Delta e 

Gammaproteobacteria, intimamente relacionados com os ciclos do enxofre e do ferro, além de 

inúmeras UTOs de organismos relacionados ao metabolismo anaeróbico e degradação de 

compostos orgânicos complexos em todos os manguezais sugere que essas funções estão 

asseguradas, independente da região geográfica, das características abióticas do sedimento ou 

do grau de distúrbio ao qual o ecossistema está submetido.   

 

4. É possível predizer como os manguezais responderiam às mudanças ambientais com base 

nos táxons-assinaturas de bactérias? 

 

Sim. Uma marcante diferença entre as comunidades bacterianas presentes nos 

variados tipos de solo diz espeito à distribuição das classes dominantes de Proteobacteria. É 

comum observar que em solos de florestas temperadas, boreais e tropicais, tundra e desertos, 

as classes Alpha e Betaproteobacteria emergem como as dominantes dentro desse filo (FIERER 

et al., 2012; JANSSEN, 2006), enquanto em sedimentos de manguezal as classes Delta e 

Gammaproteobacteria, em geral, sobressaem-se como as mais abundantes (ANDREOTE et al., 

2012; NOGUEIRA et al., 2015, este trabalho). Entretanto, manguezais cronicamente 

perturbados pela urbanização ou por contaminação por óleos apresentam alterações nesses 

táxons-assinatura, com o aumento de Bacteriodetes em detrimento da redução de Proteobacteria 

e a predominância da classe Betaproteobacteria (DIAS et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2015; 

PEIXOTO et al., 2011; SANTOS et al., 2011). Nesse estudo foi detectado alterações no índice 

de heterogeneidade de Simpson para os manguezais mais antropizados, Cocó e Paranaguá, que 

pode ser interpretado como alterações nas UTOs dominantes.   
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5.9 Conclusão 

Este estudo identificou os táxons dominantes e raros de bactérias de sedimentos de 

R. mangle, fornecendo as primeiras evidências sobre a beta-diversidade de bactérias desse 

habitat em diferentes regiões do Brasil. A compreensão da distribuição espacial da riqueza de 

espécies é pré-requisito na priorização dos esforços de conservação, uma vez que há relação 

positiva entre riqueza de espécies e funcionamento dos processos ecossistêmicos.  

Mostrou também que a espécie R. mangle parece exercer influência mais forte do 

que as variáveis abióticas sobre a comunidade bacteriana, considerando a elevada similaridade 

(90%) dos microbiomas de manguezais de diferentes regiões geográficas do Brasil.  

O conjunto de dados desse estudo representa o ponto de partida para determinar os 

papéis ecológicos de membros da comunidade e do impacto de táxons específicos sobre a 

biodiversidade global do manguezal, sendo necessário para isso a caracterização das interações 

bióticas dessas populações. 
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6 CAPÍTULO 3 – PROSPECÇÃO DO POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE 

BACTÉRIAS ASSOCIADAS A SEDIMENTOS DE MANGUEZAIS 
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6.1 Os manguezais como fontes de microrganismos 

Os manguezais são ecossistemas intertidais únicos, presentes nas regiões tropicais 

e subtropicais do planeta, que abrigam um diverso grupo de organismos aquáticos e terrestres, 

sendo reconhecidos como ambientes de imenso valor ecológico e de alta produtividade 

(ALONGI, 1988; SPALDING et al., 2010). Esses ecossistemas são caracterizados pela 

inundação periódica, o que torna algumas variáveis ambientais, como salinidade e 

disponibilidade de nutrientes, altamente variáveis. Essas condições levam a seleção de 

organismos com características únicas e específicas (THATOI et al., 2013). Devido à alta 

disponibilidade de carbono e outros nutrientes, o manguezal abriga rica comunidade 

microbiana, que pode se adaptar as condições flutuantes de salinidade e outras condições 

ambientais. 

Em manguezais tropicais, as populações de bactérias e fungos constituem 91% da 

biomassa total, enquanto os demais micro-organismos representam apenas 7% (ALONGI, 

1988). A complexa interação entre esses participantes mantém a harmonia dos processos 

biogeoquímicos e sustentam o equilíbrio ecológico. Além de serem componentes majoritários 

do ecossistema manguezal, os micro-organismos desempenham um papel fundamental na 

manutenção desse ambiente e assim controlam o ambiente químico do ecossistema (ALONGI 

et al., 1993). 

Alguns trabalhos já retrataram a peculiaridade dos sedimentos de manguezal, em 

termos da composição taxonômica e funcional da comunidade microbiana (ANDREOTE et al., 

2012; GOMES et al., 2008; NOGUEIRA et al., 2015). Estudos sobre a diversidade microbiana 

são essenciais para o entendimento dos processos biogeoquímicos, para a biorremediação e 

conservação desses ambientes (THATOI et al., 2013). Informações sobre a diversidade 

microbiana em manguezais também fornecem informações importantes sobre seu potencial 

biotecnológico, com aplicações nos mais diversos campos, como agricultura, indústria e 

medicina (SALEEM, 2015; THATOI et al., 2013). 

As condições peculiares dos manguezais e as adaptações das bactérias e outros 

micro-organismos a essas condições representam importante fonte de recursos biotecnológicos 

a ser explorado. Os micro-organismos dos manguezais produzem uma pletora de enzimas, 

proteínas, antibióticos e outros compostos tolerantes a salinidade e de grande importância 

biotecnológica.  

Esse capítulo sumariza o conhecimento acumulado na literatura acerca da descrição 

do potencial biotecnológico de bactérias isoladas de manguezais e sumariza a diversidade do 
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filo Actinobacteria desvendado nesse estudo através da análise de bibliotecas de amplicons, 

destacando o pouco que se conhece sobre a ocorrência em manguezais desse importante grupo 

de bactérias de interesse biotecnológico, e revelando pela primeira vez a diversidade de 

actinobactérias associada a sedimentos de R. mangle, que surge como um novo hábitat para 

exploração desses valiosos organismos.   

6.1.1 Produção de enzimas 

O metabolismo bacteriano abriga fonte praticamente inesgotável de enzimas e as 

enzimas extracelulares, em especial, têm um potencial de aplicação bastante diverso nas mais 

distintas áreas, tais como nas indústrias de alimentos, indústria farmacêutica e na indústria 

química (THATOI et al., 2013). As enzimas de origem microbiana ocupam posição de destaque 

na biotecnologia moderna, melhorando e substituindo vários processos existentes. 

Os micro-organismos presentes nos sedimentos de manguezais apresentam uma 

gama de atividades enzimáticas, capazes de catalisar as mais variadas reações. Esses micro-

organismos halofílicos e halotolerantes expressam várias enzimas hidrolíticas (amilases, 

fosfatases, proteases, lipases entre outras), que apresentam atividade ótima em condições que 

levariam a precipitação ou desnaturação da maioria das proteínas convencionais (THATOI et 

al., 2013; VENTOSA; NIETO, 1995). Alguns trabalhos demonstram ainda que a água do mar, 

que apresenta a salinidade natural próxima ao plasma sanguíneo, fornece produtos microbianos 

mais seguros ou menos tóxicos para utilização em terapias em humanos (SABU, 2003).  

As hidrolases constituem 75% do mercado das enzimas industriais comercializadas 

(BHAT, 2000; UCHIYAMA; MIYAZAKI, 2009), e diferentes espécies de hidrolases são 

aplicadas em vários setores industriais. Amilases e celulases são amplamente empregadas na 

indústria têxtil. Na indústria de alimentos, celulases, lactases e proteases já participam de 

diversos processos, assim como lipases e xilanases são utilizadas há tempos na fabricação de 

papel, e mais recentemente no tratamento de resíduos industriais (THATOI et al., 2013). O uso 

de enzimas em processos industriais acarreta importante redução dos impactos ambientais 

envolvidos nos processos, uma vez que seu uso frequentemente torna desnecessária a utilização 

de solventes orgânicos, altas temperaturas ou pH extremos (CHERRY; FIDANTSEF, 2003).  

Dias et al. (2009) isolaram de sedimentos de manguezais de São Paulo diversas 

linhagens de bactérias relacionadas às ordens Vibrionales, Bacillales e Actinomycetales, 

produtoras de amilases, esterases, lipases e proteases extracelular, sendo Vibrionales a ordem 
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mais metabolicamente ativa. Esses manguezais ainda foram prospectados para o isolamento de 

bactérias produtoras de enzimas celulolíticas (SÁ et al., 2014; SOARES JUNIOR et al., 2013) 

e quitinolíticas (MARCON et al., 2014) em sedimentos, rizosferas e na copa das espécies de 

mangues (CASTRO et al., 2014; SÁ et al., 2014).  

Soares-Júnior et al. (2013) isolaram mais de 50 estirpes de bactérias produtoras de 

enzimas celulolíticas de sedimentos de manguezais, considerando muito dessa diversidade 

endêmica desse ecossistema. Os isolados foram classificados como pertencentes aos filos 

Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria (classes Alpha e 

Gammaproteobacteria) (SOARES JUNIOR et al., 2013).  

Dentre 117 isolados microbianos obtidos por Thompson et al., (2013), a partir de 

amostras de manguezais do estado da Bahia, foram detectados micro-organismos produtores de 

enzimas relacionados à degradação de naftaleno (hidrocarboneto poliaromático), assim como 

produtores de enzimas celulolíticas.  

Mais ao sul do Brasil, Couto et al. (2010) recuperaram de biblioteca metagenômica 

um gene codificador de esterase. Esses autores expressaram com sucesso a enzima em sistema 

heterólogo, e demonstraram que o gene em questão se tratava de nova subfamília de lipases, 

confirmando o enorme potencial para exploração por novas enzimas em manguezais.  

Em manguezais do Ceará, diversos isolados bacterianos produtores de enzimas 

hidrolíticas já foram testados e identificados (NOGUEIRA, 2011; ROCHA, 2012), e fazem 

parte do portfólio do nosso grupo de pesquisa. Apenas no manguezal do rio Cocó, Rocha (2012) 

obteve 30 isolados produtores de lipases, amilases, celulases e proteases. No manguezal do rio 

Jaguaribe, Nogueira (2011) obteve 67 isolados produtores de proteases, lipases e amilases, além 

de 21 clones de bibliotecas metagenômicas com alguma dessas atividades enzimáticas. Quando 

analisando dados de pirossequenciamento de metagenoma total, pelo menos 780 sequências 

foram classificadas pelo banco de dados Kegg como genes que codificam hidrolases, a maioria 

proteases, mas também foram detectadas lipases, amilases, celulases e quitinases (NOGUEIRA, 

2011).  

Nos manguezais brasileiros, grande parte dos micro-organismos isolados e 

prospectados para a produção de enzimas é classificada dentro do filo Firmicutes, com imensa 

atenção para espécies do gênero Bacillus, ou do filo Proteobacteria, sobressaindo-se a classe 

Gammaproteobacteria (CASTRO et al., 2014; DIAS et al., 2009; NOGUEIRA, 2011; SÁ et al., 

2014). Dos 139 isolados obtidos por He (2012), pelo menos 35 foram identificados como 

espécies novas, todas com atividade hidrolásica e algumas produtoras de compostos 

antimicrobianos. Seis bactérias Gram-negativas isoladas de manguezais indianos foram 
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avaliadas quanto à produção de algumas enzimas relacionadas ao estresse oxidativo, como 

catalase, peroxidase e polifenol oxidase (THATOI et al., 2013). Esses trabalhos demonstram 

que o ecossistema manguezal é uma fonte rica para o isolamento de novas bactérias com 

potencial para aplicações biotecnológicas (HE et al., 2012; SARANYA et al., 2011). 

Surpreendentemente, no Brasil, existem poucos estudos voltados para o isolamento 

de organismos do filo Actinobacteria, que compreende os principais organismos produtores de 

antibióticos, dentre outros compostos bioativos (DIAS et al., 2009; SOARES JUNIOR et al., 

2013). Na Índia, entretanto, a busca por espécies de Actinobacteria parece ser maior. Sathya e 

Ushadevi (2014) obtiveram 205 isolados de actinomicetos, dos quais pelo menos 35 foram 

identificados como Streptomyces. Esses isolados apresentaram atividade antimicrobiana contra 

fungos e bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, além de atividade hidrolásica. Saranya et 

al. (2011), também prospectando manguezais indianos, isolaram 10 diferentes espécies de 

estreptomicetos, todos com uma ou mais atividade hidrolásica, além da produção de compostos 

antimicrobianos.  

6.1.2 Produção de compostos tensoativos 

As bactérias representam um grupo de organismos com grande plasticidade 

metabólica, visto que conseguem se multiplicar e se adaptar rapidamente ao ambiente 

extracelular. A fácil adaptação bacteriana é facilitada, em grande parte, devido à produção de 

exopolímeros e enzimas que viabilizam a utilização de diversos substratos como fonte de 

nutrientes e/ou a proteção contra compostos tóxicos à célula (GOMES-BARRETO, 2011).  

O mercado global de surfactantes, compostos tensoativos de grande valor 

econômico, gerou uma receita total de 24 milhões de dólares em 2009, e estima-se que alcance 

até 40 milhões em 2018 (DOMINGOS et al., 2015). Essas moléculas são utilizadas em variados 

campos, na indústria de alimentos são empregadas como estabilizantes e emulsificantes, na 

indústria tintas e de detergentes entram no desenvolvimento de fórmulas biodegradáveis e 

menos tóxicas, e na área ambiental, atuam na biorremediação de ambientes contaminados com 

petróleo e derivados (BANAT et al., 2000; GOMES-BARRETO, 2011). 

A solubilização de derivados de petróleo por biossurfactantes tem despertado 

especial interesse, devido à eficácia, biodegradabilidade e baixa toxicidade dos surfactantes 

naturais quando comparados aos surfactantes químicos. Porém, o custo ainda elevado da 

produção desses metabólitos se mostra como obstáculo para sua utilização em larga escala. 
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Dessa forma, pesquisas se concentram em testar o emprego de substratos baratos, inclusive com 

reaproveitamento de resíduos industriais, e buscar por linhagens que produzam biossurfactantes 

cada vez mais eficazes e de elevado rendimento (MAKKAR; CAMEOTRA; BANAT, 2011). 

Trabalhos recentes têm demonstrado que solos de manguezais albergam uma 

variedade de micro-organismos produtores de biossurfactantes conhecidos e, possivelmente 

novos compostos, tendo em vista a vasta diversidade microbiana ainda não cultivada que está 

presente nesse ecossistema (ANGELIM et al., 2013; DOMINGOS et al., 2015; GOMES-

BARRETO, 2011).  

A maior parte do petróleo derramado em grandes acidentes oceânicos converge para 

os ecossistemas costeiros, tais como manguezais. Os micro-organismos presentes nesses 

ecossistemas, portanto, tem um papel fundamental na limpeza do ambiente, atuando na 

degradação e solubilizando do petróleo derramado. Vários grupos de bactérias presentes nos 

sedimentos de manguezais, tais como Pseudomonas, Marinobacter, Alcanivorax, 

Microbulbifer, Sphingomonas, Micrococcus, Cellulomonas, Dietzia e Gordonia, já são 

conhecidos por sua capacidade de degradar hidrocarbonetos (ANGELIM et al., 2013). Vários 

isolados de manguezais fazem parte do portfólio do nosso grupo de pesquisa, e estão sendo 

estudados para utilização em biorremediação bem como para produção de compostos bioativos, 

como biossurfactantes emulsificantes e de-emulsificantes. 

Dentre 100 estirpes de bactérias isoladas do manguezal do Jaguaribe (Ceará), pelo 

menos 19 foram positivas para a produção de compostos tensoativos, entre biossurfactantes e 

emulsificantes, todos identificados como cepas do gênero Bacillus (GOMES-BARRETO, 

2011). Uma dessas cepas mostrou atividade biossurfactante, de-emulsificante e antifúngica 

superior a surfactantes comerciais, mesmo após autoclavação. Lima (2013) isolou 200 estirpes 

de bactérias dos manguezais Timonha e Icapuí, Ceará, das quais 65 apresentaram atividade 

biossurfactantes. A maioria desses isolados foi identificada como Bacillus spp (LIMA, 2013). 

Em manguezais banhados pelo Oceano Índico, alguns trabalhos também relatam o 

isolamento de bactérias produtoras de biossurfactantes, principalmente dos gêneros Oleomonas 

(SAIMMAI, 2012) e Pseudomonas (SOUSA; BHOSLE, 2012), esse último gênero já bastante 

empregado na produção de compostos tensoativos. Sousa e Bhosle (2012) isolaram com 

sucesso uma linhagem de Pseudomonas que produzia moléculas que formaram emulsões 

estáveis com compostos alifáticos (hexadecano, heptano e ciclohexano), aromáticos (xileno, 

benzeno e tolueno) e derivados de petróleo (querosene, gasolina, diesel e óleo cru). Na 

Tailândia, Saimmai et al. (2012) isolaram uma cepa de Oleimonas, gênero até então não 
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relacionado com a produção de surfactantes, que foi capaz de emulsionar óleo e solubilizar 

hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs). 

Angelim (2012) isolou, de áreas de manguezais da baía de Todos os Santos (BA) 

contaminadas com petróleo, pelo menos 39 estirpes de bactérias, utilizando meios de cultura 

enriquecidos com petróleo, querosene, hexano ou hidrocarbonetos poliaromáticos. Dentre as 

bactérias que formaram o consórcio para degradação de petróleo, nove foram identificadas 

como Proteobacteria, seis como Actinobacteria, uma como Firmicutes e uma como 

Bacteroidetes (ANGELIM et al., 2013; ANGELIM, 2012). Três isolados recuperados de 

manguezais contaminados com petróleo, na Baia de Guanabara (RJ), foram eficientes em 

degradar querosene, gasolina e fluido de lamparina (KREPSKY, 2007). Nesse contexto, a 

produção de compostos tensoativos, como biossurfactantes, e de outros compostos que 

promovem a degradação e solubilização de hidrocarbonetos é de grande importância para a 

aplicação em biorremediação e para o emprego em técnicas de recuperação avançada de 

petróleo (MEOR - Microbial Enhanced Oil Recovery). 

Micro-organismos que têm sido utilizados em estratégias de biorremediação, tais 

como Pseudomonas, Shewanella, Sphingomonas e Arthrobacter, são comumente reportados 

em manguezais. Espécies desses gêneros são eficientes degradadores de xenobióticos.  

Bactérias que promovem a redução de ferro e outros metais são comuns em 

manguezais e são utilizadas para a biorremediação não só em acidentes com derramamento de 

petróleo e derivados, mas também em áreas de mineração, como Anaeromyxobacter que é 

utilizada na biorremediação de urânio (WU et al., 2006).  

6.2 Propecção de Actinobacteria: Bibliotecas de amplicons de sedimentos de 

manguezais 

O filo Actinobacteria representa um dos principais grupos dentro do domínio 

Bactéria, sobretudo em termos de número e variedade de espécies isoladas e identificadas 

(STACKEBRANDT et al., 1997; VENTURA et al., 2007). Este filo composto por bactérias 

Gram-positivas exibe grande variedade de morfologias, incluindo formas cocóides 

(Micrococcus), em haste-cocóide (Arthrobacter), com hifas fragmentadas (Nocardia spp.) e 

micelial (Streptomyces spp.), e ainda características de desenvolvimento incomuns, tais como 

a formação de esporos em micélio aéreo em espécies de Streptomyces ou o estado não replicante 

exibido por certas micobactérias (ATLAS et al., 1997; GOODFELLOW; WILLIAMS, 1983).  
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Os representantes deste filo apresentam vários estilos de vida, incluindo agentes 

patogênicos (como Mycobacterium spp., Nocardia spp., Tropheryma spp., Corynebacterium 

spp. e Propionibacterium spp.), habitantes do solo (Streptomyces spp.), comensais vegetais 

(Leifsonia spp.), simbiontes fixadoras de nitrogênio (Frankia) e habitantes do trato 

gastrointestinal humano (Bifidobacterium spp.) (STACH, 2005).  

Os genomas de actinobactérias apresentam elevado conteúdo C+G, variando de 

51% em corinebactérias até mais de 70% em Streptomyces e Frankia (VENTURA et al., 2007), 

com raras exceções. Os representantes sequenciados até o momento correspondem a 

organismos relevantes para a medicina humana e veterinária, biotecnologia e ecologia, e a 

heterogeneidade genômica observada é assumida como sendo um reflexo de sua 

biodiversidade.  

Actinobacteria é um filo amplamente distribuído em ecossistemas terrestres e 

aquáticos (incluindo marinhos), especialmente no solo, onde desempenham um papel crucial 

na reciclagem de biomateriais refratários, na decomposição e formação de húmus (STACH et 

al., 2005). Essas bactérias exibem propriedades fisiológicas bastante diversas, secretam várias 

enzimas extracelulares e grande variedade de metabólitos secundários de interesse 

biotecnológico. Notavelmente, muitos desses metabólitos secundários são antibióticos 

potentes, característica que transformou as espécies de Streptomyces em um dos principais 

organismos produtores de antibióticos explorados pela indústria farmacêutica (BÉRDY, 2005; 

VENTURA et al., 2007; WALSH, 2003).  

A maioria dos antibióticos isolados até 1940 foi obtida a partir de fungos e bactérias. 

Mas a partir da década de 1950, a maior parte dessas moléculas tem sido recuperada de 

actinomicetos. Durante o período de 1970-1979 cerca de 30 novos antibióticos foram obtidos 

desse grupo de bactérias, e quase todos eles têm encontrado aplicações terapêuticas. Mais de 

dois terços dos antibióticos clinicamente utilizados consistem em produtos naturais ou seus 

derivados semi-sintéticos (NEWMAN; CRAGG, 2012; WALSH, 2003), sendo que a maioria 

dos produtos naturais conhecidos com atividade antimicrobiana é produzida por actinobactérias 

(PROCÓPIO et al., 2012; WALSH, 2003). 

Desde a descoberta do primeiro antibiótico isolado de Streptomyces, em 1942, 

muitas pesquisas foram realizadas com bactérias deste gênero na busca de novos antibióticos e 

outros metabólitos. Atualmente, pelo menos 80% dos antibióticos descobertos são derivados de 

espécies de Streptomyces (PROCÓPIO et al., 2012; WATVE et al., 2001). Além dos 

antibióticos, pelo menos 7.600 metabólitos microbianos bioativos conhecidos foram isolados 

de espécies de Stretomyces, enquanto os outros grupos de actinomicetos, conhecidos como 



 
110 

 

 

actinomicetos raros ou não estreptomicetos, são responsáveis por apenas cerca de 2.500 desses 

compostos (BÉRDY, 2005). 

A Tabela  compara o número de antibióticos e suas respectivas fontes de 

Actinobacteria. O gênero Streptomyces disparadamente se destaca como maior produtor. Em 

2005, uma análise mostrou que de 11.900 antibióticos descobertos, cerca de 6.600 haviam sido 

obtidos de espécies de Streptomyces e o restante, isolado de fungos filamentosos (2.600 

antibióticos), bactérias (1.400 antibióticos) e outros actinomicetos (1.300 antibióticos) 

(BÉRDY, 2005). Entretanto, as chances de se isolar uma nova estirpe de Streptomyces de solos 

vem diminuindo.  

Até a década de 1970, apenas 11 espécies de actinobactérias raras eram conhecidas.  

Atualmente, este número é de pouco mais de 100 (BÉRDY, 2005). A ocorrência relativamente 

baixa de actinobactérias raras, em contraste com as espécies de Streptomyces, se deve ao fato 

de que esses micro-organismos são difíceis de isolar nos meios de cultura convencionais. Mas 

com os recentes avanços nas técnicas de isolamento de amostras ambientais, é possível que uma 

quantidade imensa de actinomicetos sejam revelados (DONADIO et al., 2002; PROCÓPIO et 

al., 2012; VENTURA et al., 2007). 

Recentemente, a taxa de descoberta de novos compostos obtidos de gêneros 

existentes no solo tem diminuído, portanto, é fundamental que se prospecte habitats pouco 

explorados ou mesmo inexplorados, como a maioria dos manguezais do Brasil, para se 

aumentar as chances de descobrir novas moléculas a partir de actinomicetos desses ambientes.  

Além disso, embora o solo tenha sido explorado pela indústria farmacêutica há mais 

50 anos, apenas uma minúscula fração do globo foi amostrada, e apenas uma pequena fração 

das Actinobacteria foi descoberta (BALTZ, 2007).  

Novos medicamentos, principalmente antibióticos, são urgentemente necessários 

para combater e reverter a propagação de patógenos resistentes aos antibióticos (PAYNE et al., 

2007; TALBOT et al., 2006)  e para combater doenças potencialmente fatais como o câncer 

(OLANO; MENDEZ; SALAS, 2009). Apesar de progressos consideráveis feito nas áreas de 

síntese química e engenharia de biossíntese de compostos antimicrobianos, a natureza ainda 

continua a ser a mais rica e a fonte mais versátil para novos antibióticos (BALTZ, 2007; 

KOEHN; CARTER, 2005; PELÁEZ, 2006). 
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Tabela 9 – Número de antibióticos produzidos pelos gêneros de actinomicetos selecionados 
(Adaptado de Goodfellow; O'Donnel (1989), com destaque para os gêneros detectados neste 
trabalho. 

Gêneros 
Número de antibióticos 

1974 1980 1984 1988 2012† 

Streptomyces 1934 2784 3477 4876 6600 

Nocardia 45 74 107 262 NA‡ 

Micromonospora 41 129 269 398 492 

Streptoverticillium 19 41 64 138 NA 

Streptosporangium 7 20 26 39 43 

Actinoplanes 6 40 95 146 187 

Microbispora 4 6 6 10 32 

Actinomadura - 16 51 164 251 

Dactylosporangium - 4 19 31 36 

Saccharopolyspora - 4 33 44 NA 

Streptoalloteichus - 3 4 12 NA 

Actinosynnema - - 5 14 NA 

Kitasatosporia - - - 11 24 

Kibdelosporangium - - - 7 16 

Amycolatopsis - - - - 82 

Salinispora - - - - 29 

Verrucosispora - - - - 13 

Planobispora - - - - 11 

Planomonospora - - - - 3 

 

No presente estudo, as 105 bibliotecas de amplicons foram prospectadas em busca do filo Actinobacteria e, 
em seguida, os táxons encontrados dentro desse filo foram classificados, sempre que possível, até o nível de 
espécie.  Ao todo, as UTOs foram afiliadas a 5 ordens que compreenderam 44 gêneros. Foi construído um 
heat map com as abundâncias relativas, com destaque para o gênero Microbacterium como o mais abundante 
e ubíquo nos manguezais.  Portanto, embora Streptomyces seja o gênero mais comum em solo, ele não foi o 
mais abundante em sedimentos rizosférico de R. mangle (Figura 23 – Ocorrência dos gêneros do filo 
Actinobacteria nos manguezais brasileiros estudados. 

 

† Atualizado de acordo com BÉRDY, 2005 e TIWARI; GUPTA (2012);  
‡ NA: informação não atualizada no artigo consultado. 
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Figura 3.2 Nessa perspectiva, a prospecção de bibliotecas metagenômicas e/ou de 

bibliotecas de amplicons é de fundamental importância para maior cobertura da diversidade 

metabólica e taxonômica de um determinado habitat, levando de forma mais rápida a descoberta 

de novas espécies e novas moléculas.   

A maioria dos gêneros parece não ter problemas para se dispersar por longas 

distâncias, já que foram encontrados em todos as amostras de diferentes regiões geográficas. 

Outros foram mais restritos, sendo encontrados em apenas um dos manguezais, como os 

gêneros: Agromyces (SAL); Arthrobacter (JAG); Cellulomonas (PAR); Modestobacter (JAG); 

e Mycobacterium (JAG).  

Dos 44 gêneros, 22 estão sendo registrados pela primeira vez em sedimentos de 

manguezais no presente estudo, o que representa valiosa contribuição para encurtar o caminho 

para a obtenção dessas estirpes.   

Com raras exceções, os manguezais do Brasil e do mundo são de alguma forma 

afetados por impactos ambientais e antropogênicos, tais como urbanização descontrolada, 

contaminação por petróleo, contaminação por efluentes domésticos e industriais, carcinicultura 

etc. Esta realidade reforça a urgente necessidade de se conhecer a microbiota nativa e o papel 

destas espécies no equilíbrio ecológico dos manguezais, antes que essa valiosa biodiversidade 

genética seja perdida. Este conhecimento também é de fundamental importância para a 

conservação desses ambientes.  
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Acrocarpospora 0 0 0 0.39 0 0 0.05

Actinoallomurus 0.66 0.12 0.26 0.44 0.27 1 0.65

Actinomadura 0 0.28 0.04 0 0.38 0 0

Actinomycetospora 0.16 0.67 0.33 1.12 0 0.45 0.46

Actinotalea 0.44 2.91 0.18 0 0.24 5.42 0

Agromyces 0 0.35 0 0 0 0 0

Amycolatopsis 0 0.23 0.17 0 0 0 0

Arthrobacter 0 0 0 0 0.93 0 0

Brachybacterium 0 0.36 0 0 0.02 0.42 0.12

Candidatus Aquiluna 0.08 0 0.1 0.35 0.38 0 0

Catellatospora 0 0.15 0.09 0 0 0 0

Cellulomonas 0 0 0 0 0 0 0.52

Corynebacterium 0 0 0 0 0.08 0 0.12

Curtobacterium 3.62 9.27 4.51 9.71 4.01 0.59 1.27

Dactylosporangium 0 0.15 0.1 0 0 0 0

Demequina 0 0 0.06 0 0.25 0 0.11

Dermacoccus 0 0 0 11.8 0.2 0.55 0.88

Frankia 0.08 0 0 0 0 0.45 0

Geodermatophilus 0 0 0 1.26 0 0 0.05

Gordonia 1.68 1.18 0.46 0 0.36 0.2 0

Knoellia 0 0 0 0.44 0.07 0.23 0

Kocuria 0 0 0 0.19 0.05 0 0

Microbacterium 77 49 77.6 30.2 71.4 45.5 57.9

Micrococcus 0 0.56 0 2.64 0 0 0

Modestobacter 0 0 0 0 0.24 0 0

Mycobacterium 0 0 0 0 0.11 0 0

N09 2.29 16 5.8 1.57 3.77 38.2 23.2

Nocardia 0 0.16 0.09 0.55 0.11 0 0

Nonomuraea 0.36 1.28 0.53 0 0.38 0.64 1.45

Pilimelia 0.08 0 0 0 0 0 0.18

Pimelobacter 0 0 0.09 0 0 0 0.05

Pseudonocardia 0 0 0 0 0 0 0.09

Rathayibacter 1.24 2.57 2.19 3.34 5.39 0.35 1.74

Rhodococcus 0 0 0.09 0 0 0 0.05

Saccharomonospora 0.12 0.97 0.34 21.7 0 4.7 7.23

Streptomyces 2.78 3.88 0.62 0.19 0.48 0.45 0

Streptosporangium 0 0.26 0 0 0.1 0 0

Tetrasphaera 0.73 4.33 4.87 9.09 8.15 0 1.88

Virgisporangium 1.39 3.39 0.63 3.36 1.68 0 0.42

Xylanimicrobium 7.03 1.11 0.66 1.72 0.9 0.86 1.17

Bifidobacteriales Bifidobacterium 0.08 0.83 0.11 0 0 0 0

Euzebyales Euzebya 0 0 0 0 0.06 0 0.17

Rubrobacterales Rubrobacter 0.08 0 0 0 0 0 0.25

Solirubrobacterales Conexibacter 0.08 0 0.09 0 0 0 0

Sedimento de rizosfera de Avicennia germinans  - México (Flores -Mirel es  et a l ., 2007);                         
Folhas e sementes de R. mangle - Nigéria (Ukoima et a l ., 2009)

Sedimentos na China (Hong et a l ., 2009), Índia (Kathi keyan et a l ., 2014), Malásia (Lee  et a l ., 2014); 
Folhas e sementes de R. mangle  - Nigéria (Ukoima et a l ., 2009)

Sedimento contaminado com petróleo - Brasi l (RJ (Brito et al ., 2006),  BA (Angel i m, 2012), SP (Domi ngos  
et a l ., 2013)); Sedimento de rizosfera de Bruguiera gymnorrhiza  - Japão (Takeuchi ; Hata no, 1998)

Sedimentos - SP-Brasil  (Di as  et a l ., 2009), China (Hong et a l ., 2009),  Índia (Dastager; Da mare, 2013), 
Malasia (Lee et a l ., 2014); Endófita de Avicennia nitida  e R. mangle  - SP-Brasi l  (Castro et a l ., 2014)
Sedimentos - China (Hong et a l ., 2009); Sedimentos contaminado com petróleo - Brasil (BA (Angel im, 
2012), RJ (Bri to et a l ., 2006))

Sedimentos - China (Guo et a l ., 2010), Brasil  (Miqueletto et a l ., 2011),  Malasia (Lee et a l ., 2014); 
Sedimento de rizosfera de R. mangle  - CE-Brasil  (Ca pítulo 1 desta  tese )

Sedimentos - China (Hong et a l ., 2009) e Bangladesh (Ara  et a l ., 2013);                                           
Sedimento de rizosfera de Bruguiera sexangula - China (Wa ng et a l ., 2011)

Sedimentos - China (Hong et a l ., 2009 e Guo et al ., 2010)

Sedimentos rizosféricos - Malasia (Viki neswary et a l ., 2003),  Bangladesh (Ara  et a l ., 2013)

Sedimentos rizosféricos - Malasia (Viki neswary et a l ., 2003),  Bangladesh (Ara  et a l ., 2013)

Sedimentos - Bangladesh (Ara  et a l ., 2013)

Sedimento de rizosfera de R. mangle  - CE-Brasil  (Ca pítulo 1 desta  tese )

Sedimento de rizosfera de R. mangle  - CE-Brasil  (Ca pítulo 1 desta  tese )

Endófita de R. mangle - SP-Brasi l  (Castro et a l ., 2014)

Sedimentos rizosféricos - Malasia (Viki neswary et a l ., 2003)

Sedimentos - Japão (Ma tsumoto et al ., 2010)

Sedimentos - SP-Brasil  (Di as  et a l ., 2009), Índia (Dastager; Dama re, 2013)

Sedimentos - China (Hong et a l ., 2009), Bangladesh (Ara  et al ., 2013),  Índia (Karthikeyan et a l ., 2014),  
Malasia (Lee et a l ., 2014)

Sedimentos - Índia (Ki ranmayi  et a l ., 2011 e Deepthi; Deva mma, 2012)

Sedimentos rizosféricos - Malasia (Viki neswary et a l ., 2003), Índia (He et a l ., 2012), Bangladesh (Ara  et 
a l ., 2013)

Sedimento de rizosfera de Acanthus ilicifolius  (China) (Tang et a l ., 2013);                                    
Sedimentos - China (Hong et a l ., 2009)

Sedimento srizosféricos (Takeuchi ; Hatano, 2001), Índia (Dastager et a l ., 2012)

Sedimento de rizosfera de Avicennia germinans  - México (Flores -Mirel es  et a l ., 2007)

Sedimentos - Bangladesh (Ara  et a l ., 2013), Índia (Ka rthi keyan et a l ., 2014)

Sedimentos - RJ-Brasi l (Bri to et a l ., 2006)
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Figura 23 – Ocorrência dos gêneros do filo Actinobacteria nos manguezais brasileiros 
estudados. 

 



 
114 

 

 

7 CONCLUSÃO GERAL 

Este estudo constitui o primeiro registro da diversidade taxonômica bacteriana 

bentônica associada aos sedimentos de manguezal associados às raízes da espécie Rhizophora 

mangle na região semiárida do Brasil, bem como fornece as primeiras evidências sobre a beta-

diversidade de bactérias desse habitat em diferentes regiões do Brasil. A compreensão da 

distribuição espacial da riqueza de espécies é pré-requisito na priorização dos esforços de 

conservação, uma vez que há relação positiva entre riqueza de espécies e funcionamento dos 

processos ecossistêmicos. 

A análise dos dados demonstrou que R. mangle exerce forte influência sobre a 

comunidade bacteriana, considerando a elevada similaridade (90%) dos microbiomas de 

manguezais de diferentes regiões geográficas do Brasil. As variações físico-químicas avaliadas, 

como salinidade, silte e argila, pH, temperatura e matéria orgânica, bem como a distância 

geográfica, não foram capazes de explicar as diferenças observadas na ocorrência dos gêneros 

bacterianos. Os dados também detectaram uma queda na diversidade bacteriana em manguezais 

intensamente submetidos a distúrbios humanos. 

O conhecimento acerca da diversidade e do potencial dos micro-organismos 

compreende um processo chave para a sobrevivência humana e fornece um enorme reservatório 

de recursos que podem ser utilizados em favor da vida na Terra. Micro-organismos dos 

sedimentos de manguezal têm provado ser importante fonte para a produção de alimentos, 

medicamentos, enzimas e substâncias antimicrobianas. As bactérias halofílicas e halotolerantes 

encontradas nesse ecossistema têm um enorme potencial para aplicações em diversos setores 

industriais como demonstrado nesse estudo. 
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ANEXO A – PIPELINE ADAPTADA DE PYLRO et al. (2014B) PARA ANÁLISE 

COM ARQUIVOS INDIVIDUAIS, QUE SÃO GERADOS QUANDO 

SEQUENCIADOS COM INDEXES DO ILLUMINA. 

A adaptação consiste em juntar os pair-ends, filtrar, trimar e converter em fasta, 

demultiplexar e concatenar o arquivo. Quando as sequências de todas as bibliotecas estiverem 

em arquivo único, continuar com a pipeline.  

As linhas 1, 2 e 3 foram rodadas individualmente (em script).  

 

1. join_paired_ends.py -f BRA11_R1.fastq -r BRA11_R2.fastq -o BRA11 
 

2. /home/lembiotech/Documents/usearch7 -fastq_filter BRA11/fastqjoin.join.fastq -
fastq_maxee 0.8 -fastq_trunclen 240 -fastaout BRA11.fa 

 

3. perl bmp_demultiplexed.pl -i BRA11.fa -o BRA11.fasta -b BRA11 
 

4. cat BRA11.fasta BRA12.fasta BRA13.fasta BRA21.fasta BRA22.fasta BRA23.fasta 
BRA31.fasta BRA32.fasta BRA33.fasta BRA41.fasta BRA42.fasta BRA43.fasta 
BRA51.fasta BRA52.fasta BRA53.fasta COC11.fasta COC12.fasta COC13.fasta 
COC21.fasta COC22.fasta COC23.fasta COC31.fasta COC32.fasta COC33.fasta 
COC41.fasta COC42.fasta COC43.fasta COC51.fasta COC52.fasta COC53.fasta 
GUA11.fasta GUA12.fasta GUA13.fasta GUA21.fasta GUA22.fasta GUA23.fasta 
GUA31.fasta GUA32.fasta GUA33.fasta GUA41.fasta GUA42.fasta GUA43.fasta 
GUA51.fasta GUA52.fasta GUA53.fasta ICA11.fasta ICA12.fasta ICA13.fasta 
ICA21.fasta ICA22.fasta ICA23.fasta ICA31.fasta ICA32.fasta ICA33.fasta 
ICA41.fasta ICA42.fasta ICA43.fasta ICA51.fasta ICA52.fasta ICA53.fasta 
JAG11.fasta JAG12.fasta JAG13.fasta JAG21.fasta JAG22.fasta JAG23.fasta 
JAG31.fasta JAG32.fasta JAG33.fasta JAG41.fasta JAG42.fasta JAG43.fasta 
JAG51.fasta JAG52.fasta JAG53.fasta PAR11.fasta PAR12.fasta PAR13.fasta 
PAR21.fasta PAR22.fasta PAR23.fasta PAR31.fasta PAR32.fasta PAR33.fasta 
PAR41.fasta PAR42.fasta PAR43.fasta PAR51.fasta PAR52.fasta PAR53.fasta 
SAL11.fasta SAL12.fasta SAL13.fasta SAL21.fasta SAL22.fasta SAL23.fasta 
SAL31.fasta SAL32.fasta SAL33.fasta SAL41.fasta SAL42.fasta SAL43.fasta 
SAL51.fasta SAL52.fasta SAL53.fasta > brmangue.fasta 

 

### Continuar a partir do passo 5 do pipeline do BMP – derreplicação 

 

5. /home/lembiotech/Documents/usearch7 -derep_fulllength brmangue.fasta -output 
brmangue_derep.fasta –sizeout 

 

6. /home/lembiotech/Documents/usearch7 -sortbysize brmangue_derep.fasta -output 
brmangue_sorted.fa -minsize 2 
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7. /home/lembiotech/Documents/usearch7 -cluster_otus brmangue_sorted.fa -otus 
brmangue_otus1.fa 

8. /home/lembiotech/Documents/usearch7 -uchime_ref brmangue_otus1.fa -db 
/media/Documentos/SCRIPTS_BMP/rdp_gold.fa -strand plus -nonchimeras brmangue_ 
otus2.fa 

 

9. fasta_formatter -i brmangue_euk_otus2.fa -o brmangue_formated_otus2.fa 
 

10. perl bmp-otuName.pl -i brmangue_formated_otus2.fa -o brmangue_otus.fa 
 

11. /home/lembiotech/Documents/usearch7 -usearch_global brmangue.fasta -db 
brmangue_ otus.fa -strand plus -id 0.97 -uc brmangue_ map.uc 

 

12. assign_taxonomy.py -i brmangue_ otus.fa -o brmangue_ assign -r 
/media/Documentos/SCRIPTS_BMP/gg_13_8_otus/rep_set/97_otus.fasta -t 
/media/Documentos/SCRIPTS_BMP/gg_13_8_otus/taxonomy/97_otu_taxonomy.txt 

 

13. align_seqs.py -i brmangue_ otus.fa -o brmangue_ rep_set_align -t 
/media/Documentos/SCRIPTS_BMP/gg_13_8_otus/rep_set_aligned/97_otus.fasta 

 

14. make_phylogeny.py -i brmangue_ rep_set_align/brmangue_ otus_aligned.fasta -o 
brmangue_ rep_set.tre 

 

15. python bmp-map2qiime.py brmangue_ map.uc > brmangue_ otu_table.txt 
 

16. make_otu_table.py -i brmangue_ otu_table.txt -t brmangue_ assign/brmangue_ 
otus_tax_assignments.txt -o brmangue_ otu_table.biom 

 

17. biom summarize-table -i brmangue_ otu_table.biom -o brmangue_ 
results_biom_table 

 

18. core_diversity_analyses.py -i brmangue_ otu_table.biom -m brmangue.txt -t 
brmangue_ rep_set.tre -e 21542 -o brmangue_ core_output 
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ANEXO B – SCRIPT ESPECÍFICO PARA CÁLCULO DE MATRIZ DE DISTÂNCIA 

GEOGRÁFICA, PARA AMBIENTE R. 

library(vegan) 
library(Imap) 
 
ReplaceLowerOrUpperTriangle<-function(m,triangle.to.replace){ 
if (nrow(m) != ncol(m)) stop("Supplied matrix must be square.")     
if (tolower(triangle.to.replace) == "lower") tri <- lower.tri(m) 
else if (tolower(triangle.to.replace) == "upper") tri <- 

upper.tri(m) 
else stop("triangle.to.replace must be set to 'lower' or 

'upper'.") m[tri]<-t(m)[tri]  
return(m)} 
 
GeoDistanceInMetresMatrix<-function(df.geopoints){ 
  GeoDistanceInMetres<-function(g1, g2){ 
    DistM<-function(g1, g2){ 
      require("Imap") 
      return(ifelse(g1$index>g2$index,0,gdist(lat.1=g1$lat, 

lon.1=g1$lon,lat.2=g2$lat,lon.2=g2$lon,units="m")))} 
    return(mapply(DistM, g1, g2))} 
  n.geopoints<-nrow(df.geopoints) 
  df.geopoints$index<-1:n.geopoints 
  list.geopoints<-by(df.geopoints[,c("index","lat","lon")], 

1:n.geopoints,function(x){return(list(x))}) 
   
   mat.distances<-

ReplaceLowerOrUpperTriangle(outer(list.geopoints,list.geopoi
nts,GeoDistanceInMetres), "lower") 

  rownames(mat.distances)<-df.geopoints$name 
  colnames(mat.distances)<-df.geopoints$name 
    return(mat.distances)} 
 
 df.geopoints< 
data.frame(name=c("BRA11","BRA12","BRA13","BRA21","BRA22","BRA23","BRA31","BRA3

2","BRA33","BRA41","BRA42","BRA43","BRA51","BRA52","BRA53","COC11","COC12","COC1
3","COC21","COC22","COC23","COC31","COC32","COC33","COC41","COC42","COC43","COC5
1","COC52","COC53","GUA11","GUA12","GUA13","GUA21","GUA22","GUA23","GUA31","GUA3
2","GUA33","GUA41","GUA42","GUA43","GUA51","GUA52","GUA53","ICA11","ICA12","ICA1
3","ICA21","ICA22","ICA23","ICA31","ICA32","ICA33","ICA41","ICA42","ICA43","ICA5
1","ICA52","ICA53","JAG11","JAG12","JAG13","JAG21","JAG22","JAG23","JAG31","JAG3
2","JAG33","JAG41","JAG42","JAG43","JAG51","JAG52","JAG53","PAR11","PAR12","PAR1
3","PAR21","PAR22","PAR23","PAR31","PAR32","PAR33","PAR41","PAR42","PAR43","PAR5
1","PAR52","PAR53","SAL11","SAL12","SAL13","SAL21","SAL22","SAL23","SAL31","SAL3

2","SAL33","SAL41","SAL42","SAL43","SAL51","SAL52","SAL53"), 
lat=c(-0.841000,-0.841000,-0.841000,-0.841150,-0.841150,-0.841150,-0.841300,-

0.841300,-0.841300,-0.841300,-0.841300,-0.841300,-0.841000,-0.841000,-0.841000,-
3.779233,-3.779233,-3.779233,-3.779283,-3.779283,-3.779283,-3.778933,-3.778933,-
3.778933,-3.778733,-3.778733,-3.778733,-3.778867,-3.778867,-3.778867,-
25.874883,-25.874883,-25.874883,-25.874783,-25.874783,-25.874783,-25.874767,-
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25.874767,-25.874767,-25.874833,-25.874833,-25.874833,-25.874667,-25.874667,-
25.874667,-4.692000,-4.692000,-4.692000,-4.692450,-4.692450,-4.692450,-
4.691933,-4.691933,-4.691933,-4.691517,-4.691517,-4.691517,-4.691933,-4.691933,-
4.691933,-4.446467,-4.446467,-4.446467,-4.447983,-4.447983,-4.447983,-4.448033,-
4.448033,-4.448033,-4.446483,-4.446483,-4.446483,-4.447300,-4.447300,-4.447300,-
25.548683,-25.548683,-25.548683,-25.548783,-25.548783,-25.548783,-25.548700,-
25.548700,-25.548700,-25.548667,-25.548667,-25.548667,-25.548800,-25.548800,-
25.548800,-0.632400,-0.632400,-0.632400,-0.632467,-0.632467,-0.632467,-
0.632250,-0.632250,-0.632250,-0.632033,-0.632033,-0.632033,-0.632250,-0.632250,-

0.632250), 
lon=c(-46.639967,-46.639967,-46.639967,-46.640100,-46.640100,-46.640100,-

46.639983,-46.639983,-46.639983,-46.640233,-46.640233,-46.640233,-46.640200,-
46.640200,-46.640200,-38.440050,-38.440050,-38.440050,-38.439650,-38.439650,-
38.439650,-38.439700,-38.439700,-38.439700,-38.440100,-38.440100,-38.440100,-
38.439383,-38.439383,-38.439383,-48.627667,-48.627667,-48.627667,-48.627517,-
48.627517,-48.627517,-48.627650,-48.627650,-48.627650,-48.627800,-48.627800,-
48.627800,-48.627617,-48.627617,-48.627617,-37.353933,-37.353933,-37.353933,-
37.352067,-37.352067,-37.352067,-37.353117,-37.353117,-37.353117,-37.352950,-
37.352950,-37.352950,-37.352000,-37.352000,-37.352000,-37.781300,-37.781300,-
37.781300,-37.781767,-37.781767,-37.781767,-37.781550,-37.781550,-37.781550,-
37.781350,-37.781350,-37.781350,-37.781450,-37.781450,-37.781450,-48.471650,-
48.471650,-48.471650,-48.471717,-48.471717,-48.471717,-48.471567,-48.471567,-
48.471567,-48.471550,-48.471550,-48.471550,-48.471550,-48.471550,-48.471550,-
47.362783,-47.362783,-47.362783,-47.362250,-47.362250,-47.362250,-47.362450,-
47.362450,-47.362450,-47.362600,-47.362600,-47.362600,-47.362117,-47.362117,-

47.362117)) 
 

gps=round(GeoDistanceInMetresMatrix(df.geopoints)/1000) 


