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Apresentam-se métodos básicos para conhecer a diversidade e compreender a dinâmica 

da fracção bacteriana em comunidades microbianas de ambientes naturais, 

referenciando-os à experiência própria. 

 
 
 
Introdução  
Uma comunidade é um grupo de espécies 
que, estabelecendo uma rede de interacções, 
partilha um mesmo nicho ecológico. 
Potencialmente cada espécie pode 
influenciar o desempenho das outras e por 
consequência muitos processos microbianos 
ambientais são resultado da acção de um 
agregado estruturado de microrganismos.  
 
As funções da comunidade são mais amplas 
que a soma das funções das espécies que a 
compõem. Em resposta a factores 
ambientais alteram comunidades 
microbianas revelam adaptação rápida, 
modificando a estrutura. Factores como a 
radiação UV ou xenobióticos alteram a 
expressão dos genomas ou a sua 
composição, seja por mutação, seja por 
transferência horizontal de genes (Aminov, 
2011).  
 
Uma comunidade microbiana pode incluir 
organismos dos três domínios do mundo vivo 
e entidades biológicas como os vírus, 
determinantes na composição da fracção 
bacteriana e sua dinâmica (Weinbauer, 
2004). A componente bacteriana assume 
relevância pela sua diversidade e actividade 
metabólica, mas inclui uma larga fracção não 
cultivável: essa fracção pode ser inferior a 
6% em águas doces (Bruns et al., 2003). 
Dados recentes indicam que só 31 das 61 
linhagens identificáveis, ou filos pertencentes 
ao domínio Bacteria, têm representantes 
cultiváveis (Vartoukian et al. 2010). 

A identificação do agente causador de um 
processo particular em ambientes naturais ou 
manipulados pelo homem, têm que ser 
desenhados fora da lógica da teoria germinal 
e dos postulados de Koch não podendo 
desenvolver-se apenas a partir do 
estabelecimento de culturas puras.  
 
Apresentam-se métodos básicos, 
independentes do cultivo, usados pelo nosso 
grupo em Aveiro na investigação sobre 
estrutura, dinâmica e funções das 
comunidades bacterianas em ambientes 
aquáticos mas com aplicação noutros 
contextos.  
 
Diversidade filogenética por métodos 
independentes do cultivo  
Os métodos independentes do cultivo 
consistem na caracterização molecular da 
comunidade. As moléculas alvo preferenciais 
são ácidos nucleicos extraídos directamente 
da amostra em estudo. Os objectivos mais 
frequentes dos estudos independentes do 
cultivo são: avaliar a diversidade filogenética 
e relação com diversidade de funções, 
identificar funções codificadas pela 
comunidade e efeitos no ecossistema, avaliar 
a contribuição de elementos genéticos 
móveis para a plasticidade da comunidade e 
explorar o potencial de aplicações 
tecnológicas.  
 
A abordagem ao problema deve ter em conta 
a quantidade de informação necessária, o 
volume de trabalho laboratorial e de análise 
de dados e os custos. Para conhecer a 
diversidade e avaliar a sua dinâmica, o gene 
de rRNA 16S é o marcador filogenético de 
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eleição. Para grupos de organismos com 
uma função específica, podem usar-se genes 
ligados a essa função: por exemplo, nifH 
para cianobactérias (Foster & Zehr, 2006). 
 
Bibliotecas de genes de rRNA16S  
A clonagem de genes de rRNA 16S obtidos 
de DNA ambiental, seguida de determinação 
das sequências pelo método de Sanger, é 
provavelmente a metodologia mais utilizada 
em ecologia microbiana para aceder ao 
conhecimento sobre a diversidade 

filogenética e funcional das comunidades 
bacterianas (Fig.1). O rRNA 16S e as suas 
sequências de nucleótidos oferecem um 
método rigoroso para estabelecer os limites 
de unidades taxonómicas (OTUs, operational 
taxonomic units). Tipicamente considera-se 
que sequências com uma identidade superior 
a 97% podem ser incluídas na mesma OTU 
(Kembel et al., 2011). Estes valores são 
matéria de controvérsia, mas a sua adopção 
é indispensável para efeitos práticos. 

 

 
 
Fig. 1. Composição de comunidades bacterianas (adaptado de Azevedo et al., 2012).
 
Vários pares de oligonucleótidos iniciadores 
“universais” estão disponíveis para amplificar 
a quase totalidade do gene rRNA 16S de 
bactérias ou apenas regiões hipervariáveis 
como a V3. A similaridade das sequências 
obtidas com outras depositadas em bases de 
dados, pode ser avaliada usando a 
ferramenta BLAST mas para determinar a 
afiliação convém recorrer a bases de dados 
filtradas como “Ribosomal Database Project” 
(RDP) ou a SILVA. 
 
Para uma análise fina é preciso dispor de 
sequências que cubram o máximo possível 
da extensão do gene. Existem pares de 
iniciadores que permitem obter fragmentos 
longos do gene de rRNA 16S, aumentando a  
quantidade de informação filogenética. Este 
procedimento foi utilizado para caracterizar a  
 
comunidade bacteriana planctónica de um 
ambiente tão complexo como a Ria de Aveiro 
(Henriques et al., 2004).  

Com base na diversidade de sequências 
calculam-se índices de diversidade de cada 
comunidade (e.g. índice de Shannon) e 
diferentes comunidades podem ser 
comparadas usando índices de semelhança 
ou distância (e.g. coeficientes de Sorensen 
ou Bray-Curtis). Um ponto crítico, é o da 
representatividade das bibliotecas sendo 
importante calcular curvas de rarefação, uma 
técnica para avaliar a riqueza de espécies. 
 
PCR-DGGE 
A separação por electroforese numa matriz 
de poliacrilamida com gradiente desnaturante 
(DGGE) de amplicões correspondentes a 
segmentos de genes, com informação 
filogenética ou codificando para uma 
determinada função, é uma forma rápida de 
obter um perfil descritivo de uma comunidade 
bacteriana (Muyzer et al., 1993). 
 
A região variável V3 do gene de rRNA 16S, 
amplificada a partir de DNA da comunidade 
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usando iniciadores dirigidos às regiões 
conservadas adjacentes, gera perfis que 
descrevem a composição filogenética da 
fracção bacteriana (Fig. 2). Um número 
elevado de amostras pode ser processado 
em simultâneo, o que permite avaliar 
variações espaciais entre comunidades ou a 
dinâmica temporal da comunidade num 
mesmo local (Henriques et al., 2006a; 
Azevedo et al., 2012).  
 

 
 
Fig. 2. Perfis de rDNA 16S obtidos por 
DGGE de amostras ambientais (cedida por 
Henriques I.).  
 
A comparação de perfis de diferentes 
amostras é possível usando géis calibrados e 
programas de computador adequados. 
Considerando a presença/ausência e 
intensidade de bandas individuais dos perfis 
podem obter-se matrizes de semelhança das 
diferentes amostras e, a partir destas, 
dendrogramas. A análise numérica dos perfis 
de DGGE permite ainda calcular índices de 
diversidade ou uniformidade.  
 
Bandas bem individualizadas podem ser 
excisadas do gel para determinação da 
sequência nucleotídica e da filogenia dos 
organismos correspondentes, uma forma de 
conhecer organismos dominantes num 
processo. 
 
Para amostras em que há caracterização de 
parâmetros ambientais usam-se técnicas de 
análise multivariada para extrair relações 

entre filotipos dominantes e variáveis 
ambientais, nomeadamente a análise de 
correspondência canónica (CCA) ou a 
análise de componentes principais (PCA). O 
agrupamento das amostras de acordo com 
variáveis ambientais e a representação visual 
do seu padrão de proximidade pode ser feito 
por diagramas de escala multidimensional 
(MDS). 
 
Para algumas linhagens o uso de iniciadores 
para genes específicos é uma forma expedita 
de obter um perfil da diversidade existente 
num determinado ambiente. No género 
Aeromonas, o gene gyrB é um bom 
marcador, aliás com poder discriminatório 
superior ao do rRNA 16S. A amplificação de 
segmentos de gyrB, rpoD e sodB de 
Aeromonas pode ser feita com iniciadores 
específicos para o género, permitindo 
detectar a presença de espécies patogénicas 
e não patogénicas num ambiente aquático 
(Calhau et al., 2010). O desenho de 
iniciadores específicos para um grupo exige 
que a especificidade seja testada in silico, 
mas também com uma colecção ampla de 
culturas puras de diversos representantes da 
linhagem e de outras afins. 
 
Os perfis de comunidades bacterianas 
obtidos por DGGE podem ser usados no 
tracejamento de produtos biológicos: por 
exemplo, Alheiras de diferentes produtores 
podem ser distinguidas pelos respectivos 
perfis de DGGE (Albano et al., 2010). 
Sequenciação massiva 
 
A sequenciação massiva é o método que 
mais rapidamente gera maior volume de 
dados para a caracterização de uma 
comunidade bacteriana. A filtragem, selecção 
e análise dos dados é a parte mais morosa 
do processo. Em estudos ambientais em que 
são analisadas inúmeras amostras a escolha 
de amostras a estudar por métodos de 
sequenciação massiva pode ser efectuada 
por análise das amostras individuais usando 
metodologias mais rápidas e baratas como 
PCR-DGGE. 
 
Enquanto numa biblioteca de genes de rRNA 
16S a análise está limitada a poucas 
centenas de sequências, a sequência 
massiva gera rapidamente um número de 
sequências que, embora mais curtas, é cerca 
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de duas ordens de grandeza superior. O 
tratamento de dados é paralelo ao usado na 
análise de dados de bibliotecas: alinhamento 
de sequências, definição de OTUs, 
construção de sequências consenso com 
determinação da sua afiliação filogenética. A 
partir das tabelas de abundância de OTUs 
calcula-se índices de diversidade e fazem-se 
comparações com outras comunidades. 
Dado o elevado número de sequências, a 
capacidade de análise bioinformática é 
relevante. Estão disponíveis sistemas de 
análise que integram várias ferramentas para 
análise deste tipo de dados (e.g. 
http://pyro.cme.msu.edu/). Esta abordagem 
está a ser usada na análise de comunidades 
microbianas em plantas de sapal.  
 
A diversidade de funções suportadas pela 
comunidade pode ser avaliada tirando partido 
da informação gerada por sequenciação 
massiva, agrupando as sequências por 
categorias funcionais. A análise funcional de 
metagenomas recorre a dados de 
sequenciação massiva, comparando a 
presença/ausência de capacidades 
enzimáticas ou vias metabólicas codificadas 
por diferentes comunidades ou da mesma 
comunidade sujeita a pressões selectivas 
diferentes. A estatística é necessária para 
avaliar as diferenças funcionais entre 
amostras (Kristiansson et al, 2009). 
 
Resistoma, um exemplo de diversidade 
funcional 
A construção de bibliotecas de DNA 
ambiental para obter genes que codificam 
uma determinada função, tem sido referida 
com frequência na literatura. Em geral, é 
necessário dispor de uma forma simples de 
seleccionar positivamente clones que 
exprimem a função pesquisada. Em teoria, a 
abordagem permite a obtenção de genes 
com potencial aplicação tecnológica. 
Enzimas diversas foram pesquisadas desta 
forma.  
 
Procurámos explorar o potencial de 
codificação de beta-lactamases em 
ambientes aquáticos por esta abordagem, 
sem resultados interessantes quando 
comparados com os que são obtidos por 
métodos cultiváveis. As dificuldades estão 
sobretudo na obtenção de DNA com 
qualidade suficiente para gerar bibliotecas 

com dimensão apreciável e provavelmente, a 
expressão dos genes nos hospedeiros de 
clonagem. 
 
Em alternativa, foram desenhados iniciadores 
para regiões conservadas de gene de 
diferentes famílias de beta-lactamases, tendo 
por base alinhamentos múltiplos de 
sequências fiáveis em bases de dados. Os 
iniciadores foram concebidos de forma a 
amplificar segmentos longos dos genes. A 
amplificação a partir de DNA ambiental 
seguida de clonagem dos amplicões gerou 
bibliotecas em que os insertos foram 
caracterizados por sequenciação. Esta 
abordagem permitiu explorar a diversidade 
de beta-lactamases num ambiente estuarino 
(Henriques et al., 2006b); contudo, o 
conhecimento sobre a diversidade molecular 
permite antecipar possíveis actividades das 
enzimas codificadas, mas não existe 
informação sobre se os segmentos obtidos, 
mesmo que longos, correspondem a genes 
com expressão. 
 
Métodos baseados em hibridação por “dot-
blot” também têm sido usados para detectar 
sequências específicas em DNA ambiental. 
Na nossa experiência (Henriques et al., 
2006b), a detecção de genes de resistência a 
antibióticos, integrases de integrões de 
diferentes classes e sequências específicas 
de plasmídeos de largo espectro, pode fazer-
se recorrendo a sondas adequadas e a PCR 
com iniciadores específicos, desde que a 
experiencia seja devidamente controlada 
para garantir a ausência de sinais não 
específicos (Moura et al., 2010). 
 
Elementos genéticos móveis 
Nas comunidades bacterianas a 
transferência horizontal de genes contribuiu 
largamente para a diversidade de estilos de 
vida e versatilidade de metabolismos; um 
ambiente em mudança proporciona a 
exploração de novos nichos e a resposta 
eficaz a pressões selectivas fortes. A 
exploração do mobiloma ambiental 
(diversidade de elementos genéticos móveis 
e genes a eles associados) permite 
esclarecer hipóteses sobre factores de 
evolução e mecanismos de adaptação das 
comunidades.  
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Os métodos independentes de cultivo dão a 
conhecer a diversidade molecular dos 
elementos genéticos móveis presentes numa 
comunidade, mas de forma 
descontextualizada, sem que se conheçam 
os hospedeiros desses elementos genéticos. 
 
Integrões e cassetes 
Os integrões são estruturas genéticas que, 
em bactérias, permitem a captura e a 
expressão de cassetes de genes. Consistem 
num gene que codifica uma integrase (intI) 
que catalisa a incorporação ou excisão das 
cassetes por recombinação específica com 
um local attI. As cassetes de genes são 
sequências com potencial codificante, mas 
em geral desprovidas de promotor, com um 
local de recombinação (attC) que é 
reconhecido pela integrase (Stokes et al., 
1997). A integrase catalisa a inserção e 
excisão de cassetes de genes por 
recombinação específica. Os integrões não 
catalisam a própria transposição, mas a sua 
mobilização pode ser mediada por outros 
elementos móveis como plasmídeos e 
transposões. As cassetes associadas aos 
integrões têm reconhecidamente grande 
relevância na disseminação de genes de 
resistência a antibióticos. 
 

Num trabalho sobre o mobiloma em estações 
de tratamento de águas, foram usados 
iniciadores para os locais de recombinação 
attC que flanqueiam as cassetes de genes 
(Moura et al., 2010). Os produtos de 
amplificação por PCR foram ligados a 
moléculas linearizadas de um vector de 
clonagem; a transformação de E. coli gerou 
uma biblioteca de cassetes. Uma triagem de 
insertos diferentes foi feita usando uma 
enzima de restrição de alta-frequência de 
corte (e.g. HaeIII). Uma parte significativa 
das cassetes clonadas continha fases de 
leitura codificando para proteinas sem 
homologia em base de dados. Inseridas num 
integrão, estas sequências têm potencial de 
expressão e disseminação (Fig. 3). Entre as 
cassetes de genes obtidas de DNA da 
comunidade bacteriana por PCR, estavam 
alguns genes de resistência a antibióticos, 
mas a maioria das cassetes de genes 
encontrados determina outras funções 
(mobilidade, regulação génica, estrutura da 
membrana, sinalização intercelular e vias de 
secreção) ou codificam proteínas putativas 
sem homólogos de função conhecida, 
sugerindo que nalguns ambientes as 
cassetes de genes podem ser fontes de 
diversidade genética. 

 
 
Fig. 3. Integrões e cassetes de genes capturados de ambientes aquáticos (adaptado de Moura et 
al., 2010).
 
Plasmídeos 
Os plasmídeos possuem capacidade de 
replicação autónoma e são transmitidos 
verticalmente quando a célula hospedeira se 
divide. Há categorias de plasmídeos  

 
transmissíveis por conjugação e com 
capacidade de replicação numa gama ampla 
de hospedeiros (broad host range), 
facilitando a transferência de genes entre 
diferentes linhagens filogenéticas (Alla, 
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1998). São actores importantes na difusão de 
genes codificando para características de 
alto valor adaptativo nas comunidades 
bacterianas. 
 
A escolha de organismos receptores 
adequados, permite capturar plasmídeos 
sem que o hospedeiro seja cultivado. 
Estirpes de Escherichia coli e Pseudomonas 
sp. são em geral escolhidas para receptores 
in vitro de plasmídeos com capacidade de 
replicação em diferentes hospedeiros 
extraídos de comunidades bacterianas.  
Usando uma estirpe de Pseudomonas putida 
como recipiente em cruzamentos biparentais 
e resistência a antibióticos ou metais 
pesados como fenótipos de selecção, 
isolámos novas variantes moleculares de 
plasmídeos de ambientes estuarinos (Oliveira 
et al., 2012). 
 
O recurso a métodos de transformação de 
elevada eficiência como a electroporação 
pode aumentar a gama de plasmídeos 
obtidos de DNA ambiental. Contudo, o maior 
entrave é a detecção de transformantes ou 
transconjugantes, que têm que ser sempre 
seleccionados contra um ou vários agentes 
selectivos, muitas vezes escolhidos sem 
critério. Foram publicados sistemas em que a 
captura é independente de qualquer 

característica codificada nos plasmídeos, 
sendo auxiliada por resistência a antibióticos 
codificada em transposões (Jones & 
Marchesi, 2007). Contudo, o sistema parece 
apenas capturar plasmídeos de pequeno 
tamanho, em geral crípticos. 
 
Conclusões 
Os métodos independentes do cultivo não 
dispensam o recurso à obtenção de culturas 
puras ou mistas. Os dados moleculares 
ajudam a dirigir esforços no sentido de 
cultivar o até então não cultivável. A cultura 
pura continua a ser o melhor ponto de partida 
para o dterminar e compreender a estrutura e 
função de genomas de estirpes bacterianas. 
Para inúmeros bioprocessos é fundamental a 
obtenção de um consórcio que se estabeleça 
de forma estável num ambiente agressivo, 
seja para fins aplicados seja para 
conhecimento fundamental.  
 
Os métodos referidos são aplicáveis noutros 
contextos e a outros organismos para além 
das bactérias. A diversidade de fungos pode 
ser acedida através de sequências internas 
(ITS) aos genes de rRNA. A metagenómica 
com apoio de técnicas de sequenciação 
massiva tem a um enorme aumento do 
conhecimento sobre a diversidade de vírus.   
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