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Resumo 

Bioindicadores servem para monitoramento da qualidade ambiental de um determinado 

ambiente. As características básicas de um bioindicador: são abundantes; tem elevado número 

de espécies; são relativamente fáceis de coletar e identificar; e apresentam ampla distribuição 

geográfica. Nesse trabalho foram analisadas as comunidades microbióticas do sedimento do 

Rio São Francisco em 3 ambientes distintos: nascente, que é considerado sem impacto antrópico 

(controle); área urbana e área de atividades agropecuárias, afim de caracterizar e comparar as 

comunidades microbióticas e encontrar microrganismos que possam servir de bioindicadores 

ambientais. Foram realizadas análises de microbioma, caracterizada as ordens bacterianas e 

encontrados microrganismos que são típicos de um tipo de ambiente e outros que são refratários 

a determinadas áreas sob um tipo específico de impacto. Estes organismos são potenciais 

bioindicadores de qualidade do ambiente, sobretudo aqueles encontrados em áreas não 

impactadas.  
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1 Introdução 

Em teoria, qualquer organismo que viva em um dado ambiente pode ser utilizado para 

monitorar sua qualidade. Na prática, os grupos mais utilizados para avaliar a qualidade da água 

de rios, apresentam as seguintes características básicas: são abundantes; tem elevado número 

de espécies; são relativamente fáceis de coletar e identificar; e apresentam ampla distribuição 

geográfica (BUSS et al., 2003). Quanto mais sensíveis forem as comunidades, mais 

pronunciadas serão as respostas ecológicas dos organismos aquáticos bioindicadores de 

qualidade de água (CALLISTO et al., 2001).  

Os grupos bacterianos dificilmente vivem isolados em seu ambiente natural, estando 

sempre interagindo entre si, com outros seres vivos e com fatores abióticos (pH, temperatura, 

dentre outros), formando comunidades complexas no ambiente que habitam (SHAPIRO & 

DWORKIN, 1997; RUDI et al., 2007). Estes atributos colocam os grupos bacterianos como um 

forte candidato a organismos bioindicadores.  
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Contudo a utilização de bactérias como bioindicadores sempre foi deixada de lado 

devido à dificuldade de isolamento e identificação, pois até a década de 1980 a classificação e 

identificação de bactérias se baseavam em comparações fenotípicas, incluindo características 

morfológicas, fisiológicas, metabólicas e químicas das células. Entretanto, com a recente 

popularização do uso de técnicas de sequenciamento de nova geração, associado à utilização da 

variação no gene de RNA ribossômico 16S (rRNA) como marcador molecular de caracterização 

de linhagens filogenéticas de bactérias, a classificação e a identificação de grupos de Bacteria 

e Archea (chamadas abordagens metagenômicas) se tornou mais acessível e tem fornecido 

informações consideráveis sobre a relação taxonômica, papel ecológico e a evolução de 

espécies de procariotos encontradas nas amostras ambientais, sem a necessidade de isolamento 

e cultivo (RAPPÉ  &GIOVANNONI, 2003; TRINGE & HUGENHOLTZ , 2008), tendo sido 

obtidos com resultados consistentes (TAO et al., 2019; HUANG et al., 2019; WANG et al., 

2018; CHEN et al., 2018; RASSOL & XIAO, 2018; XIE et al., 2017; WANG et al., 2016) 

 

2 Material e Métodos/Metodologia 

 Foram coletados sedimentos do fundo do rio São Francisco em outubro de 2017, sendo 

três pontos amostrais na nascente do rio São Francisco, considerada sem impacto antrópico 

(controle), três pontos amostrais em Vargem Bonita (impacto antrópico urbano) e seis pontos 

amostrais em áreas de agropecuária (impacto antrópico agropecuário). O DNA total foi extraído 

utilizando Kit comercial DNeasy PowerSoil Kit (Qiagen), seguindo as instruções do fabricante 

incluindo apenas um período de incubação à 95°C por 2 minutos para favorecer a extração de 

DNA de bactérias gram-positivas. 

Após a extração o DNA foi amplificado para a caracterização da composição das 

comunidades procarióticas através da região hipervariável V4 do gene ribossomal rDNA 16S. 

Todo o procedimento de amplificação e leitura do DNA foi realizado utilizando a plataforma 

Illumina MiSeq no centro multiusuário de sequenciamento CEFAP, localizado no Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB/USP). 

 

2.1 Análises bioinformáticas 

Todo o tratamento dos dados gerados no sequenciamento foi realizado utilizando a 

plataforma bioinformática de análise dados de microbiomas gerados por sequenciamento de 

nova geração QIIME2TM (BOLYEN et al, 2018) e seguindo os parâmetros sugeridos pelo The 

Earth Microbiome Project (GILBERT; JANSSON; KNIGHT, 2014). Foram encontrados 1919 
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grupos taxonômicos ou OTUs. Cada sequência de DNA identificada presentes em cada amostra 

e seu grupo procariótico correspondente classificado de Domínio à até o nível taxonômico mais 

refinado possível. Foi realizada também uma estimativa das relações filogenéticas entre os 

gêneros encontrados. 

 

2.2 Análises estatísticas 

As estimativas de diversidade e as análises de correlações foram realizadas utilizando a 

plataforma bioinformática de análise dados de microbiomas gerados por sequenciamento de 

nova geração QIIME2TM (BOLYEN et al, 2018). As estimativas de diversidade de procariotos 

dentro de cada amostra ou grupo de amostras testado (α-diversidade) foram calculadas 

utilizando os seguintes índices: Riqueza, Shannon, Equitabilidade e Diversidade Filogenética 

(DELCENSERIE et al., 2014). Testes de correlação de covariáveis discretas (comparações 

entre categorias de amostras) e índices de α-diversidade foram realizadas por meio do teste de 

Kruskal wallis.  

 

3 Resultados e Discussão 

Com relação aos grupos bacterianos encontrados nas amostras das comunidades de 

sedimento acessadas, foram encontrados no total 6 filos do Domínio Archaea contribuindo com 

1,1% do total de reads e 34 filos pertencentes ao Domínio Bacteria, sendo Proteobacteria 

(46%), Firmicutes (18%) e Actinobacteria (14%) os filos mais representativos. Sete ordens de 

bactérias foram dominantes entre as amostras e representaram mais de 90% de todas as amostras 

(Betaproteobacteriales, Micrococcales, Clostridiales, Bacillales, Pseudomonadales, 

Rhizobiales e Chitinophagales), alguns com distribuição distinta entre os ambientes com 

diferentes impactos antrópicos Representantes das ordens Pseudomonadales e Rhizobiales 

foram predominantemente encontrados na área sem impacto (área controle), enquanto que 

representantes da ordem Chitinophagales foram encontrados apenas nas áreas sob impacto da 

agricultura.  

Comparando a composição total das comunidades de sedimento acessadas nas amostras 

de sedimento sob os tipos de impactos estudados através de 3 métricas diferentes de β-

diversidade: Bray-curtis (considera apenas presença e ausência de compartilhamento de taxa 

entre grupos); Unifrac não-ponderada (considera as relações filogenéticas entre taxa não 

compartilhados entre grupos); e Unifrac ponderada (considera a abundância dos taxa entre os 

grupos além das relações filogenéticas).   
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As análises comparativas por meio das três métricas revelou resultados similares no qual 

a composição das comunidades de microrganismos encontrados nas áreas sob efeito das práticas 

agrícolas é significativamente diferente da composição das comunidades de microrganismos 

encontrados nas áreas sob efeito de ocupação urbana bem como das comunidades de áreas sem 

impacto antrópico (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

   

4 Conclusões 

4 Conclusões 

Os resultados mostram que existe uma grande diversidade de microrganismos no 

sedimento do leito do Rio São Francisco, cuja distribuição não é homogênea e tampouco 

randômica. Alguns grupos bacterianos encontrados são dominantes e amplamente distribuídos 

entre os ambientes amostrados, como os membros da família Bulkhorderiaceae, refletindo sua 

ampla capacidade adaptativa.  

Por outro lado, foram encontrados organismos que são típicos de um tipo de ambiente e 

outros que são refratários a determinadas áreas sob um tipo específico de impacto. Estes 

organismos são potenciais bioindicadores de qualidade do ambiente, sobretudo aqueles 

encontrados em áreas não impactadas.  
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