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DIVERSIDADE E POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE
MICRORGANISMOS ENCONTRADOS EM CAVERNAS DO
MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA-BA
EXTRATO
As cavernas são ambientes pouco estudados, principalmente no que se refere a
comunidades microbianas que exercem diversas atividades geomicrobiológicas e
intensa interação microbiana nesse ambiente. Devido ao isolamento geológico e
ausência total de luz, são consideradas um ambiente extremo para vida com potencial
biotecnológico inexplorado. Com o objetivo de avaliar a estrutura microbiana de arquea,
bactéria, fungos e bactérias oxidadoras de amônia em diferentes cavernas com
diferentes condições de impacto externo, foram coletadas amostras de sedimento de
cinco cavernas do Município de Paripiranga, BA, sendo que em duas delas foram
realizadas coletas em duas câmaras diferentes, além da água de gotejamento. As
comunidades microbianas foram comparadas por meio de DGGE observando que as
amostras oriundas de uma mesma caverna se agruparam e que a caverna mais impactada
apresentou a menor riqueza de bandas para arqueas e bactérias e alta riqueza de bandas
para leveduras. Também foi objetivada a obtenção de atividade positiva para ensaios
para protease, lipase, amilase, dissolução do carbonato de cálcio e antimicrobianos
buscando avaliar o potencial biotecnológico desse ambiente. Foi criada uma biblioteca
de fosmídeo, porém não foram obtidas atividades positivas para as atividades testadas.
Utilizando um meio contendo o solo de caverna a 1% como forma de simular o
ambiente, foram isolados 31 microrganismos e, desses, 27 apresentaram pelo menos
uma atividade positiva. Dois deles apresentaram todas as atividades ensaiadas e os cinco
isolados com atividade antimicrobiana positiva tiveram seu DNA sequenciado, sendo
identificados como Paenibacillus mucilaginosus (2 isolados), Acinetobacter sp.,
Bacillus não cultivável e bactéria não cultivável. Os resultados demonstram um alto
potencial biotecnológico dos microrganismos isolados em caverna, a eficiência do meio
solo de caverna no isolamento de microrganismos de difícil cultivo, a estruturação da
comunidade microbiana em uma caverna, a diferenciação da estrutura quanto ao nível
de impacto externo e a estrutura do grupo funcional de bactérias oxidadoras de amônia
em uma caverna.
Palavras-chave: cavernas, comunidades microbianas, DGGE, meio solo, potencial
biotecnológico
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MICROBIAL DIVERSITY AND BIOTECHNOLOGICAL POTENCIAL OF
MICROORGANISMS ISOLATED IN CAVES IN PARIPIRANGA-BA
ABSTRACT
The caves are a poorly studied environment, particularly as regards the microbial
communities that perform various geomicrobiological activities and strong microbial
interaction in this environment. Due to geological isolation and total absence of light,
caves are considered an extreme environment for life with unexplored biotechnological
potential. In order to evaluate the structure of microbial community of archaea, bacteria,
yeast and ammonia-oxidizing bacteria in different caves presenteing different conditions
of impacts from external environment, sediment samples were collected from five caves
in Paripiranga city, Bahia, and in two of them were collected samples in two different
chambers, and also the dripping water. The microbial communities were compared by
means of DGGE analysis observing that the samples from the same cave were grouped
in the same cluster and the most impacted cave had the lowest richness of bands for
archaea and bacteria and high richness of bands for yeasts. It was also aimed to obtain
positive activity for protease, lipase, amylase, calcium carbonate dissolution and
antimicrobial searching to evaluate the biotechnological potential of this environment.
Metagenomic fosmid library were created, but did not obtained positive activities in it.
Using a medium containing 1% of the cave soil as a method to simulate the
environment conditions, 31 microorganisms were isolated, and 27of these had at least
one positive activity tested. Two of them showed all the activities and five isolated with
antimicrobial-positive activity had their DNA sequenced and were identified as
Paenibacillus mucilaginosus (2 isolates), Acinetobacter sp., uncultured Bacillus and
uncultured bacteria. The results show a high biotechnological potential of cave
microorganisms, the efficiency of the soil cave medium through the isolation of
microorganisms difficult to grown, the differentiation microbial community structure in
a cave, the differentiation of the structure and the level of external impact and structure
of functional group of ammonia-oxidizing bacteria in a cave.
Keywords: caves, microbial communities, DGGE, soil medium, biotechnological
potential
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1. INTRODUÇÃO
As cavernas cársticas são ambientes naturais que ocorrem em rocha carbonática
em todo o planeta. São caracterizadas pela ausência de luz natural e pelo isolamento
físico imposto pela rocha. Em seu interior inexistem plantas e há poucos animais
conhecidos que habitam cavernas, sendo um ambiente habitado predominantemente por
microrganismos (BARTON, 2006).
As comunidades microbianas em cavernas são pouco conhecidas e, no Brasil,
são

praticamente

inexploradas.

Apresentam

dependência

de

microrganismos

quimioautotróficos, que obtêm energia a partir de reações de oxi-redução de compostos
inorgânicos, e uma intensa interação nutricional para sobreviver nesse ambiente
oligotrófico. Para acessar comunidades como essas são necessários métodos cultiváveis
alternativos ou metodologias independentes de cultivo, tanto para conhecer os
componente da comunidade microbiana, quanto para explorar seu potencial
biotecnológico.
Pouco se sabe sobre a influência humana e de microrganismos externos na
comunidade microbiana original de uma caverna. Sendo pouco conhecida a diversidade
microbiana, principalmente de arqueas e bactérias oxidadoras de amônia nesse
ambiente, e muito menos do potencial biotecnológico dos microrganismos cavernícolas.
1

Então, com a finalidade de observar a comunidade de arqueas, bactérias e fungos
e também de bactérias oxidadoras de amônia em diferentes condições de
isolamento/contato humano aparente por meio de géis de DGGE com cada um desses
grupos. E também a prospecção por genes e microrganismos produtores de compostos
de interesse biotecnológico com a avaliação do meio solo de caverna como um meio de
cultura que favorece o isolamento de novos microrganismos ou microrganismos até
então incultiváveis que executem atividades de interesse biotecnológico ou clones de
biblioteca metagenômica com essa atividade.

2

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. As cavernas
As cavernas são cavidades naturais penetráveis pelo homem e que apresentem as
três zonas de iluminação (NORTHUP & LAVOIE, 2001), a zona clara, também
chamada de zona iluminada, caracterizada pela luz direta, a zona de penumbra,
caracterizada pela luz indireta e a zona escura, comumente a zona de maior extensão, é
caracterizada pela ausência total de luz (CAMACHO, 1992; ADEN, 2005). São
basicamente de três tipos: cavernas no gelo, vulcânicas (tubo de lava) ou em rocha
carbonática (WHITE & CULVER, 2005), sendo a última, a única que ocorre no Brasil.

2.1.1. Cavernas no Brasil
No Brasil há grupos espeleológicos localizados em todas as regiões. Este
número é considerado muito baixo devido ao tamanho do país e ao grande número de
áreas de litologia favorável à formação de cavernas fazendo com que estimativas
apontem que o Brasil possua cerca de 100.000 cavernas (AULER, 2006). Destes são
conhecidas até o momento apenas 5.660 cavernas (SBE, 2012). Também segundo a
3

Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE, 2012), a Bahia é o terceiro estado brasileiro
em número de cavernas. E as quatro maiores cavernas do Brasil estão localizadas
inteiramente em território baiano. No estado são encontradas diversas áreas com alto
potencial espeleológico (Figura 1), destacam-se as áreas do Município de Campo
Formoso e da Chapada Diamantina, comumente visitadas por grupos espeleológicos.
Além de áreas com baixa visitação e alto potencial espeleológico, destacando-se o
município de Paripiranga, local de estudo do presente trabalho.

Figura 1 - Mapa da potencialidade de ocorrência de cavernas no estado da Bahia
baseado na litologia. Áreas em vermelho indicam regiões de alta probabilidade de
ocorrência de caverna. Em A está o a Região da Chapada Diamantina, em B a região
que engloba o município de Campo Formoso e em C a região do município de
Paripiranga. Fonte: MMA Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas
(2009).
4

2.1.2. As cavernas como habitat microbiano
Cavernas são ambientes isolados da superfície, afótico e, consequentemente,
sem a presença de atividade fotossintética (POULSON & WHITE, 1969; JONES, 2001;
PROUS et al., 2004; ENGEL, 2005; NORTHUP et al., 2005; BARTON & JURADO,
2007; BARTON & NORTHUP, 2007; KAMBESIS, 2007; CHEN et al., 2009; ENGEL
et al., 2010). Devido a essas características, o ambiente cavernícola comumente
apresenta baixos níveis de matéria orgânica e de alguns micronutrientes essenciais,
variáveis de acordo com a composição mineralógica associada à rocha carbonática
(SARBU et al., 1996; KLIMCHOUK et al., 2000; BARTON et al., 2007; BANKS et al,
2010). O que resulta em um predomínio de comunidades microbianas baseadas na
quimiolitotrofia com intensas interações ecológicas para sobreviverem em um ambiente
oligotrófico (BARTON & JURADO, 2007). Sendo que, em alguns casos, são capazes
de sustentar uma complexa teia alimentar composta por artrópodes e peixes que se
alimentam

direta

ou

indiretamente

dos

microrganismos

de

comunidades

quimioautotróficas (HOSE & PISAROWICZ, 1999).
Uma característica importante para o desenvolvimento de comunidades
microbianas em cavernas é a constância da temperatura, mantendo-se próximo da média
da temperatura anual da superfície (POULSON & WHITE, 1969; BARR & KUEHNE,
1971; FERNÁNDEZ-CORTÉS et al., 2006). Entretanto, áreas distintas da caverna sofrem
flutuações de temperatura diferente devido a proximidade da entrada e da camada de
rocha que a separa da superfície (CUEZVA et al, 2009). Isso ocorre porque a principal
forma de transmissão de calor para esse ambiente é por condução térmica,
principalmente pelo ar, desse modo, câmaras distantes da entrada recebem ou perdem
pouca quantidade de calor, tendo sua temperatura controlada pela rocha, na ausência de
fatores hidrológicos ou geológicos que possam alterar a temperatura. (CULVER &

5

WHITE, 2005; CUEZVA et al., 2009). Outra característica da caverna é a elevada
umidade (POULSON & WHITE, 1969) que junto com a ausência de luz e constância da
temperatura tornam a caverna um ambiente único e para o desenvolvimento da vida
(CULVER, 1982).
O pH, parâmetro físico-químico importante para a formação de uma caverna, é
influenciado basicamente por três fatores: a produção de ácido carbônico pela reação
entre CO2 e água que faz parte do processo natural de formação de cavernas e dos
espeleotemas (GILLIESON, 1996; BICALHO, 2003); a produção abiótica de ácido
sulfúrico; e a produção biótica de ácidos (HOSE & PISAROWICZ, 1999; JAGNOW et
al., 2000; NORTHUP et al., 2000; ENGEL et al., 2001; MACALADY et al., 2007). Em
cavernas com quantidades elevadas de H2S é comum ocorrer à formação de ácido
sulfúrico por um processo abiótico lento (EGEMEIER, 1987; HILL, 1995). E tem a
capacidade de dissolver a rocha carbonática, dessa forma, a produção de ácidos
orgânicos ou inorgânicos por microrganismos, incluindo o próprio ácido sulfúrico,
também auxiliam na dissolução da rocha carbonática e consequente formação da
caverna (JAGNOW et al., 2000; JONES, 2001; BARTON & LUISZER, 2005;
MACALADY et al., 2007).
A composição mineralógica associada a rocha carbonática varia entre cavernas
de localidades diferentes, há registros de cavernas com altos níveis de ferro (NORTHUP
et al., 2003), fosfato (HUBBARD-JUNIOR, 2005), magnésio (ALONSO-ZARZA et al.,
2008) e enxofre (JAGNOW et al., 2000; ENGEL et al., 2007). Porém há poucas
informações a cerca da diversidade microbiana na maioria desses ambientes, sendo
enfocados estudos em cavernas contendo enxofre (MACALADY et al., 2007; PORTER
et al., 2009; ENGEL et al., 2010).
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2.2. Microrganismos em cavernas
Os estudos com microrganismos em cavernas se concentram em três grandes
áreas: a diversidade microbiana, realizada com métodos independentes de cultivo, e
estudos buscando o potencial biotecnológico e espeleológico com microrganismos
isolados (MULEC, 2005; BARTON & NORTHUP, 2007).
Há apenas poucos estudos envolvendo microrganismos em cavernas no Brasil.
Taylor et al. (2009) realizaram um levantamento de fungos filamentosos da caatinga,
coletando amostras em dezoito grutas de cinco estados brasileiros; Pedro & Bononi,
(2007) realizaram estudo semelhante em cavernas do Petar em São Paulo; e Rodrigues
et al., (2009) avaliaram o potencial biotecnológico de um Bacillus cereus isolado de
uma caverna goiana.

2.2.1. Diversidade microbiana
A diversidade microbiana em cavernas ainda foi pouco estudada, com grande
enfoque em métodos independentes de cultivo baseando-se em espécies já identificadas,
com fisiologia conhecida, para buscar a compreensão dos possíveis quimioautotróficos
que podem obter energia para a comunidade, dos microrganismos que podem
disponibilizar determinados nutrientes, realizarem alterações estruturais da rocha e
participarem dos ciclos biogeoquímicos desse ambiente (BARTON & LUISZNER,
2005; BARTON et al., 2007; CHEN et al., 2009; PORTER, 2009).
Com esses propósitos foram realizados estudos de diversidade com
microrganismos que fazem parte da composição de biofilmes produtores de ácido
sulfúrico como nas cavernas de Villa Luz, no México (HOSE & PISAROWICZ, 1999)
e Frassasi, Itália (ENGEL et al., 2004), colônias filamentosas em cavernas americanas
(ENGEL et al., 2007), colônias macroscópicas em cavernas turísticas (PORTILLO &
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GONZALEZ, 2008; PORTILLO & GONZALEZ, 2009), comunidades microbianas que
possam danificar pinturas paleolíticas (SCHABEREITER-GURTNER et al., 2002;
SAINZ-JIMENEZ et al., 2011), comunidades microbianas que alteram a estrutura da
rocha carbonática (BARTON et al., 2007), contaminações microbianas (JURADO et al.,
2010; VAUGHAN-MARTINI et al., 2000) e colonização microscópica da parede
(PASIC et al., 2010).
Chen et al (2009) avaliaram a diversidade de bactérias e arqueas na caverna
romena de Movile por meio de biblioteca de rDNA 16S, além de estudos com
bibliotecas de genes comumente encontrados em organismos autotróficos. Os autores
observaram uma diversidade de bactérias quimioautotróficas tanto através do rDNA 16S
quanto através dos genes para fixação biológica do carbono (RuBisCO), oxidação da
amônia por bactérias (amoA) e oxidação do enxofre (soxB) encontrando alta
diversidade microbiana e de genes funcionais o que corrobora com a classificação de
ambiente quimioautotrófico.

2.2.2 Potencial biotecnológico dos microrganismos de cavernas
O isolamento físico associado às características singulares do ambiente
cavernícola propiciam um habitat único, com pressões evolutivas diferentes da
superfície e consequentemente, há uma tendência de desenvolver novos compostos e, ou
novas rotas metabólicas (BARTON, 2006; BARTON & JURADO, 2007). A busca por
compostos de interesse biotecnológico pode trazer informações sobre a diversidade
microbiana e a interação da comunidade microbiana com o ambiente, e vice-versa
(AZEVEDO, 1998). Engel et al., (2004) realizaram um estudo de diversidade
microbiana em um biofilme produtor de ácido sulfúrico que além de trazer informações
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da diversidade, mostra um potencial de dissolução da rocha carbonática e o potencial
de prospecção de enzimas com atividade em pH baixo.
Dentre os novos compostos, os antimicrobianos representam um dos metabólitos
mais desejados devido a sua aplicação na área médica e industrial. As cavernas são
locais com grande potencial para descoberta de novos antimicrobianos devido ao
isolamento do ambiente associado a proteção da comunidade original contra
microrganismos invasores (BARTON & JURADO, 2007; NAKAEW et al, 2009), mas
há poucas informações sobre atividade antimicrobiana em cavernas (LAORPAKSA et
al ., 1987; KIM et al ., 1998; HEROLD et al ., 2005). Yücel & Yamaç (2010) isolaram
actinomicetos de 19 cavernas turcas e 62% dos isolados apresentaram atividade positiva
para produção de antimicrobianos, valor superior ao comumente encontrado no solo da
superfície que é de aproximadamente 11% e superior ao esperado para cavernas de 18%
(BARTON, 2010).
A demanda por enzimas está crescendo cada vez mais (ALLBUSINESS, 2009) e
as proteases, enzimas que degradam proteínas, constituem o maior mercado de enzimas.
As industriais necessitam de proteases estáveis em diferentes condições de temperatura,
pH e, ou concentrações de diferentes substâncias, dependendo da utilização (SHOWEL
et al., 1999; GUPTA et al., 2002; NASCIMENTO & MARTINS, 2004). As amilases
são enzimas que degradam o amido e são muito utilizadas na indústria farmacêutica e de
alimentos (VAN DER MAAREL et al., 2002; SIVARAMAKRISHNAN et al., 2006).
As lipases tem seu potencial biotecnológico aplicado na biotransformação,
processamento de óleos, indústria farmacêutica, formulação de pesticidas, produção de
detergente, entre outras, atividades essas relacionadas com a hidrolise e síntese de
lipídeos (HASAN et al., 2006). As atividades enzimáticas foram pouco estudadas em
cavernas, apenas alguns estudos superficiais foram realizados (GLAVAN, 1997;

9

RODRIGUES et al., 2009), os quais obtiveram microrganismos com atividades
lipolítica e proteolítica em cavernas eslovena e brasileiras, respectivamente.
A dissolução da rocha carbonática tem uma aplicação direta na obtenção de
micronutrientes associados às rochas e é uma atividade estudada em cavernas devido a
possível participação na degradação natural de espeleotemas e na contribuição
microbiana no processo de precipitação do carbonato (ONAC & GHERGARI, 1993;
NORTHUP, 1997; BARTON et al., 2007). Banks et al. (2010) observaram que alguns
microrganismos isolados de cavernas que dissolvem a rocha carbonática e também a
precipitam posteriormente como forma de obter micronutrientes e lidar com a toxidade
gerada pelo excesso de íons cálcio (Ca+2) após dissolução. Laiz et al. (1999) observaram
que alguns microrganismos isolados da água de gotejamento de caverna tem a
capacidade de formar cristais de carbonato de cálcio e podem auxiliar na formação de
espeleotemas.

2.3. Preservação do ambiente (microbiano) cavernícola
No Brasil há cerca de 5.650 cavernas catalogadas (SBE, 2012). Elas eram
completamente protegidas pelo decreto Nº 99.556 de 01 de Outubro de 1990 (BRASIL,
1990). Mas a alteração estabelecida no decreto Nº 6.640 de 07 de Novembro de 2008
(BRASIL, 2008) classifica as cavernas de acordo com grau de relevância associado a
parâmetros estabelecidos nesse decreto que estabelece que cavernas consideradas de
baixa relevância possam sofrer impacto negativo para empreendimentos que possam
danificá-la ou mesmo destruí-la desde que o empreendedor adote medidas e, ou ações
que busquem a preservação de cavernas de mesmo nível nos termos definidos por
órgãos competentes. Porém para inclusão no nível máximo de relevância, que
corresponde a cavernas protegidas e que não podem ser impactadas negativamente em
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nenhuma situação, é necessário que a cavidade tenha pelo menos um dos onze atributos
listados no §4º do Art. 2 do decreto (ANEXO I).
Diversos estudos mostraram interações ecológicas até então desconhecidas ou
mesmo possibilidades de ciclos biogeoquímicos únicos (BARTON et al, 2007), além de
várias novas espécies microbianas descritas a partir de isolados de cavernas (LEE,
2006a; LEE, 2006b; JURADO et al, 2005; SEO et al, 2007; JURADO et al., 2008).
Um fator importante a se analisar quanto a preservação das cavernas são as
cavernas turísticas. Nelas é comum ocorrer impacto na comunidade microbiana original
por eventos de contaminação externa transportada, principalmente, pelos visitantes que
comumente aumentam a quantidade de matéria orgânica disponível através de fios de
cabelo, placas de pele, farelo de alimento, entre outros, além de levar novos
microrganismos para o interior da caverna (SAIZ-JIMENEZ et al., 2011). Esses
mesmos autores demonstraram indícios de proliferação excessiva de microrganismos
durante o período em que a caverna de Altamira na Espanha esteve aberta a visitação.
Após cinco anos fechada, foi visualizado a redução de colônias microbianas e
principalmente a diminuição da degradação das pinturas paleolíticas encontradas no
interior dessa caverna, considerado um patrimônio natural espanhol. Já na caverna de
Castañar de Ibor, também na Espanha, Jurado et al (2010) observaram evento de
contaminação por detrito (vômito de um visitante) em 2008 que resultou na proliferação
de fungos filamentosos após 40 horas. Pouco menos de um ano, a comunidade fúngica
diminuiu, porém devido à ausência de estudos a cerca da comunidade microbiana
anterior ao evento de contaminação, não se sabe qual o verdadeiro impacto dessa
contaminação na comunidade original. Situação semelhante ocorreu com a caverna de
Lascaux na França, rica em pinturas paleolíticas, teve um evento de invasão do fungo
Fusarium solani em 2001 acarretando em quatro anos de tratamento com biocidas.
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Respectivamente nos anos de 2006 e 2008, Bastian et al (2009) e Bastian et al (2010)
analisaram a comunidade microbiana em diferentes tipos de amostras dessa caverna
observando que há grande quantidade de bactérias patogênicas comumente associadas
ao ser humano (Escherichia coli, Pseudomonas, entre outras) substituindo a microbiota
original, fato esse associado a grande visitação humana e a seleção provocada pelo
biocida.

2.4. Métodos dependentes de cultivo
Os métodos dependentes de cultivo são caracterizados pelo isolamento de
bactérias em meio de cultura. E são comumente acompanhada da caracterização
morfotípica dos isolados. A dependência do cultivo limita os estudos de diversidade e
prospecção de compostos de interesse biotecnológicos devido, principalmente, aos cerca
de 95% de microrganismos não cultiváveis em meios de cultura tradicionais que estão
presentes nas amostras (AMANN et al. 1995), além da grande quantidade de estudos
com amostras ambientais envolvendo meios tradicionais que limitam as descobertas de
novos compostos por trabalharem em meios e ambientes já muito estudado (HAMAKI
et al., 2005). Pesquisas envolvendo microrganismos cultiváveis em amostras ambientais
tem buscado novas alternativas para contornar esse problema explorando diferentes
formulações de meios de cultura que simulem o ambiente quanto a composição
nutricional e aos fatores físico-químicos e assim possam obter os microrganismos que
até então eram tidos como incultiváveis (HANADA et al., 2002; HANADA, 2003;
HAMAKI et al., 2005; KIRBY & MEYERS, 2010).
Nesse aspecto, meios contendo parte do ambiente em que a comunidade
microbiana vive proporciona uma alternativa para diminuir a questão ―adivinhação‖ da
formulação do meio e aumenta a possibilidade de obter alguns microrganismos até
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então não cultiváveis que podem ser isolados nesse meio. Métodos semelhantes são
utilizados em estudos de microbiologia clínica como na utilização de infusões de
cérebro e coração ou sangue na formulação de meios de cultura. O meio ágar marine,
muito utilizado no cultivo de microrganismos marinhos (ZOBELL 1941; YOON et al.,
2011) e a utilização de meios contendo partes de vegetais têm trazido novas
informações a respeito da diversidade microbiana nesses ambientes e da interação
microrganismo-planta (HANADA et al., 2002; KIRBY & MEYERS, 2010;
PONMURUGAN et al., 2010) e microrganismo-ambiente (JAMES, 1958; OLSEN et al.,

1987; NIELS et al., 1999; FARRIS et al., 2007; YOSHIZAWA et al., 2009;
KARPOUSAS et al., 2010; MOHAPATRA et al., 2010). Nos estudos utilizando o meio
solo ou derivados já foram cultivadas novas espécies ou linhagens de espécies
desconhecidas ou não cultivadas. Nakawew et al. (2009) utilizou um meio de cultura
contendo solo e diferentes vitaminas obtendo uma nova linhagem de Spirillospora
albida e sua atividade biológica em uma caverna tailandesa. Hamaki et al. (2005)
utilizou meio solo para isolar microrganismos oriundos de uma floresta japonesa e
obteve várias novas espécies microbianas.

2.5. Métodos independentes de cultivo

2.5.1. Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE – Denaturing
Gradient Gel Electrophoresis)
A técnica de DGGE foi introduzida no estudo de comunidades microbianas por
Muyzer et al. (1993) e consiste na migração diferencial de fragmentos de DNA de
mesmo tamanho, com um grampo rico em Guanina e Citosina acoplado a uma das
extremidades. A migração ocorre em gel de poliacrilamida com um gradiente dos
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agentes desnaturantes uréia e formamida pré-estabelecido pelo pesquisador, sendo a
variação da migração dependente do gradiente utilizado e do conteúdo GC de cada
fragmento.
A DGGE apresenta uma alta resolução na comparação de comunidades
microbianas com a possibilidade de comparação de diversas amostras em um único gel
e identificação da espécie por meio de sequenciamento das bandas (MUYZER et al.,
1993; MUYZER & SMALLA, 1998; YU & MORRISON, 2004; COOKSON et al.,
2007; MARCIAL-GOMES et al., 2008). Essas características tornaram a DGGE uma
das técnicas de fingerprinting mais utilizada no estudo da riqueza e, ou da diversidade
microbiana em amostras ambientais.
Assim como os métodos dependentes de cultivo, os métodos baseados em PCR
apresentam desvantagens que relacionadas limitação da técnica de PCR, principalmente
por ser uma técnica que os fragmentos devido ao conteúdo GC correlacionados a
mutações no DNA, o fragmento utilizado é muito pequeno para realização de estudos
filogenéticos e são visíveis apenas espécies dominantes que podem não ser as
metabolicamente ativas do ambiente (MUYZER et al., 1993, JACKSON et al., 2000).
Porém é uma técnica muito utilizada para estudo de comunidades microbianas.
A técnica tem sido muito utilizada na comparação de comunidades microbianas
em cavernas, Portillo et al. (2008), Portillo & Gonzales (2009), Portillo et al. (2009)
avaliaram a comunidade bacteriana que colonizam a parede da caverna de Altamira na
Espanha. Portillo & Gonzales (2009b) verificaram a presença de bactérias redutoras de
sulfato como um membro comum da comunidade microbiana associada a pinturas
paleolíticas. Jurado et al. (2010) avaliaram a comunidade fúngica em uma caverna
espanhola após evento de contaminação; Schabereiter-gurtner et al. (2002 e 2002b)
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avaliaram a comunidade bacteriana associada a pinturas paleolíticas da caverna de Tito
Bustilo, verificando a presença de vários microrganismos não cultiváveis.

2.5.2 Biblioteca metagenômica de fosmídeo
Devido a baixa quantidade de microrganismos cultiváveis em meios de cultura
tradicionais (em torno de 5%), métodos independentes de cultivo que possam acessar e
expressar o metagenoma tem sido desenvolvido e extensivamente explorados, dentre
eles, técnicas baseadas em bibliotecas metagenômicas foram as mais utilizadas
(AMANN et al. 1995). As bibliotecas de fosmídeo se destacam dentre essas técnicas
devido à facilidade na sua criação e no tamanho do inserto, de aproximadamente 40kb o
que propicia a inclusão de genes inteiros com uma maior facilidade e até mesmo de
operons (UCHIYAMA et al., 2005). Porém essas técnicas apresentam várias limitações
e necessitam de grande quantidade de clones para a obtenção de um positivo tornando a
técnica muito laboriosa e com possibilidade de não obter clones positivos para as
atividades testadas (LORENZ & SCHLEPER, 2002; LORENZ et al., 2002; SINGH,
2009).
Não há estudos envolvendo bibliotecas de expressão gênica em cavernas.
Diversos trabalho foram realizados em outros ambientes, como fezes (GLOUX et al.,
2007; JONES et al., 2007; KAZIMIECZAC et al., 2009), prospecção de lipases e
óperons

de

catabolismo

de

compostos

aromáticos

em

amostras

oceânicas

(UCHMIYAMA et al., 2005; CHU et al., 2008; JEON et al., 2009), DNA polimerase
em bibliotecas construídas a partir de amostras de gelo

(SIMON et al., 2009) e

prospecção das mais diversas enzimas em diferentes tipos de solo naturais e
contaminados (VOGET et al., 2003; LÄMMLE et al., 2007; MIRETE et al., 2007;
VAN-HELLEMOND et al., 2007; CHUNG et al., 2008; HU et al., 2008; LEE et al.,
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2008; RIAZ et al., 2008; KIM et al., 2009; PANG et al., 2009; SCHIPPER et al., 2009;
WANG et al., 2009; WASCHKOWITZ et al., 2009; HJORT et al., 2010).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Área de estudo
As coletas (autorização do MMA-ICMBio nº 26304-1) foram realizadas em
cinco cavernas do Estado da Bahia localizadas em Paripiranga (Tabela 1), município do
sertão baiano que faz fronteira com o estado de Sergipe e que apresenta em toda sua
área um alto potencial de ocorrência de cavernas (Figura 1).
3.1.1. Descrição geológica
A geologia do município de Paripiranga-BA (Figura 2) está representada por
rochas Neoproterozóicas da faixa de dobramentos Sergipana, que incluem diferentes
tipos de formação geológica. No âmbito espeleológico destacam-se a formação Olhos
D‘Água (grupo Vaza-Barris) e a formação Jacoca (grupo Miaba) onde são visualizadas
as rochas calcárias e metacalcárias, associadas a caverna nessa região.
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Tabela 1 – Descrição e localização geográfica das cavernas do município de Paripiranga, Bahia

Caverna

Nº de amostras coletadas

Furna do Fim do

3, sendo 2 de sedimento

Morro do

(FFMPac e FFMP1) e 1 de

Parafuso

água de gotejamento

(FFMP)

(FFMPe)

Gruta do Bom

3, sendo 2 de sedimento

Pastor

(GBPpb, GBPfm) e 1 de

(GBP)

água de gotejamento (GBPe)

Furna do
Marcondes
(FM)

Caverna sem
denominação
(SD)
Gruta de Benedito
Quixabeira
(GBQ)

Coordenadas

Litologia

10º38‘25.89‘‘
S

Calcária

37º52'04.13'‘O

Localidade

Corredor
Vermelho

Desnível
(m)

27

Observações

Caverna já conhecida, com corrente de ar e presença de
alguns insetos nas duas primeiras câmaras.

Caverna cuja primeira câmara apresentou até a década
10º39'05.99'' S
37º55'26.87''O

Calcária

Roça Nova

75

passada um cunho religioso. Vários fósseis de megafauna
pleistocênica encontrados nas duas últimas câmaras que
possuem espeleotemas bem preservados.
Caverna muito visitada e com vários indícios de

1 amostra de sedimento

10º42‘20.12‘‘S

(FM)

37º51‘22.60‘‘O

Calcária

Chico
Pereira

10

antropização como pichações na parede e lixo. Grande
quantidade de morcego e de guano desse animal, além de
baratas.
Caverna sem registro na sociedade brasileira de

1 amostra de sedimento

10º38'14.59'' S

(SD)

37º53'07.18'‘O

Calcária

Corredor
Vermelho

5

espeleologia. Foi descoberta durante a coleta. A entrada
estava coberta por vegetação. Sem indícios de visitação
humana.

1 amostra de sedimento

10º38'15.32'' S

(GBQ)

37º51'44.73‘‘O

Calcária

Corredor
Vermelho

2

Caverna descoberta durante a coleta. Sem indícios de
visitação humana.

* Cavernas onde foram visualizados apenas morcegos.
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Figura 2 – Em ―A‖, Mapa político do Estado da Bahia destacando o município de
Paripiranga (A1) e a capital do Estado, Salvador (A2). Em ―B‖, Esboço geológico do
município de Paripiranga-BA. Pontos vermelhos indicam localização aproximada das
cavernas amostradas. GBP representa a Gruta do Bom Pastor; FM representa a Furna do
Marcondes, SD representa a caverna sem denominação, FFMP representa a Furna do
Fim do Morro do Parafuso e GBQ representa a Gruta de Benedito Quixabeira. Fonte:
Adaptado de Vieira et al. (2005).
3.2. Amostragem
As coletas de sedimento foram realizadas através de amostragem composta em
cinco pontos de coleta com distância entre dois pontos variando entre 1 e 5 m. As
amostras foram coletadas e armazenadas em sacos plásticos. Devido a pequena camada
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de sedimento, a profundidade máxima possível para as coletas foi de 5 cm. Nas GBP
(Figuras 3 e 4) e FFMP (Figura 5) foram coletadas duas amostras de sedimento cada,
enquanto nas demais cavernas uma amostragem na última câmara.
As coletas de água de gotejamento foram realizadas através de amostragem
composta em diferentes estalactites de uma mesma câmara para a GBP e em estalactites
de diferentes câmaras para a FFMP. As amostras foram coletadas em recipientes
plásticos de 300 mL previamente autoclavados.
As amostras de sedimento e água de gotejamento coletadas foram
acondicionadas em isopor com gelo seco até chegar ao laboratório onde foram
armazenadas a -20ºC até o uso.

Os solos foram enviados para análise físico-química no departamento de
ciências do solo na ESALQ. As análises feitas foram para pH em CaCl2, Matéria
orgânica, fosforo disponível, potássio disponível, cálcio trocável, magnésio trocável,
acidez potencial e os cálculos de soma de bases, e saturação por bases.
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Figura 3 – Seção lateral da Gruta do Bom Pastor, Bahia. Colchetes indicam locais de
coleta. GBPfm representa a amostra de sedimento da última câmara, GBPe amostra de
água de gotejamento e GBPpb amostra de sedimento da penúltima câmara.

Figura 4 – Planta-baixa da Gruta do Bom Pastor, Bahia. Setas indicam as áreas onde
foram coletados materiais. Modificado de GPBE e GPME (2005).
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Figura 5 – Mapa topográfico da Furna do Fim do Morro do Parafuso, Paripiranga,
Bahia. Em ―A‖, planta-baixa da caverna e em ―B‖ seção lateral de trecho da caverna.
Setas vermelhas indicam local de coleta de sedimento. Coleta de água de gotejamento
foi realizada em diversos pontos da caverna. Modificado de GPBE e GPME (2005).
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3.3. Extração de DNA do solo
O DNA foi extraído com o PowerSoil® DNA Isolation Kit (MoBio) de acordo
com protocolo do fabricante. O DNA foi quantificado em espectrofotômetro (Thermoscientific), e uma alíquota foi concentrada para 500 ng/µL para a utilização biblioteca
de fosmídeo e outra foi diluída para 50 ng/µL para reações de PCR.

3.4. PCR-DGGE
A análise da comunidade microbiana foi realizada por meio de DGGE para
bactérias, fungos com enfoque em leveduras, arqueas e bactérias oxidadoras de amônia.
Os primers utilizados e as condições da reação de PCR estão descritas na tabela 2.
Foram realizadas reações de 25 µL contendo 3 mM de MgCl2, 1X de tampão de PCR,
0,2 mM de cada dNTP (Promega), 5 pmol de cada primer, 0,05 U/µL de Taq DNA
polimerase (Promega) e 1,5 uL de DNA (aproximadamente 75 ng/µL).
A primeira reação de PCR foi realizada com primers sem o grampo GC e os
produtos de PCR foram diluídos 1:10 em água ultra pura e utilizadas como molde para
uma nova reação nas mesmas condições da anterior utilizando primers Foward com
grampo GC incluídos na extremidade 5‘ (modificado de OROS-SICHLER, 2006). Para
as reações de bactérias oxidadoras de amônia foram utilizados produtos de PCR sem
diluição.
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Tabela 2 – Primers e programa do termociclador utilizados na reação de PCR-DGGE.
Grupo

Bactéria

Fungos

Arquea

Bactérias
oxidadoras de
amônia

Grampo GC

Região
Região V6
do rDNA
16S
Domínio
D1 do
rDNA 26S
16S do
rDNA de
arquea

Gene
amoA

Identificação
984F
1378R
NL1F
LS2R
1100F

Sequência
5‘-AAC GCG AAG AAC CTT AC-3‘
5‘-CGG TGT GTA CAA GGC CCG
GGA ACG-3‘
5′-GCA TAT CAA TAA GCG GAG
GAA AAG-3‘
5′-ATT CCC AAA CAA CTC GAC
TC-3′
5'-AGTCAGGTAACGAGCGAG-3‘

1400R

5'--GTGCAAGGAGCAGGGAC-3‘

amoA1F

5‘-GGG GTT TCT ACT GGT GGT-3‘

amoA2R

5‘-CCC CTC KGS AAA GCC TTC
TTC-3‘

Adicionado a extremidade
5‘ dos primers foward

5‘-CGC CCG CCG CGC GCG GCG
GGC GGG GCG GGG GCA CGG
GGG G-3‘

Programa do termociclador
Desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos
seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por
1 minuto, anelamento a 60ºC por 2 minutos e
extensão a 72ºC por 1 minuto. Posteriormente
ocorreu uma extensão final a 72ºC por 15
minutos.
Desnaturação inicial a 95ºC por 5 minutos
seguido de 35 ciclos de desnaturação a 95ºC por
1 minuto, anelamento a 52ºC por 1 minuto e
extensão a 72ºC por 1 minuto. Posteriormente
ocorreu extensão final a 72ºC por 15 minutos.
Desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos
seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por
30 segundos, anelamento a 55ºC por 30 segundos
e extensão a 72ºC por 1,5 minutos.
Posteriormente ocorreu uma extensão final a
72ºC por 15 minutos.
Desnaturação inicial a 94ºC por 5 minutos
seguido de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por
1 minuto, anelamento a 60ºC por 1,5 minutos e
extensão a 72ºC por 1,5 minuto. Posteriormente
ocorreu uma extensão final a 72ºC por 15
minutos.

Referência
Heuer et al.
1997

Cocolin et al.,
2000

Kudo et al.,
1997

Rotthauwe et
al.; 1997

Muyzer et al.,
1993
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3.4.1. Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE)
A eletroforese em gel com gradiente desnaturante foi realizada em um sistema
para análise de mutações CDC 20x20 (BioAgency Biotecnologia LTDA). O
procedimento para confecção do gel e eletroforese foi baseado em Muyzer et al. (1993),
onde um gel de poliacrilamida na proporção de 37,5:1 de acrilamida:bisacrilamida
(Sigma-Aldrich) foi confeccionado com gradiente crescente de solução desnaturante nas
concentrações vistas na tabela 3, considerando que uma solução 100% desnaturante
contem 40% (v/v) de formamida (VETEC) e 7 M de ureia (FMAIA) e uma solução 0%
desnaturante não possui agentes desnaturantes. Foram aplicados 20 µL dos produtos de
PCR e submetidos à eletroforese a 60V por 15 minutos e posteriormente a 200 V por 4
horas. A corrida eletroforética foi realizada em tampão TAE 1X (40 mM/L de tris base,
20 mM/L de acetato de sódio e 1 mM/L de EDTA pH 8,0) a temperatura constante de
60ºC.
Posteriormente os géis foram corados com nitrato de prata 0,1% (SigmaAldrich) e digitalizados em Scanner (HP). Os perfis foram analisados e para cada gel foi
criada uma matriz de dados binária de presença, ou ausência de bandas. Cada matriz foi
utilizada para a análise de riqueza de BANDAs, considerando o total de bandas
detectadas em cada perfil de DGGE; foram criados diagramas de Venn manualmente e
dendrograma de similaridade de Dice e realizada a análise de componentes principais,
ambas no programa PAST (PAlentological STatistics).
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Tabela 3 – Concentrações de poliacrilamida e gradiente dos géis utilizadas para cada
grupo estudado.
Grupo

Concentração de poliacrilamida Gradiente (%)

Fungos (leveduras)

6%

35-50

Bactérias

6%

30-40

Archaea

8%

35-45

Oxidadores de amônia

6%

30-45

3.4.2 Clonagem e sequenciamento das bandas
Uma banda de cada BANDA foi excisada com lâminas de bisturi esterilizadas e
eluídas em 20 µL de água ultra pura esterilizada. Uma alíquota de 2 µL foi retirada para
reamplificação com os respectivos primers sem grampo GC acoplado. Os produtos
obtidos foram submetidos a eletroforese em gel de agarose a 1%, corados com SYBr
Safe DNA gel Stain (Invitrogen) e analisadas em transluminador ultravioleta. As
amostras que reamplificaram, foram purificadas com 72 µL de isopropanol absoluto e 3
µL de acetato de sódio 3 M, centrifugadas em velocidade máxima por 15 minutos. O
sobrenadante foi removido e adicionado 100 µL de etanol 70%, agitado e
posteriormente centrifugado a 12000 g por 5 minutos. As amostras foram ressuspensas
em 20 µL de água ultrapura (Milli-Q) e quantificados em espectrofotômetro (Thermoscientific) para posterior clonagem com o kit TA cloning® (Invitrogen) e transformação
em Escherichia coli quimiocompentente de acordo com o fabricante. O plaqueamento
foi realizado em meio LB suplementado com ampicilina (75 ug/ml) e espalhados 40 µL
de X-gal (40 mg/mL) e de IPTG (100 mM) na superfície do meio seguindo
recomendações do fabricante. Clones foram selecionados, cultivados em meio LB com
26

igual concentração de ampicilina, tiveram o DNA extraído e foram amplificados com
primers M13F (5‘-GTA AA ACG ACG GCC AGT-3‘) e M13R (5‘-CAG GAA ACA
GCT ATG AC-3‘) em reação de PCR de 25 µL nas mesmas concentrações descritas no
item 2.5. O termociclador (Eppendorf) foi programado para 30 ciclos de desnaturação a
94ºC por 20 segundos, anelamento a 55ºC por 15 segundos e extensão a 72ºC por 60
segundos. Uma nova eletroforese em gel de agarose a 1% foi realizada e após
verificação da amplificação, foi realizada purificação com isopropanol absoluto e
acetato de sódio em método descrito anteriormente. Posteriormente, foi realizada
quantificação do DNA em espectrofotômetro (Thermo-scientific) e preparo das
amostras para sequenciamento nas condições solicitadas pela prestadora de serviço
(Ludwig Biotec). Foram adicionados 60 ng de produto de PCR e 4,5 pmol de primer. As
amostras foram secas em estufa e enviadas para sequenciamento. As sequências foram
analisadas com programas Phred e Cross Match para remover sequências de baixa
qualidade (inferior a 14) e sequências do vetor (EWING & GREEN, 1998; EWING et
al., 1998; GREEN, 1999). Após processamento, as sequências nucleotídicas foram
comparadas com banco de dados do GenBank através do programa Basic Local
Alignment Search Tool (BLAST) (ALTSCHUL et al., 1990).
3.5. Criação e triagem da biblioteca de fosmídeo
3.5.1 Criação da biblioteca
A biblioteca foi construída em vetor fosmídeo PCC2FOS com o kit
CopyControl™ HTP Fosmid production (Epicentre), seguindo as recomendações do
fabricante.
Os clones gerados foram cultivados 37ºC em placas de Elisa contendo LB
suplementado com 12,5 µg/mL de cloranfenicol por 24 horas. Posteriormente foi
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adicionado glicerol até concentração final de 20% e foram armazenadas em freezer 80ºC.
3.5.2. Bioprospecção da biblioteca metagenômica
Os ensaios foram realizados em meio LB suplementado com 12,5 µg/mL de
cloranfenicol e 0,01% de L-arabinose. Os clones foram previamente cultivados por 18
horas a 37ºC em placas de Elisa contendo meio LB liquido suplementado com 12,5
µg/mL de cloranfenicol e 0,01% de L-arabinose e posteriormente inoculados no meio
sólido com auxílio de um replicador.
3.5.2.1. Atividade proteolítica
O teste de protease foi realizado em meio LB suplementado com 12,5 µg/mL de
cloranfenicol e 0,01% de L-arabinose contendo 1% de leite desnatado e incubado por
até 3 dias a 37ºC. Os halos de hidrólise foram visualizados sem coloração.
3.5.2.2. Atividade lipolítica
O teste de lipase foi realizado no meio descrito contendo 1% de tributirina e
incubado por até 3 dias a 37ºC. Os halos de hidrólise foram visualizados sem coloração.
3.5.2.3. Atividade Amilolítica
O teste de amilase foi realizado no meio descrito contendo 1% amido solúvel e
incubado por até 3 dias a 37ºC. A visualização do halo foi feito com solução de iodo
KI:I2 segundo Lämmle et al. (2007). Essa solução reage com amido dando uma
coloração roxa, sendo o halo presente em locais sem essa coloração.
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3.5.2.4.Testes de dissolução do carbonato de cálcio
O teste de dissolução do carbonato de cálcio foi realizado no meio descrito
contendo 1% de carbonato de cálcio e incubado por até 3 dias a 37ºC. Os halos de
hidrólise foram visíveis sem coloração.
3.5.2.5. Atividade antimicrobiana
Para a determinação da atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus
resistente a meticilina (MRSA) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) foi utilizado
o método de dupla-camada onde os clones foram incubados em estufa (Eletrolab) por 5
dias a 37ºC em placa de Petri contendo meio LB suplementado com 12,5 µg/mL de
cloranfenicol e 0,01% de L-arabinose, posteriormente adicionado 1mL de clorofórmio
em cada tampa das placas de Petri e foram mantidas em posição invertida. Após 30
minutos as placas foram abertas para evaporação do clorofórmio residual e,
posteriormente, foram adicionados 3mL de meio Müller-Hinton semi-sólido (0,7% de
ágar) acrescido de 20 µL da cultura da bactéria reveladora cultivada a 37ºC por 24h.
Posteriormente incubados a 37ºC por 24h e visualizado a presença, ou ausência de
halos.
3.6. Isolamento de bactérias em meio solo de caverna a 1%
Para o isolamento de microrganismos em meio solo de caverna a 1% foi
preparada inicialmente uma solução a 10% do solo e dela foi retirada uma alíquota para
diluição da solução e confecção do meio com concentração final de 1% de sedimento de
caverna e acrescido 15 g/L de ágar. Um volume de 100 µL da amostra de sedimento a
10% foi semeada em superfície nesse meio e posteriormente incubadas a 30ºC e 60 dias,
com contagem de colônias no 21º e no 60º dia. As colônias obtidas foram purificadas,
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um exemplar de cada morfotipo para cada plaqueamento, e armazenadas em solução de
glicerol a 20% em freezer -20ºC.
3.6.1. Avaliação do potencial biotecnológico e espeleológico dos isolados
Os isolados foram crescidos em meio líquido contendo água destilada e solo de
caverna a 1% por 21 dias em shaker climatizado (Solab) a 30ºC e posteriormente foram
retiradas alíquotas para os seguintes ensaios realizados em triplicatas:
3.6.1.1. Determinação da atividade proteolítica
Foram inoculadas 10 µL da cultura bacteriana em placas de Petri contendo meio
solo de caverna a 1% acrescido de leite desnatado também a 1%. Foram incubadas em
estufa a 30ºC por até quinze dias e posteriormente foi visualizada a presença, ou
ausência do halo.
3.6.1.2. Determinação da atividade amilolítica
Foram inoculados 10 µL da cultura bacteriana em placas de Petri contendo meio
solo de caverna a 1% acrescido de amido também a 1%. A incubação em estufa a 30ºC
durou 15 dias. A visualização do halo foi realizada como descrito no item 3.5.2.3.
3.6.1.3. Determinação da atividade lipolítica
Para determinação da atividade lipolítica foi utilizada metodologia semelhante a
utilizada na atividade proteolítica alterando apenas o substrato, ao invés de leite
desnatado foi utilizada tributirina (Acros organics) a 1%. A incubação em estufa a 30ºC
durou até 15 dias. A presença, ou ausência de halos claros foram visualizados.
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3.6.1.4. Determinação da capacidade de dissolução do carbonato de cálcio
Para determinação da capacidade de dissolução do carbonato de cálcio pelos
isolados foi utilizado o meio B4-C (BANKS et al. 2010) e meio solo de caverna a 1%
acrescido de carbonato de cálcio (1%). A incubação em estufa para os dois caso ocorreu
por até 30 dias e foi visualizada a presença, ou ausência de halos.
3.6.1.5. Determinação da atividade antimicrobiana dos isolados
Para a determinação da atividade antimicrobiana dos isolados contra
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) e Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 27853) foram utilizados dois métodos: (1) o método de dupla-camada onde os
microrganismos foram cultivados por 5 dias a 30ºC em placa de Petri contendo meio
Ágar solo de caverna a 1% e posteriormente foi adicionado 1mL de clorofórmio em
cada tampa das placas de Petri mantidas em posição invertida. Após 30 minutos as
placas foram abertas para evaporação do clorofórmio residual e foram adicionados 3 mL
de meio Agar Müller-Hinton semi-sólido (0,7% de ágar) acrescido de 20 µL da cultura
da bactéria reveladora cultivada a 37ºC por 24h. Posteriormente incubados a 37ºC por
24h e visualizado a presença, ou ausência de halos. (2) O método de poços foi realizado
com o sobrenadante da cultura microbiana. Após centrifugação a 4000g por 10 minutos,
25 µL do sobrenadante foram colocados em poços em placa de Petri contendo meio
Müller-Hinton e inoculada com a bactéria reveladora. Posteriormente foi incubado por
mesmo período e temperatura do método anterior e visualizado a presença, ou ausência
de halos.
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3.6.2. Amplificação e sequenciamento dos isolados selecionados
Os isolados que apresentaram os melhores resultados foram amplificados com os
primers F27 (5‘-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3‘) e R1525 (5‘-AAG GAG
GTG WTC CAR CC-3‗) (LANE, 1991) em reações de 25 µL contendo 3 mM de
MgCl2, 1X de tampão de PCR, 0,2 mM de cada dNTP (Promega), 5 pmol de cada
primer, 0,05 U/µL de Taq DNA polimerase (Promega) e 1,5 uL de DNA. O
termociclador (Eppendorf) foi programado com as seguintes condições: desnaturação
inicial a 94ºC por 5 minutos seguido de 35 ciclos de desnaturação a 95ºC por 1 minuto,
anelamento a 57ºC por 1 minuto e extensão a 72ºC por 3 minutos. Posteriormente
ocorreu uma extensão final a 72ºC por 30 minutos. Foi realizada eletroforese em gel de
agarose a 1% e após verificação da amplificação em transluminador ultravioleta
(ImageQuant 400), foi realizada purificação com isopropanol absoluto e acetato de
sódio a 3M em método descrito no item 3.4.2. Os amplicons foram quantificados em
espectrofotômetro (Thermo-scientific) e preparo das amostras para sequenciamento nas
condições solicitadas pela prestadora de serviço (Ludwig Biotec). Foram adicionados 60
ng de produto de PCR e 4,5 pmol de primer. As amostras foram secas em speed-vacuum
e enviadas para sequenciamento. Os cromatogramas gerados foram analisadas com
programas Phred, Phrap e consed para, respectivamente, remover sequências de baixa
qualidade, formação e visualização dos contigs formados (ERWING & GREEN, 1998;
ERWING et al., 1998; GORDON et al., 1998). Após processamento, as sequências
nucleotídicas foram comparadas com banco de dados do GenBank através do programa
Basic Local Allignment Search Tool (BLAST) (ALTSCHUL et al., 1990).
Posteriormente as sequências foram alinhadas com o ClustalW e criada a árvore
filogenética com o programa MEGA5 (TAMURA et al., 2011).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1. Análise dos solos
Na tabela 4 estão representados os valores da análise físico-química do solo.
Foram realizadas medições de temperatura (T), potássio disponível (P); matéria
orgânica (MO); potencial hidrogeniônico (pH); K+, Mg+2, Ca+2 trocáveis, hidrogênio +
alumínio (H+Al), soma de bases (SB), capacidade de troca catiônica (CTC) e índice de
saturação de bases (V).
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Tabela 4 – Análise físico-química do sedimento de cavernas do município de
Paripiranga, Bahia.
Amostra T

pH MO K

P

Ca

Mg

H+Al SB

CTC

V

6,8

81

9,5

311

430

45

9

484,5

493,9

98

FFMPac 23,5 7,0

57

4,1

533

520

24

9

548,1

556,6

98

FFMP1

23

FBQ

28

7,2

78

5,0

367

329

43

11

376,7

388,0

97

GBPfm

28

4,5

36

1,0

252

724

96

171

820,8

992,2

83

GBPpb

30

6,5

15

14,5 4464 1070 168 17

1252,0 1269,0 99

FM

29

7,0

108

3,2

430,7

654

379

49

15

445,3

97

Unidades: T (ºC); P (mg/dm3); K, Ca, Mg, SB, H+Al (mM/dm3); MO (g/dm3); V(%)

As características físico-químicas do solo podem trazer informações a cerca da
atividade biológica e as condições necessárias para a sobrevivência e o crescimento da
comunidade microbiana (AGNELLI et al., 2004). Os valores observados para a
temperatura (tabela 4) estão abaixo da temperatura do ambiente externo a caverna que
variou entre 36 e 38ºC durante o dia, em medição realizada a até 5 m da entrada da
caverna, porém a noite a temperatura na região foi de aproximadamente 25ºC. Esse
valor interno é esperado devido a característica de isolamento da caverna que impede a
entrada do ar aquecido pela energia solar, e assim, cria um ambiente com temperatura
inferior a observada durante o dia (BARR & KUEHNE, 1971). Para as amostras da
FFMP, foi observada uma corrente de ar frio no interior da caverna o que diminuiu a
temperatura para aproximadamente 23ºC. A temperatura das demais cavernas estão
próximas da temperatura média anual observada no município de Paripiranga, Bahia, de
26ºC, como é comumente observado em cavernas (CUEZVA et al., 2009).
Temperaturas mais baixas e constantes pressupõe que os microrganismos originais da
caverna tenham sofrido pressão evolutiva para que a atividade enzimática ótima de
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enzimas, principalmente extracelulares, ocorra próximo da temperatura cavernícola em
mecanismo adaptativo mais brando com o que aconteceu com os microrganismos
psicrófilos (SOMERO, 1978; RUSSEL & HAMAMOTO, 1998).
Os valores de pH encontram-se próximos do pH neutro (tabela 4). Para as duas
amostras da GBP, o pH apresentou os menores valores devido ao intenso gotejamento
das estalactites. Em geral, com a precipitação do carbonato durante o deslocamento da
água pela estalactite, o pH tende a ficar próximo de 7,0; porém na GBPfm, o tipo de
estalactite denominado ―canudo de refresco‖ (Figuras 6B e 7F) propicia um rápido
deslocamento da água e, consequentemente, pouca precipitação do carbonato chegando
uma água mais ácida a estalagmite e ao solo.
A matéria orgânica esperada para o ambiente seria inferior a visualizada na
tabela 4 (BARTON, 2006), porém o sedimento sofre influência direta de morcegos,
outros animais ou mesmo fósseis, assim como fatores naturais como enxurradas podem
aumentar o nível e matéria orgânica no sedimento e em locais específicos da parede da
caverna. A FFMP também é conhecida como toca dos caramujos devido à presença de
conchas de moluscos em camadas recentes de rocha recalcificada, indicando um
passado com alta diversidade, o que geralmente eleva o nível de matéria orgânica. Fator
semelhante ocorreu na GBP com fósseis de megafauna pleistocênica (DONATO et al.
2008; DANTAS et al., 2011) e pela intensa visitação no passado onde a primeira das
três câmaras era utilizada como destino de Romarias; as mesmas foram praticamente
encerradas após o falecimento do idealizador, o Bispo Dom Mario Zanetta em 1998
(ANDRADE, 2009). Apesar desse aspecto, as duas últimas câmaras da GBP apresentam
um aspecto preservado devido a presença de um abismo de 7 metros que a separa da
primeira câmara (Figuras 3 e 7C) e também, a grade na entrada limita a entrada de
morcegos (Figura 7A) reduzindo o guano de morcego e consequentemente o aporte de
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matéria orgânica externa resultando na diminuição nos menores valores de matéria
orgânica observados (tabela 4). Vale salientar também que a última câmara da GBP é
acessada por uma passagem estreita (Figura 7D), o que impede a entrada de material
externo com possíveis enxurradas.
Em comparação com a caracterização química dos solos quanto ao fósforo,
cálcio, magnésio e potássio descritos em Ribeiro et al. (1999), o sedimento de caverna
apresentou valores de no mínimo 10 vezes superior para o fósforo, 100 vezes superior
para o cálcio, 15 vezes superior para magnésio e entre 10 a 100 vezes inferior para o
potássio do que é considerado ―muito bom‖ pelos autores para estudos agronômicos e
microbiológicos. Para o potássio, todos os valores de solo encontrados estão na escala
considerada ―muito baixo‖ pelos mesmos autores. Como exemplo, o valor de potássio
encontrado para a amostra GBPfm apresentou valor 10 vezes inferior ao dessa
classificação. Apesar do baixo valor de fósforo encontrado, esses dados corroboram
com informações encontradas na literatura descrevendo que o sedimento de caverna era
muito utilizado na adubação na China e Europa (HUBBARD-JUNIOR, 2005).
4.2. Comunidade microbiana de cavernas a partir do PCR-DGGE
4.2.1. Comunidade de arqueas em cavernas
A análise de agrupamentos hierárquicos realizada a partir de uma matriz de presença, ou
ausência de bandas no DGGE de arqueas (Figura 6A) gerou o dendrograma de
similaridade de Dice (Figura 6A) sendo destacados 4 grupos, (1) o grupo formado pelas
amostras da Furna do Fim do Morro do Parafuso, (2) o grupo formado pelas amostras
da Gruta do Bom Pastor, (3) o grupo formado pelas amostras das duas cavernas sem
registro (SD e FBQ) e (4) um grupo formado pela Furna do Marcondes, caverna muito
visitada, altamente impactada e rica em matéria orgânica de origem externa. Para o
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primeiro grupo, a similaridade entre as duas amostras de sedimento foi de 100% e 85%
para a amostra de água de gotejamento. No segundo grupo a amostra de água de
gotejamento que foi coletada na última câmara e a amostra de sedimento da última
câmara (GBPfm) apresentaram similaridade de 89%; a amostra da penúltima câmara
apresentou 81% de similaridade. No terceiro grupo formado, as amostras da Furna de
Benedito Quixabeira e da caverna sem denominação formaram um grupo com 90% de
similaridade entre si e 64% de similaridade com o grupo 2 (GBP). A análise de
componentes principais baseado no perfil de bandas do DGGE corroborou esses quatro
agrupamentos citados (Figura 6B).

Figura 6 – Agrupamentos hierárquicos baseados na matriz de presença, ou
ausência de bandas do DGGE. Em ―A‖ dendrograma de similaridade de Dice e gel de
DGGE mostrando o perfil de bandas de arqueas em amostras de sedimento e de água de
gotejamento de cavernas do município de Paripiranga, Bahia. A1 e A2 mostram as
bandas sequenciadas com sucesso. Em ―B‖ Análise de componentes principais (PCA).
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Tendo como base a matriz de dados com a presença, ou ausência de bandas e os
agrupamentos do dendrograma e do PCA foram criados diagramas de Venn para melhor
visualizar o compartilhamento ou especificidade de bandas. Nas amostras da GBP, em
um total de 18 bandas, 11 estavam presentes em todas as amostras e outras três
compartilhadas entre as amostras de sedimento (Figura 7B). Porém as 18 bandas foram
visualizados na amostra da GBPpb que apresentou quatro bandas únicas. Vale salientar
que nessa caverna, pela característica de entrada em dolina e por apresentar um abismo
(Figura 3), essa câmara pode ser receptora de microrganismos externos ou do local de
peregrinação, aumentando, assim, a riqueza de espécies (Figura 10). Para a FFMP
ocorreu um compartilhamento de 10 bandas entre todas as amostras e três bandas
apenas entre as amostras de sedimento (Figura 7B). Considerando o universo de bandas
de cada caverna observa-se seis bandas comuns a todas as amostras e um intenso
compartilhamento de bandas entre as cavernas (Figura 7B). Porém também foi possível
visualizar a presença de bandas exclusivos de cada caverna, sendo cinco para a FFMP,
sete para a GBP, três para as cavernas SD e FBQ e duas para a FM que apresentou
menor compartilhamento de bandas com as demais.
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Figura 7 – Demais análises baseadas no gel de DGGE de arqueas. ―A‖ Riqueza de
bandas baseado no DGGE de arqueas. Em ―B‖ Diagramas de Venn dos agrupamentos
visualizados no PCA e dendrograma da figura 6. Em ―C‖ diagrama de Venn geral das
cavernas amostradas.
Quanto a riqueza de bandas, a amostra da penúltima câmara da GBP apresentou
a maior riqueza (18) enquanto que a amostra da FM apresentou a menor riqueza de
bandas (7). As amostras de água de gotejamento da FFMP e GBP ficaram com a
segunda e terceira menor riqueza com, respectivamente, 10 e 11 bandas (Figura 7A).
Há poucas informações na literatura relatando a presença de arqueas em
cavernas, sendo a maioria relatando a presença de arqueias em determinadas
comunidades microbianas (MACALADY et al., 2007; CHEN et al., 2009; ENGEL et
al., 2010), incluindo na colonização da parede da caverna de Altamira, Espanha, onde
foi isolada uma arquea Crenarchaeota metabolicamente ativa (GONZALEZ et al.,
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2006). No gráfico da Figura 7A mostra que a riqueza de espécies da amostra FM,
coletada em uma câmara impactada, apresentou uma diminuição da comunidade
arqueana provavelmente ocasionada pela adição de material externo, favorecendo a
proliferação de bactérias do exterior da caverna. A atividade das arqueas em cavernas é
pouco conhecida, mas pode-se supor que a riqueza de bandas de arqueas nas amostras
esteja relacionado com a oxidação da amônia, devido a baixa riqueza de bactérias
oxidadoras de amônia (Figura 9A) encontradas e ausência de bandas em algumas
amostras. Ou, também, com a metanogênese, objetivado no trabalho de Kudo et al.
(1997) que desenharam o par de primers com o objetivo de estudar esse grupo funcional
de arqueas. É pouco provável que as arqueas dessas cavernas estejam relacionadas com
a oxidação do enxofre porque essa atividade é exercida por arqueas termofílicas
(KLETZIN et al., 2004) e a temperatura das cavernas é constante e, como visto na
tabela 4, inferiores a temperatura do ambiente externo.
4.2.2 Comunidade de bactérias oxidadoras de amônia
No gel de DGGE de bactérias oxidadoras de amônia (Figura 8) apenas cinco das
nove amostras apresentaram bandas visíveis. A análise de agrupamentos hierárquicos
(Figura 8A) realizada a partir de uma matriz de presença, ou ausência de bandas no
DGGE gerou o dendrograma de similaridade de Dice (Figura 8A) sendo destacados 2
grupos, (1) o grupo formado pelas duas amostras de água de gotejamento e pela amostra
da última câmara da GBP (GBPfm) e (2) o grupo formado pelas amostras da caverna
sem denominação e pela penúltima câmara da GBP (GBPpb). No primeiro grupo, as
duas amostras de água de gotejamento apresentaram 100% de similaridade entre si e
82% com a amostra GBPfm. No segundo grupo as duas amostras apresentaram 72% de
similaridade entre si e 22% com o primeiro grupo. A análise de componentes principais

40

baseado no perfil de bandas do DGGE corroborou esses dois agrupamentos citados
(Figura 8B).
Tendo como base a matriz de dados com a presença, ou ausência de bandas e os
agrupamentos do dendrograma e do PCA foram criados diagramas de Venn para melhor
visualizar o compartilhamento de bandas (Figura 9B e C). Nas amostras de água de
gotejamento, as duas únicas bandas presentes são compartilhadas entre si e também
estão presentes na amostra da GBPfm. A amostra da GBPpb compartilha apenas uma
banda com essas três amostras (Figura 9B) e também possui as cinco bandas da SD
(uma delas presente em todas as amostras) além de outras 4 bandas únicas (Figura 9C).
A amostra GBPpb apresentou maior riqueza de bandas (9) enquanto as amostras de
água de gotejamento apresentaram as menores riquezas de banda (2) (Figura 9A).

41

Figura 8 - Agrupamentos hierárquicos baseados na matriz de presença, ou
ausência de bandas do DGGE de bactérias oxidadoras de amônia. Em ―A‖ dendrograma
de similaridade de Dice e gel de DGGE mostrando o perfil de bandas de bactérias
oxidadoras de amônia em amostras de sedimento e de água de gotejamento de cavernas
do município de Paripiranga, Bahia. Em ―B‖ Análise de componentes principais (PCA).
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Figura 9 – Demais análises baseadas no gel de DGGE de bactérias oxidadoras de
amônia. Em ―A‖ Riqueza de bandas. Em ―B‖ Diagramas de Venn dos agrupamentos
visualizados no PCA e dendrograma da figura 8. Em ―C‖ diagrama de Venn geral das
cavernas amostradas.
A conversão de amônia para nitrito realizado pela enzima amônia
monooxigenase (AMOA) é uma etapa fundamental para a ciclagem do nitrogênio e para
a disponibilização desse elemento para os demais organismos que vivem nesse ambiente
(KOOPS et al., 2006). Era de se esperar, principalmente na amostra da FM a presença
de bactérias oxidadoras de amônia devido a grande quantidade desse elemento
encontrada no guano de morcego, porém a ausência de bandas nessa e em outras
amostras no DGGE de bactérias oxidadoras de amônia pode estar correlacionada com a
presença de arqueas realizando essa função (NICOL et al., 2008; TOURNA et al., 2008
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SCHLEPER, 2010), fator esse apoiado por estudos que demonstram que algumas
arqueas oxidadoras de amônia podem ser cultivadas em altas concentrações dessa
substância (KOWALCHUK & STEPHEN, 2001). E, o DGGE mostra o perfil de
espécies dominantes na comunidade (MUYZER et al., 1993), porém dominância não
significa que está metabolicamente ativo, sendo possível que a ausência de bandas de
bactérias oxidadoras de amônia esteja correlacionada com representatividade muito
baixa desse grupo na amostragem realizada, seja pelo sedimento ter grande influência
do guano que pode apresentar algumas formas comumente assimiláveis de nitrogênio ou
pelo momento da amostragem ter ocorrido em uma situação desfavorável para esse
grupo. Também é importante salientar que na água de gotejamento, onde foram
visualizadas duas bandas para GBP e uma banda para FFMP, já foi relatada em outras
cavernas que a matéria orgânica dissolvida é formada por uma diversidade de
compostos oriundos da degradação da lignina e de ácidos graxos (LAIZ et al., 1999;
SAINZ-GIMENEZ & HERMOSINE, 1999; LAIZ et al., 2000; XIE et al., 2005; LI et
al., 2011) carregados pela água que penetra na rocha. Apesar de não ter dados na
literatura mostrando que os microrganismos de caverna utilizam esses compostos
aromáticos, pode-se supor, com o que já foi relatado na literatura (YAGI et al., 2010),
que alguns hidrocarbonetos e compostos aromáticos podem competir pelo sitio ativo da
enzima amônia monooxigenase e ser convertido para outros compostos (VANELLI et
al., 1990; YAGI et al., 2010), assim apesar de ter bactérias oxidadoras de amônia nas
amostras de água de gotejamento essa atividade pode estar ocorrendo com menor
eficiência devido a competição com os hidrocarbonetos carreados pela água e
consequentemente pode ter sido necessário aumentar o número de indivíduos para
executar a função. As amostras de sedimento da GBP também apresentaram bandas
para esse grupo e podem sofrer grande influência da água de gotejamento.
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4.2.3. Comunidade de bactérias através da região V6 do rDNA 16S
A análise dos agrupamentos hierárquicos realizada a partir de uma matriz de
presença, ou ausência de bandas no DGGE da região V6 do rDNA 16S bacteriano
(Figura 10A) gerou um dendrograma de similaridade de Dice (Figura 10A) com os
mesmos quatro grupos observados no gel de DGGE de arquea, porém, no grupo 1
(FFMP) as amostras de sedimento apresentaram 86% de similaridade entre si e 78% de
similaridade com a amostra da água de gotejamento; no grupo 2 (GBP) a amostra da
água de gotejamento e do sedimento da última câmara apresentaram 90% de
similaridade entre si e 80% de similaridade com a amostra de sedimento da penúltima
câmara. A análise de componentes principais baseado no perfil de bandas do DGGE
corroborou esses quatro agrupamentos citados (Figura 10B).
Tendo como base a matriz de dados com a presença, ou ausência de bandas e os
agrupamentos do dendrograma e do PCA foram criados diagramas de Venn (Figuras
11B e C) para melhor visualizar o compartilhamento de bandas. As amostras da FFMP
apresentaram nove bandas em comum de um total de 17 (Figura 11B). E além das
bandas comuns a todas as amostras, as duas amostras de sedimento compartilharam
quatro bandas entre si, enquanto a de água de gotejamento compartilhou uma com a
FFMPac e duas com a FFMP1. As amostras da GBP apresentaram um total de 10
bandas, todas presentes na amostra da última câmara (GBPfm), seis bandas ocorreram
nas três amostras, uma apenas entre as amostras de sedimento e outras duas entre as
amostras GBPfm e GBPe (Figura 11B). Na Figura 11C é possível visualizar o
compartilhamento geral de bandas, onde ocorreu compartilhamento, principalmente
entre SD/FBQ com FFMP e GBP.
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Figura 10 - Agrupamentos hierárquicos baseados na matriz de presença, ou
ausência de bandas do DGGE de bactérias. Em ―A‖ dendrograma de similaridade de
Dice e gel de DGGE mostrando o perfil de bandas de bactériasem amostras de
sedimento e de água de gotejamento de cavernas do município de Paripiranga, Bahia.
Em ―B‖ Análise de componentes principais (PCA).
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Figura 11 - Demais análises baseadas no gel de DGGE de bactérias. Em ―A‖
Riqueza de bandas. Em ―B‖ Diagramas de Venn dos agrupamentos visualizados no
PCA e dendrograma da figura 10. Em ―C‖ diagrama de Venn geral das cavernas
amostradas.
Quanto a riqueza de bandas, a amostra da caverna mais visitada (FM) apresentou
menor riqueza enquanto que as amostras sem registro de visitação humana apresentaram
maior riqueza (Figura 11A).
As regiões V6-V8 bacteriana são comumente utilizadas em trabalhos com
bactérias de origem ambiental, não amplificando ou apresentando baixa variação para
muitas espécies bacterianas comumente associadas ao ser humano dentre elas as
Enterobacteriaceae (GLOOR et al., 2010). A baixa riqueza de bandas observadas por
esse par de primers na amostra FM pode ser interpretado como um indício de
contaminação por bactérias comumente associadas ao homem, principalmente dos
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gêneros Escherichia, Salmonella e Pseudomonas que não tem grande variabilidade na
região amplificada com esses primers (CHAKRAVORTY et al. 2007) e já foram
relatadas como contaminantes em cavernas impactadas (BASTIAN et al., 2010).
4.2.4. Comunidade de fungos
A análise de agrupamentos hierárquicos realizada a partir de uma matriz de
presença, ou ausência de bandas no DGGE da região D1 do rDNA 26S utilizando os
primers NL1F e LS2R (Figura 12A) gerou um dendrograma de similaridade de Dice
(Figura 12A) com quatro grupos. Tais agrupamentos foram diferentes dos grupos
formados com os primers para arqueas e bactérias. O grupo 1 é formado pelas duas
amostras de sedimento da FFMP, o grupo 2 formado pelas amostras de sedimento da
GBP, o grupo 3 formado pela amostra FM e o grupo quatro formado pelas duas
amostras de água de gotejamento e pelas amostras SD e FBQ. No grupo 1 as duas
amostras apresentaram 88% de similaridade, enquanto no grupo 2 a similaridade foi de
78%. Para o grupo 4 a amostra GBPe apresentou 98% de similaridade com a amostra
FBQ, o clado formado por essas duas amostras apresentou 94% de similaridade com
FFMPe e essas três amostras apresentaram 92% de similaridade com SD. A análise de
componentes principais baseado no perfil de bandas do DGGE corroborou esses quatro
agrupamentos citados (Figura 12B).
Tendo como base matriz de dados com a presença, ou ausência de bandas foram
criados diagramas de Venn (Figuras 13B e C) para melhor visualizar o
compartilhamento de bandas entre as amostras de uma mesma caverna. As oito
BANDAs presentes amostras da FFMPe também são visualizadas nas amostras de
sedimento dessa caverna que compartilham entre si outras 3 BANDAs (Figura 13B).
Para as amostras da GBP, há oito bandas comuns a todas as amostras. Uma banda é
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compartilhada apenas entre GBPe e GBPfm e outras três entre GBPfm e GBPpb (Figura
18C).

Figura 12 - Agrupamentos hierárquicos baseados na matriz de presença, ou
ausência de bandas do DGGE de fungos. Em ―A‖ dendrograma de similaridade de Dice
e gel de DGGE mostrando o perfil de bandas de fungos em amostras de sedimento e de
água de gotejamento de cavernas do município de Paripiranga, Bahia. Em ―B‖ Análise
de componentes principais (PCA).
Tendo como base a matriz de dados com a presença, ou ausência de bandas e os
agrupamentos do dendrograma e do PCA foram criados diagramas de Venn para melhor
visualizar o compartilhamento de bandas entre cavernas (Figura 13C). No grupo 4, as
sete bandas presentes na amostra FBQ também estão presentes nas demais amostras
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desse grupo, as amostras GBPe, FFMPe e FBQ diferenciaram-se entre si por possuírem
cada uma, respectivamente, 2, 1 e 1 banda única.
Quanto a riqueza de bandas, as quatro amostras do grupo 4 apresentaram as
menores riquezas de banda enquanto que as amostras FFMPac e GBPfm apresentaram
as maiores riquezas de bandas (Figura 13A).

Figura 13 - Demais análises baseadas no gel de DGGE de fungos. Em ―A‖
Riqueza de bandas. Em ―B‖ Diagramas de Venn dos agrupamentos visualizados no
PCA e dendrograma da figura 12. Em ―C‖ diagrama de Venn geral das cavernas
amostradas.
A grande riqueza de bandas observada, comparada com o que é esperado para
fungos em cavernas (JURADO et al., 2010), pode estar associada com os primers
NL1F/LS2R, ainda não utilizados nesse ambiente e que tem a capacidade de amplificar
fungos

filamentosos

e

leveduriformes

(COCOLIN

et

al.,

2000;

PRAKITCHAIWATTANA et al., 2004) que já foram relatados em cavernas brasileiras
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(TAYLOR et al., 2009), assim os esporos produzidos por esses fungos são levados para
o interior da caverna o que justificaria esse alto número, associado, também, ao
transporte de fungos filamentosos e leveduriformes por enxurradas e, ou através de
morcegos. Não há registro na literatura de atuação dos fungos em comunidades
microbianas cavernícolas originais, porém são correlacionados a vários eventos
macroscópicos de contaminação microbiana externa e causador de doenças em
morcegos (BLEHERT et al., 2009) e no ser humano (CURRY et al., 2001), sendo que a
doença que atinge morcegos só teve registros no Hemisfério Norte.
Nas cavernas coletadas, (Anexo 3), porém as coletas não foram realizadas nessa
câmara. Na GBP foi relatado por moradores que pessoas que trabalharam na caverna
para a construção da escadaria (Figuras 3 e 4) durante período de peregrinação
apresentaram posteriormente problemas respiratórios, podendo ser correlacionado com
a histoplasmose. Vale salientar que a maior similaridade entre as amostras SD, FBQ,
FFMPe e GBPe está correlacionada com a baixa riqueza de bandas apresentada, as 7
bandas presentes nessas amostras e que também estão presentes nas demais (Figura 13B
e C).
4.2.5. Sequenciamento das bandas do DGGE
Algumas foram sequenciadas apresentando similaridade com microrganismos não
cultiváveis de diversos ambientes (Tabela 5).
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Tabela 05 – Identificação taxonômica presuntiva das bandas presentes nos géis de
DGGE

Isolado
A1
A2
B1
B2
B3

Identificação
taxonômica
Crenarchaeota não
cultivável
Arquea não cultivável
Pseudomonas não
cultivável
Bactéria não
cultivável
Bactéria não
cultivável

Nº de acesso (origem)
EU369853
(Baia de Cariaco – Venezuela)
DQ782346
(cleam room de montagem de
espaçonave da NASA)
HM500254
(biorreator)
EU468059
(fezes de mamífero)
EF459929
(sedimento oceânico)

Identidade
98%
98%
99%
99%
98%

A identificação de arqueas com 98% de identidade com as encontradas em
―clean rooms‖ da NASA sugerem uma adaptação a ambientes inóspitos a vida
(MOISSL et al., 2011) destacando-se os microrganismos adaptados a ambientes
oligotróficos (LA DUC et al., 2003). Já as bactérias do gênero Pseudomonas, são
encontradas tanto em ambiente com extrema carência nutricional quanto em ambiente
com abundância de matéria orgânica (DWORKING, 2002). A sequência de
nucleotídeos da banda B2 apresentou similaridade com bactéria não cultivável isolada
de fezes de mamíferos, fator esse que pode estar associada com a presença de grande
quantidade de guano de morcego na FM Anexo 2), e influência do guano nas demais
câmaras onde essa banda está presente, apesar da coleta ter ocorrido em pontos sem
indício de guano.
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4.3. Isolamento de bactérias em meio solo de caverna a 1% e prospecção de
atividade com potencial biotecnológico em biblioteca metagenômica e isolados
microbianos
O isolamento da caverna torna um ambiente propício para a prospecção de
novos microrganismos e de novos compostos, tendo em vista que essas comunidades,
dependendo das condições da caverna, podem estar isoladas a milhares de anos do
contato com seres da superfície e com características diferentes das observadas no
ambiente externo (NORTHUP & LAVOIE, 2001; NORTHUP et al., 2005; BARTON &
JURADO, 2007; SNIDER et al., 2009). Para isso dois métodos foram utilizados:
biblioteca metagenômica de fosmídeo e cultivo em meio contendo 1% de solo de
caverna.
Na biblioteca de fosmídeo foram gerados 6750 clones e realizados ensaios para
protease, lipase, amilase, dissolução do carbonato de cálcio e antimicrobianos, porém
nenhum clone apresentou atividade para esses ensaios.
A utilização do meio ágar solo de caverna foi uma tentativa de simular as
condições ambientais encontradas no ambiente de coleta e assim tentar obter
microrganismos de difícil cultivo ou incultiváveis em meios de cultura tradicionais
(HAMAKI et al., 2005).
O isolamento de bactérias em meio ágar solo de caverna a 1% resultou em 31
microrganismos isolados em um total de quatro amostras plaqueadas (Anexo 4), sendo
duas da GBP (GBPpb e GBPfm) e duas da FFMP (FFMP1 e FFMPac). Seis isolados
apresentaram crescimento lento, sendo visíveis após um mês de cultivo. Vinte isolados
apresentaram consistência gelatinosa e desses, quinze apresentaram mudança gradual na
coloração do transparente inicial apresentado por todos os isolados gelatinosos a
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coloração mencionada na tabela 6 em diferentes tonalidades. Essa tabela discrimina os
isolados e detalhes da morfologia.
Não foi possível cultivar nenhum dos 31 isolados em meios LB e TSA, porém
quando colocado os componentes desses meios com 1/3 da concentração original
(exceto o ágar que manteve 1,5 g/L) foi possível visualizar as colônias após alguns
dias/semanas. Alguns isolados não apresentaram colônia visível nos ensaios
enzimáticos para atividade amilolítica, podendo isso e o fato de não crescerem em LB e
TSA ser relacionado como um mecanismo de adaptação à carência de nutrientes
orgânicos. A baixa quantidade de carboidratos prontamente assimiláveis, como a
glicose, e alta quantidade de nutrientes, principalmente orgânicos, de difícil assimilação
caracterizam o ambiente cavernícola como oligotrófico (SARBU et al., 1996; ENGEL,
2005). A carência de carboidratos prontamente assimiláveis favorece o desenvolvimento
de um mecanismo de absorção não regulado em situações de excesso desses nutrientes,
devido as características ambientais nas quais esses microrganismos vivem, levando-os
a morte por estresse osmótico (KOCH,1997; KOCH, 2001; BARTON et al., 2007).
Os isolados foram submetidos a ensaios enzimáticos para as hidrolases do tipo
protease, lipase e amilase, para a capacidade de dissolução do carbonato de cálcio e
atividade antimicrobiana para a bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus e a
bactéria Gram-negativa Pseudomonas aeruginosa (Tabela 7) Nenhum isolado testado
produziu composto antimicrobiano para P. aeruginosa, porém cinco isolados
produziram composto antimicrobiano para S. aureus e desses, dois isolados (FFMPac1 e
4) apresentaram halo significativo no teste de dupla-camada e apenas um deles
(FFMP1) apresentou um pequeno halo no teste pelo método de poços.
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Tabela 6 – Caracterização morfológica dos microrganismos isolados em meio solo de
caverna a 1%.
Amostra

Consistência

Coloração

Borda

Crescimento¹

Forma

FFMPac 01*

Gelatinosa

Verde claro

Lisa

Rápido

Sino

FFMPac 02

Gelatinosa

Verde

Lisa

Rápido

Sino

FFMPac 03

Gelatinosa

Verde escuro

Lisa

Rápido

Redonda

FFMPac 04*

Gelatinosa

Verde escuro

Lisa

Rápido

Sino

FFMPac 05*

Gelatinosa

Laranja claro

Lisa

Rápido

Sino

FFMPac 06

Gelatinosa

Laranja

Lisa

Rápido

Sino

FFMPac 07

Gelatinosa

Laranja

Lisa

Rápido

Achatada

FFMPac 08

Gelatinosa

Laranja

Lisa

Rápido

Redonda

FFMPac 09

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Achatada

FFMPac 10

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Redonda

FFMPac 11

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Sino

FFMPac 12

Butirosa

Branca

Lisa

Lento

Achatada

FFMPac 13

Butirosa

Branca

Lisa

Lento

Redonda

FFMPac 14

Butirosa

Branca

Irregular

Lento

Achatada

FFMP1 01

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Sino

FFMP1 02

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Achatada

FFMP1 03

Butirosa

Branca

Lisa

Rápido

Redonda

FFMP1 04

Butirosa

Branca

Lisa

Lento

Achatada

GBPfm 01

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Sino

GBPfm 02

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Achatada

GBPfm 03*

Butirosa

Branca

Lisa

Rápido

Achatada

GBPfm 04

Butirosa

Branca

Lisa

Rápido

Redonda

GBPpb 01

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Redonda

GBPpb 02

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Sino

GBPpb 03*

Gelatinosa

Laranja

Lisa

Rápido

Achatada

GBPpb 04

Gelatinosa

Laranja

Lisa

Rápido

Redonda

GBPpb 05

Gelatinosa

Transparente

Lisa

Rápido

Achatada

GBPpb 06

Butirosa

Transparente

Irregular

Rápido

Achatada

GBPpb 07

Butirosa

Transparente

Lisa

Rápido

Achatada

GBPpb 08

Butirosa

Branca

Lisa

Lento

Redonda

GBPpb 09

Butirosa

Branca

Lisa

Lento

Achatada

¹ Foi considerado de crescimento rápido aquelas que apresentaram colônia visível em
até 21 dias e de crescimento lento as que levaram de 21 a 60 dias.
* Microrganismos com rDNA 16S sequenciados.
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Tabela 7 – Resultado dos ensaios realizados com os microrganismos isolados. X indica
atividade positiva.
Amostra

Protease Lipase Amilase Dissolução Antimicrobiano**
do CaCO3

FFMPac 01

X

X

X

FFMPac 02

X

X

X

FFMPac 03

X

X

FFMPac 04

X

X

FFMPac 05

X

FFMPac 06

X

FFMPac 07

X

FFMPac 08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

FFMPac 11

X

FFMPac 12

X

FFMPac 13

X

FFMP1 01

*
X

FFMPac 14
X

*
X

X
X

FFMP1 04
GBPfm 01

X

X
X

GBPfm 02
X

GBPfm 03

X
*

GBPfm 04
GBPpb 01

X

X

FFMP1 02
FFMP1 03

X

X

X

FFMPac 10

X

X

X

X
X

GBPpb 03
GBPpb 05

X

GBPpb 07

X

GBPpb 08

X

X

X

X

X

GBPpb 09

X
X

* Não foi visualizado crescimento microbiano nesses ensaios com esses isolados.
** Para Staphylococcus aureus resistente a meticilina
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Os isolados FFMPac9, GBPpb2, GBPpb4 e GBPpb6 não apresentaram atividade
positiva em nenhum dos ensaios realizados.
A ausência de clones positivos e a presença de isolados com atividade positiva
para esses mesmos testes indica que o número de clones foi abaixo do que normalmente
é encontrado na literatura (UCHIYAMA & MIYAZAKI, 2009). Por biblioteca de
fosmídeo ser um método aleatório, para obter um gene completo inserido dentro do
vetor fosmídeo (GABOR et al., 2004). E esse vetor ser transformado em uma bactéria
hospedeira (Escherichia coli) que tem que apresentar capacidade de reconhecer os
sinais de transcrição e tradução do microrganismo doador.
No diagrama de Venn (Figura 14) visualiza-se a distribuição dos isolados quanto
às atividades enzimáticas e de dissolução do carbonato de cálcio.

Seis isolados

produzem substâncias que exercem atividade de dissolução do carbonato de cálcio,
cinco apenas atividade proteolítica, um apenas amilolítica e um com apenas atividade
lipolítica. 42% dos isolados apresentaram apenas uma atividade e 35% apresentaram
mais de uma atividade. Os dois isolados que apresentaram todas as atividades testadas,
também apresentaram atividade antimicrobiana (Tabela 7).
Foi visualizada a presença de 32% de isolados com atividade lipolítica, 29% dos
isolados apresentando atividade amilolítica e 51% de isolados com atividade
proteolítica. Por terem sido isoladas em um ambiente relativamente restrito com meio
de cultura único e específico para o ambiente, essas atividades enzimáticas tem o
potencial de serem realizadas por novas biomoléculas com aplicação principalmente
industrial e alimentícia. O mesmo é válido para os cinco isolados (16%) com atividade
antimicrobiana, valor próximo dos 18% de isolados com atividade antimicrobiana em
caverna (BARTON, 2010) baseados no princípio de que ambientes menos impactados
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resultam em quantidades elevadas de microrganismos produtores de antimicrobianos. O
valor encontrado foi superior aos cerca de 11% comumente encontrados no solo da
superfície (BARTON, 2010).

Figura 14 – Diagrama de Venn mostrando a intersecção entre as atividades positivas
para cada isolado microbiano de caverna com atividade positiva.
O alto percentual de microrganismos isolados em meio solo capaz de dissolver o
carbonato de cálcio mostra que mesmo em cavernas com ausência do processo de
dissolução da rocha carbonática característico, ou com baixa capacidade de dissolver a
rocha por processo abiótico provocado pela água, como é o caso da FFMP. O processo
de dissolução não está parado, há um grande número de microrganismos capazes de
liberar ácidos que podem dissolver a rocha carbonática com diferentes finalidades,
dentre elas a de disponibilizar micronutrientes associados a rocha, liberação de resíduos
metabólicos que podem ser utilizados por outros microrganismos da comunidade
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(HOSE & PISAROWICZ, 1999; JAGNOW et al., 2000; NORTHUP et al., 2000; ENGEL
et al., 2001; MACALADY et al., 2007; BANKS et al., 2009).
Tabela 8 – Identificação taxonômica dos isolados de caverna sequenciados
Isolado

Identificação taxonômica

Nº de acesso Similaridade e-value

FFMPac1 Paenibacillus mucilaginosus JF810842

99%

0.0

FFMPac4 Paenibacillus mucilaginosus JF810842

99%

0.0

FFMPac5 Acinetobacter não cultivável DQ066604

99%

0.0

GBPfm3

Bactéria não cultivável

EF451678

99%

0.0

GBPpb3

Bacillus não cultivável

JN187412

99%

0.0

A obtenção de dois isolados que apresentaram similaridade de 99% com
bactérias não cultiváveis pode estar correlacionado com a utilização do meio solo de
caverna, já que esses microrganismos não puderam ser cultivados em meios LB e TSA.
Esses resultados citados corroboram com os dados de Hamaki et al. (2005).
A árvore filogenética de rDNA 16S (Figura 15) e o alinhamento local das
sequências realizado com o BLAST (Tabela 8) mostraram que a amostra GBPpb3
agrupou com um Bacillus não cultivável, ficando em um ramo distinto do grupo
Bacillus (Figura 15), suportado com 100% de bootstrap. Já os isolados FFMPac1 e
FFMPac4 formaram um agrupamento com Paenibacillus mucilaginosus, também
suportado com 100% de bootstrap. O mesmo é válido para o isolado FFMPac5 com
sequências de Acinetobacter (Figura 15) que também apresentou 99% de similaridade
com clone de Acinetobacter (DQ066604) obtido a partir de amostras da parede de
caverna no alinhamento local com o BLAST (Tabela 8). Para o isolado da GBPfm3, a
similaridade com amostras bacterianas não cultiváveis foi de 99%, e 98% com
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sequências de Burkholderia sp depositadas no GenBank. Esse isolado também agrupou
com a sequência de Burkholderia sp e de uma bactéria não cultivável formando um
clado com bootstrap de 100%.

Figura 15 – Árvore filogenética de rDNA 16S obtido pelo método de neighborjoining utilizando modelo de substituição nucleotídica de Jukes-Cantor (JUKES &
CANTOR, 1969). Os valores de cada ramo representam as porcentagens de 1000
réplicas de bootstrap. Valores inferiores a 55 foram retirados.
4.3.1.1 Paenibacillus mucilaginosus
Anteriormente conhecido como Bacillus mucilaginosus, essa bactéria Firmicutes Grampositiva é produtora de ácidos orgânicos, o que corrobora com os dados de degradação
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da rocha carbonática, além da capacidade de degradar minerais fosfatados
transformando em formas assimiláveis de fosfato (HU et al., 2006) e de produzir
exopolissacarídeos que podem adsorver metais pesados (NYANIKOVA et al. 2002),
característica essa que corrobora com a consistência apresentada pela colônia (Tabela
6). Apesar de poucos estudos, em algumas cavernas foi relatada a presença de metais
pesados em cavernas devido a atividade antropogênica ou a natural (CULVER &
WHITE, 2005; FRIERDICH et al., 2011). No Brasil já foi reportada à presença de
metais pesados influenciando a composição lipídica de peixes troglóbios cavernícolas
(MONTEIRO, 2010), porém inexistem dados a nível mundial quanto a atividade
realizada por comunidades microbianas de caverna nessa situação.
4.3.1.2 Acinetobacter sp.
Acinetobacter é um gênero de Proteobacteria Gram-negativa que já foi encontrada em
cavernas por Laiz et al. (1999) e por Barton et al. (2007), o primeiro através de
isolamento e o segundo em biblioteca de rDNA 16S. Van Groenestijn et al. (1988)
relataram a capacidade mobilização de fosfato de Acinetobacter a partir de fontes
inorgânicas, fator esse importante para manutenção da comunidade microbiana no
ambiente. Também já relatada como produtora de exopolissacarídeos (PIROG et al.,
2002) corroborando a consistência gelatinosa da colônia (Tabela 6).
4.3.1.3. Bacillus sp.
O gênero Bacillus é um dos mais estudados e conhecidos. Apresenta uma grande
versatilidade metabólica (HARWOOD, 1989) o que impossibilita ponderações a cerca
do potencial biotecnológico e espeleológico do isolado. Porém é importante citar que é
um gênero comumente encontrado em trabalhos de diversidade microbiana em cavernas
(LAIZ et al., 1999; CAÑAVERAS et al., 2001; NORTHUP et al., 2003; ENGEL et al.,
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2004; BASKAR et al., 2008; PORTILLO et al., 2009; RODRIGUES et al., 2009;
JURADO et al., 2010; URZI et al., 2010).
4.3.1.4. Isolado GBPfm3
O isolado GBPfm3 apresentou similaridade com diversas sequências de bactérias não
cultiváveis e com uma Burkholderia não cultivável no alinhamento local realizado com
o BLAST apresentando 98% de similaridade com uma Burkholderia não cultivável
(FN554345). Esse gênero é comumente associado com a fixação de nitrogênio,
principalmente quando associado a plantas (ESTRADA-DE LOS SANTOS et al.,
2001), porém já foi relatada a fixação biológica em formas livre (ELLIOTT et al.,
2007).
4.4. Considerações finais
Cavernas são ambientes pouco estudados no âmbito microbiológico (BARTON
et al., 2006), focando em poucas cavernas e câmaras o que resulta em um número baixo
de dados a cerca da diversidade microbiana entre câmaras de uma mesma caverna e
entre cavernas. A partir da análise do perfil de bandas dos géis de DGGE foi possível
verificar de uma maneira geral que amostras oriundas de uma mesma caverna
apresentaram maior similaridade entre si do que com outras cavernas (Figuras 6, 8, 10 e
12), fator esse esperado devido ao isolamento da caverna provocado pela rocha e a
variação na análise físico-química observada (Tabela 4). Também ficou evidente que
amostras de câmaras com menor influência humana (visível e, ou relatadas)
apresentaram maior similaridade entre si do que com a câmara da FM, muito visitada e
já danificada. Nos dendogamas e no PCA (Figuras 6, 10 e 12) também apresentou
indícios de separação quanto a distância entre as cavernas como visto na figura 2.
Porém a maior proximidade física entre a FFMP e a GBQ não ficou evidente nessas
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análises, sendo mais evidente a característica de visitação humana e contaminação. Essa
variação na estrutura da comunidade microbiana pode significar um indício de que a
visitação humana está provocando a perda da biodiversidade microbiana original e
consequentemente seu potencial biotecnológico ainda inexplorado. Esse fator aliado a
estudos realizados, principalmente na caverna de Altamira, na Espanha, mostram que a
visitação humana pode trazer alterações significativas na comunidade microbiana
(SAIZ-JIMENEZ, 2011), principalmente através da entrada de matéria orgânica externa
e de microrganismos que passam a ter condições de colonizar o ambiente de caverna
impactado.
A estrutura das comunidades microbianas nas diferentes amostras foi, de
maneira geral, similar, mostrando que há espécies presentes em todas as amostras e que
devem desempenhar alguma função para a comunidade microbiana, mesmo em
cavernas impactadas. É importante notar que a riqueza de bandas específicas para
bactérias e arqueas, grupos que predominam no ambiente cavernícola preservado
(JURADO et al., 2010) foi inferior na caverna mais visitada e consequentemente mais
impactada. Esses grupos são os responsáveis pela obtenção de energia a partir de
reações de oxi-redução de compostos inorgânicos e a diminuição na riqueza de bandas
pode significar um aumento de heterotróficos que utilizam a matéria orgânica de origem
externa associada a dificuldade de adaptação de microrganismos oligotróficos em
ambientes ricos em nutrientes orgânicos (KOCH, 1997; KOCH, 2001). Outro aspecto a
ser notado é que o potássio, apesar de apresentar concentração considerada como
limitante, aparentemente não está influenciando na riqueza da comunidade microbiana
considerando que a amostra GBPfm apresentou o menor valor, porém a riqueza de
bandas se manteve alta, ao contrário da FM que apresentou o segundo menor valor de
potássio (Tabela 4) e baixa riqueza de bactérias e arqueas, já discutido anteriormente, o
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que é mais um indício de que a contaminação microbiana pode estar afetando a
comunidade original dessa caverna.
É importante salientar que a modificação imposta no decreto Nº 6.640 de 07 de
Novembro de 2008 que fez com que as cavernas passassem de protegidas (decreto Nº
99.556 de 01 de Outubro de 1990), a classificadas em graus de relevância e passíveis de
destruição gerou protestos de diversos grupos e organizações espeleológicas pelo
mundo (SBE, 2012). No âmbito microbiano, o decreto pode resultar em perda de
interações ecológicas microbianas raras e de um potencial biotecnológico isolado e
ainda não explorado (Anexo 4). Vale salientar, também, o grande número de novas
espécies microbianas descritas em cavernas (GROTH et al., 1999; LEE et al., 2000a;
LEE et al., 2000b; LEE et al., 2001; GROTH et al., 2002; MARGESIN et al., 2004;
JURADO et al., 2005; LEE, 2006a; LEE, 2006b; LEE, 2006c; SEO et al., 2007; LEE,
2008; JURADO et al., 2008) e a presença de bandas no DGGE e, principalmente, de
isolados

apresentado alta similaridade com sequências de microrganismos não

cultiváveis (Tabelas 5 e 8). Desse modo, são necessários mais estudos, geológicos e
biológicos, para considerar uma caverna passível de destruição, principalmente pelo
pouco que se conhece da microbiologia cavernícola brasileira. Também vale salientar
nesse sentido que muitas atividades geológicas que eram consideradas de origem
geoquímica e comuns, atualmente estudam-se a participação ou mesmo a completa
atuação microbiana nas mesmas (BARTON et al., 2001; BASKAR et al., 2005;
BARTON et al., 2007; BARTON & JURADO; 2007; BASKAR et al., 2009). Além de
avaliar a possibilidade de implementação do monitoramento microbiológico nas
principais cavernas turísticas brasileiras como forma de controle do impacto humano.
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5. CONCLUSÕES


O meio solo de caverna a 1% apresenta grande potencial para obtenção
de microrganismos de difícil cultivo ou não cultiváveis em meios de
cultura tradicionais;



A visitação em caverna se mostrou como um fator responsável pela
alteração da comunidade microbiana da caverna



É fundamental o controle na visitação em cavernas turísticas, não só
pelos aspectos da geologia, climatologia cavernícola e zoologia, mas
também da microbiologia;



Mais estudos são necessários a cerca da diversidade microbiana em
caverna.
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ANEXO 1 - DECRETO Nº 6.640, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2008
Dá nova redação aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto
nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades
naturais subterrâneas existentes no território nacional.
Publicada no D.O.U. de 10/11/2008.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, e tendo em vista o disposto nos arts. 20, inciso X, e 216, inciso V, da
Constituição, e na Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto no 99.556, de 1º de outubro de 1990,
passam a vigorar com a seguinte redação:
―Art. 1º As cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional deverão ser
protegidas, de modo a permitir estudos e pesquisas de ordem técnico-científica, bem
como atividades de cunho espeleológico, étnico-cultural, turístico, recreativo e
educativo.
Parágrafo único. Entende-se por cavidade natural subterrânea todo e qualquer espaço
subterrâneo acessível pelo ser humano, com ou sem abertura identificada, popularmente
conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco, incluindo seu
ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a fauna e a flora ali encontrados e o corpo
rochoso onde os mesmos se inserem, desde que tenham sido formados por processos
naturais, independentemente de suas dimensões ou tipo de rocha encaixante.‖ (NR)
―Art. 2º A cavidade natural subterrânea será classificada de acordo com seu grau de
relevância em máximo, alto, médio ou baixo, determinado pela análise de atributos
ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, cênicos, históricoculturais e socioeconômicos, avaliados sob enfoque regional e local.
§ 1º A análise dos atributos geológicos, para a determinação do grau de relevância,
deverá ser realizada comparando cavidades da mesma litologia.
§ 2º Para efeito deste Decreto, entende-se por enfoque local a unidade espacial que
engloba a cavidade e sua área de influência e, por enfoque regional, a unidade espacial
que engloba no mínimo um grupo ou formação geológica e suas relações com o
ambiente no qual se insere.
§ 3º Os atributos das cavidades naturais subterrâneas listados no caput serão
classificados, em termos de sua importância, em acentuados, significativos ou baixos.
§ 4º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo
aquela que possui pelo menos um dos atributos listados abaixo:
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I - gênese única ou rara;
II - morfologia única;
III - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;
IV - espeleotemas únicos;
V - isolamento geográfico;
VI - abrigo essencial para a preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies animais em risco de extinção, constantes de listas oficiais;
VII - hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de
espécies de troglóbios endêmicos ou relíctos;
VIII - hábitat de troglóbio raro;
IX - interações ecológicas únicas;
X - cavidade testemunho; ou
XI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa.
§ 5º Para efeitos do § 4º, o atributo a que se refere seu inciso V só será considerado no
caso de cavidades com grau de relevância alto e médio.
§ 6º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto aquela
cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que
trata o art. 5º:
I - acentuada sob enfoque local e regional; ou
II - acentuada sob enfoque local e significativa sob enfoque regional.
§ 7º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio aquela
cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que
trata o art. 5º:
I - acentuada sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou
II - significativa sob enfoque local e regional.
§ 8º Entende-se por cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo aquela
cuja importância de seus atributos seja considerada, nos termos do ato normativo de que
trata o art. 5º:
I - significativa sob enfoque local e baixa sob enfoque regional; ou
II - baixa sob enfoque local e regional.
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§ 9º Diante de fatos novos, comprovados por estudos técnico-científicos, o Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes poderá rever
a classificação do grau de relevância de cavidade natural subterrânea, tanto para nível
superior quanto inferior.‖ (NR)
―Art. 3º A cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo e sua área de
influência não podem ser objeto de impactos negativos irreversíveis, sendo que sua
utilização deve fazer-se somente dentro de condições que assegurem sua integridade
física e a manutenção do seu equilíbrio ecológico.‖ (NR)
―Art. 4º A cavidade natural subterrânea classificada com grau de relevância alto, médio
ou baixo poderá ser objeto de impactos negativos irreversíveis, mediante licenciamento
ambiental.
§ 1º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em
cavidade natural subterrânea com grau de relevância alto, o empreendedor deverá
adotar, como condição para o licenciamento ambiental, medidas e ações para assegurar
a preservação, em caráter permanente, de duas cavidades naturais subterrâneas, com o
mesmo grau de relevância, de mesma litologia e com atributos similares à que sofreu o
impacto, que serão consideradas cavidades testemunho.
§ 2º A preservação das cavidades naturais subterrâneas, de que trata o § 1o, deverá,
sempre que possível, ser efetivada em área contínua e no mesmo grupo geológico da
cavidade que sofreu o impacto.
§ 3º Não havendo, na área do empreendimento, outras cavidades representativas que
possam ser preservadas sob a forma de cavidades testemunho, o Instituto Chico Mendes
poderá definir, de comum acordo com o empreendedor, outras formas de compensação.
§ 4º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em
cavidade natural subterrânea com grau de relevância médio, o empreendedor deverá
adotar medidas e financiar ações, nos termos definidos pelo órgão ambiental
competente, que contribuam para a conservação e o uso adequado do patrimônio
espeleológico brasileiro, especialmente das cavidades naturais subterrâneas com grau de
relevância máximo e alto.
§ 5º No caso de empreendimento que ocasione impacto negativo irreversível em
cavidade natural subterrânea com grau de relevância baixo, o empreendedor não estará
obrigado a adotar medidas e ações para assegurar a preservação de outras cavidades
naturais subterrâneas.‖ (NR)
―Art. 5º A metodologia para a classificação do grau de relevância das cavidades
naturais subterrâneas, considerando o disposto no art. 2o, será estabelecida em ato
normativo do Ministro de Estado do Meio Ambiente, ouvidos o Instituto Chico Mendes,
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
e demais setores governamentais afetos ao tema, no prazo de sessenta dias, contados da
data de publicação deste Decreto.‖ (NR)
Art. 2º Fica acrescido os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no 99.556, de 1990, com a seguinte
redação:
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―Art. 5º-A. A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação
de empreendimentos e atividades, considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou
degradadores de cavidades naturais subterrâneas, bem como de sua área de influência,
dependerão de prévio licenciamento pelo órgão ambiental competente.
§ 1º O órgão ambiental competente, no âmbito do processo de licenciamento ambiental,
deverá classificar o grau de relevância da cavidade natural subterrânea, observando os
critérios estabelecidos pelo Ministério do Meio Ambiente.
§ 2º Os estudos para definição do grau de relevância das cavidades naturais
subterrâneas impactadas deverão ocorrer a expensas do responsável pelo
empreendimento ou atividade.
§ 3º Os empreendimentos ou atividades já instalados ou iniciados terão prazo de
noventa dias, após a publicação do ato normativo de que trata o art. 5º, para protocolar
junto ao órgão ambiental competente solicitação de adequação aos termos deste
Decreto.
§ 4º Em havendo impactos negativos irreversíveis em cavidades naturais subterrâneas
pelo empreendimento, a compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985,
de 18 de julho de 2000, deverá ser prioritariamente destinada à criação e implementação
de unidade de conservação em área de interesse espeleológico, sempre que possível na
região do empreendimento.‖ (NR)
―Art. 5-B. Cabe à União, por intermédio do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da competência comum a
que se refere o art. 23 da Constituição, preservar, conservar, fiscalizar e controlar o uso
do patrimônio espeleológico brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e
pesquisas que possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional.
Parágrafo único. Os órgãos ambientais podem efetivar, na forma da lei, acordos,
convênios, ajustes e contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais,
internacionais ou estrangeiras, para auxiliá-los nas ações de preservação e conservação,
bem como de fomento aos levantamentos, estudos e pesquisas que possibilitem ampliar
o conhecimento sobre as cavidades naturais subterrâneas existentes no território
nacional.‖ (NR)
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
CARLOS MINC
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ANEXO 2 - Em ―A‖, ―B‖ e ―C‖ mostram locais de coleta da Gruta do Bom Pastor,
sendo respectivamente, a última câmara, estalactites com água de gotejamento
encontradas na última câmara e a penúltima câmara. Em ―D‖ e ―E‖ são visualizados,
respectivamente, a entrada da caverna sem denominação e o local de coleta; em ―F‖,
entrada da Furna de Benedito Quixabeira. Em ―G‖ a entrada da Furna do Fim do Morro
do Parafuso e em ―H‖ e ―I‖ os locais de coleta de sedimento nessa caverna, sendo
respectivamente, última e penúltima câmara.
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ANEXO 3 - Fotos das cavernas coletadas. De ―A‖ a ―F‖ são imagens da GBP onde em
―A‖ é possível visualizar a grade colocada na entrada da caverna que impossibilita a
passagem de morcegos, em ―B‖ encontra-se o local de destino da peregrinação, em ―C‖
a parte inicial do abismo, em ―D‖ a passagem que separa os dois pontos de coleta de
sedimento, em ―E‖ e ―F‖ os espeleotemas do tipo estalagmite e estalactite,
respectivamente, presentes na última câmara; em ―G‖ é possível visualizar pequenas
estalactites da Furna do Fim do Morro do Parafuso, em ―H‖ é possível visualizar a
presença de um fungo esbranquiçado no guano de morcego dessa mesma caverna e em
―I‖ uma barata no guano da Furna do Marcondes.
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ANEXO 4 - Fotos do isolamento e dos ensaios realizados. Em ―A‖, o plaqueamento da
amostra GBPpb, em ―B‖ plaqueamentos da FFMPac e ―C‖, plaqueamentos da FFMP1 ;
em ―D‖ ensaio antimicrobiano pelo método de poços com linhagem reveladora de
Staphylococcus aureus MRSA e em ―E‖ mesmo ensaio pelo método de dupla-camada;
em ―F‖ ensaio de atividade amilolítica, em ―G‖ resultado positivo do ensaio proteolítico
do isolado FFMPac1; em ―H‖, resultado positivo para dissolução do carbonato de cálcio
com o isolado FFMPac4, em ―I‖ ensaio para atividade lipolítica e em ―J‖ elevação de
colônias gelatinosas apresentadas em ensaio para atividade de dissolução de carbonato
de cálcio.
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