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EXTRATO
MARQUES, Eric de Lima Silva, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, fevereiro de
2016. Avaliação da comunidade microbiana em diferentes microambientes de cavernas
do Estado da Bahia. Orientadora: Rachel Passos Rezende. Co-orientador: Carlos Priminho
Pirovani.
As cavernas são ambientes naturais que podem se estender por quilômetros na
subsuperfície. Isso possibilita a formação de diversos microambientes que permite o
desenvolvimento da vida microbiana. A influência do ambiente externo e litologia geram
alguns desses microambientes. Com isso para avaliar o efeito desses fatores na comunidade
microbiana foram feitas coletas ao longo de uma cavidade arenítica e uma calcária a partir da
entrada. O PCR-DGGE (1) e qPCR (2) foram utilizados para comparar as comunidades
microbianas (1) e de genes relacionados com ciclos do enxofre e nitrogênio (1 e 2). A maioria
dos grupos microbianos testados apresentaram variação ao longo da caverna ou variaram de
acordo com a litologia. Nessas cavidades há um predomínio de arqueas oxidadoras de amônia
sob bactérias que oxidam esse composto. Além disso o número de cópias dos genes de fixação
do nitrogênio, oxidação da amônia e redução de sulfato apresentaram maior número na entrada
em relação as demais amostras. Um outro fator analisado no presente trabalho foi o efeito da
contaminação por matéria orgânica provocado pela visitação humana nas comunidades de
fungos e arqueas por PCR-DGGE. As comunidades de fungos e arqueas sofreram alterações,
sendo mais evidente na comunidade fungica cujo número de bandas aumentou
consideravelmente. Mesmo após um ano do evento de contaminação as duas comunidades
testadas mantiveram-se alterando e se distanciando dos controles e da comunidade original.
Também foi analisado o efeito de compostos aromáticos e alifáticos transportados pela água
de gotejamento na comunidade microbiana. Micro-organismos que possuem genes de
degradação desses compostos ocorrem nas áreas afetadas pela água. As comunidades
microbianas em cavernas distinguem-se nos diferentes microambientes. A presença de
compostos aromáticos e alifáticos transportados pela água de gotejamento, a influência da
visitação humana ou do ambiente externo e litologia foram evidenciadas no presente trabalho.
Palavras-chave: Arquea, Bactéria, degradação de aromáticos e alifáticos, DGGE, fixadores de
nitrogênio, fungos, oxidadores de amônia, qPCR, redutores de sulfato

ABSTRACT
MARQUES, Eric de Lima Silva, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, fevereiro de
2016. Evaluation of the microbial community in different caves microenvironments of the
State of Bahia. Advisor: Rachel Passos Rezende. Advisor Comittee members: Carlos
Priminho Pirovani.
Caves are natural environments that can extend for kilometers in the subsurface. This enables
the formation of different microenvironments that allow the development of microbial life.
External environment and lithology's influence generate some of these microenvironments.
Therefore to assess the effect of the microbial community in these microenvironments samples
were collected from the entrance along sandstone and limestone caves. PCR-DGGE (1) and
qPCR (2) were used to compare microbial communities (1) and genes related to sulfur and
nitrogen cycles (1 and 2). Most of the microbial groups evaluated changes along the cave or
according to lithology. In these cavern, there is a predominance of ammonia oxidizing archaea
instead bacteria that oxidize this compound. Also the number of copies of nitrogen fixation
genes, ammonia oxidizers and sulfate reduction were higher at the entrance towards the other
samples. Another factor analyzed in this study was the effect of contamination by organic
matter caused by human visitation in the composition of fungi and archaea communities
analyzed by PCR-DGGE. Fungal and archaea communities have changed, but the changes
were more evident in the fungal community whose number of bands has increased
considerably. Moreover, even one year after the contamination event the two tested
communities remained changing and moving away from the composition of controls and
original communities. It was also analyzed the effect of aromatic and aliphatic compounds
transported by dripping water in the microbial community. Microorganisms that have genes to
degrade these compounds occur in areas affected by the water. The microbial communities in
caves are distinguished in different microenvironments. The presence of aromatic and aliphatic
compounds transported by dripping water, the influence of the human visitors and the external
environment and lithology influences were observed in this study.
Key-words: Archaea, Bacteria, aromatic and aliphatic degradation, DGGE, nitrogen fixers,
fungos, ammonia oxidizers, qPCR, sulfate reducers

1. INTRODUÇÃO
As cavernas são ambientes naturais caracterizados pela ausência total de luz e
isolamento físico propiciado por rochas. A consequência direta disso é a diminuição do aporte
de matéria orgânica de origem fotossintética ao longo da caverna. Isto resulta em predomínio
de seres vivos vivendo a partir de energia gerada por processos quimiolitoautotróficos que
podem sustentar uma comunidade composta apenas por micro-organismos ou uma comunidade
complexa composta também por animais.
Entretanto existem diferentes tipos de cavernas quanto a litologia. Além das cavidades
em rochas calcárias e areníticas do presente estudo, também são encontradas cavidades em
diferentes tipos de rochas carbonáticas, minério de ferro, quartzito, basalto, e outros tipos
rochosos com menor ocorrência de cavidades. A variação do tipo de rocha resulta em inúmeros
microambientes devido a disponibilidade de nutrientes associados ao tipo rochoso.
Independentemente da rocha, toda a extensão das cavernas é habitada predominantemente por
micro-organismos. As comunidades microbianas que habitam cavernas são muito pouco
conhecidas, especialmente ao se considerar os diferentes tipos rochosos na qual as cavernas
ocorrem. Esses micro-organismos podem ter como fonte de energia e nutrientes materiais
transportados do ambiente externo e, ou produzidos por micro-organismos quimioautotroficos,
fixadores de nitrogênio, de carbono e de outros nutrientes. Porém o efeito nas taxa bacterianas
mais encontradas em cavernas e a influência externa em litologias não calcárias é pouco
conhecida. Visto que estudos relacionados com essas atividades começaram a ser feitos a pouco
tempo. A influência do ambiente externo gera diferentes microambientes. Essa influência já é
relativamente esperada nas comunidades de bactérias e fungos.
Além da estrutura da comunidade microbiana, a frequência de genes ligados com
atividades funcionais e, ou relacionados com ciclos biogeoquímicos podem sofrer alterações
ao longo da caverna. Acredita-se que o ambiente externo também possa influenciar partes do
interior das cavernas atingidas pela da água de percolação. Essa água pode transportar
nutrientes orgânicos que podem favorecer a presença e o desenvolvimento de microorganismos degradadores desses compostos para obter energia e, ou nutrientes.
As cavernas em si são um dos poucos ambientes no planeta no qual a influência humana
é mínima ou inexistente. Porém muitas cavernas de litologia calcária apresentam grande
quantidade de espeleotemas que atraem a visitação de turistas. Apesar de parte dessas cavernas
terem plano de manejo e estrutura para receber esses turistas, as comunidades microbianas

costumam ser ignoradas. Essa visitação pode gerar diversas alterações nos microambientes
cavernícolas e influenciam em diversos fatores do ecossistema cavernícola como a temperatura
e concentração de dióxido de carbono. Além disso a visitação humana geralmente é associada
com, dentre outras coisas, a introdução de grande quantidade de matéria orgânica o que pode
ser prejudicial para as comunidades microbianas. Essa introdução de matéria orgânica em um
ambiente oligotrófico gera uma alteração no microambiente devido a inclusão de outras fontes
de nutrientes e energia e, consequentemente, deve gerar uma alteração na comunidade
microbiana ao longo do tempo.
Com a finalidade de analisar as comunidades microbianas em diferentes
microambientes, o presente trabalho visa comparar a variação microbiana estrutural ao longo
de cavidades calcária e arenítica, assim como verificar a presença e variação de microorganismos que apresentam genes ligados aos ciclos do nitrogênio (oxidação da amônia e
fixação do nitrogênio) e do enxofre (redução de sulfato) ao longo das mesmas cavidades. Além
disso buscou-se analisar a diversidade de degradadores de aromáticos e alifáticos na água de
gotejamento e o efeito na comunidade microbiana do acréscimo de matéria orgânica gerada
pela visitação nas cavidades turísticas.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 As Cavernas
Na literatura há inúmeras definições de cavernas (Northup e Lavoie, 2001; Barton e
Jurado, 2007; Barton e Northup, 2007; Engel, 2010), entretanto a mais utilizada em estudos
microbianos diz que cavernas são cavidades naturais que permitem a entrada do ser humano e
apresentam a zona escura (Northup e Lavoie, 2001). Assim essas cavidades tem que apresentar
obrigatoriamente a zona clara, também chamada de zona iluminada, e a zona de penumbra. A
zona clara recebe a luz direta do sol enquanto que a zona de penumbra recebe luz indireta e a
zona escura não recebe luz solar (Northup e Lavoie, 2001).
Considerando a definição exposta e o fato dela não limitarem-se ao tipo de rocha, as
cavernas podem ocorrer em qualquer tipo rochoso no qual possam se formar cavidades
naturais. Entretanto o tipo de rocha limita o tamanho e quantidade de cavernas. As cavernas de
rochas dissolvidas pela água são as maiores e mais comuns. Entretanto também ocorrem
cavernas em minérios de ferro, tubos de lava, geleiras, granito, mármore e outras litologias
(Margesin et al., 2004; Northup et al., 2011; Parker et al., 2013; Sallstedt et al., 2014; Tebo et
al., 2015).
Cavernas em rochas dissolvidas pela água são denominadas de cavidades cársticas. O
Carste é um tipo de relevo comumente associado com cavernas calcárias (Bogli, 1980). Porém
atualmente a definição de carste não limita ao tipo rochoso, sendo definido como um sistema
integrado composto por formas de relevo superficiais e subterrâneos específicos com
porosidade, que permite a dissolução química da rocha (Ford e Williams, 1989, 2007;
Klimchouk e Ford, 2000).
2.1.1 Cavidades em rochas calcárias
Cavernas em rochas calcárias são as mais comuns no planeta. Esse tipo de cavidade é a
que comumente atrai turistas devido a diversidade de espeleotemas que são encontrados no
interior dessas cavidades, além de ser o principal tipo de caverna associado com o relevo
cárstico. Esse tipo de cavidade ocorre em basicamente dois tipos rochosos predominantes: o
carbonato de cálcio (CaCO3) e a dolomita (CaMg(CO3)2). Esse tipo de rocha é formado em um
processo de dissolução a partir da água com pH ácido que dissolve lentamente a rocha em um
processo químico já conhecido que pode ser visto em detalhes em Palmer (2007), White e
Culver (2012). Devido a facilidade na formação e ampliação dessas cavernas, em comparação

com os outros tipos rochosos, as cavernas calcárias são as maiores do planeta, com muitas delas
passando dos 10 km de extensão. As cavernas Toca da Boa Vista (Campo Formoso, Bahia,
Brasil) e Mammoth cave (Kentucky, Estados Unidos) são, respectivamente, as maiores
cavernas do Brasil e do mundo com 110 e 550 km de extensão mapeados (Gulden, 2015; SBE,
2015).
2.1.2 Cavidades em rochas quartziticas e areníticas
As cavidades em rochas quartziticas e areníticas eram comumente denominadas
pseudocarste, entretanto a distinção ente carste e pseudocarste está entrando em desuso
(Youger e Stunell, 1995; Self e Mullan, 1996; Wray, 1997). A dissolução da silica a 25°C
ocorre na seguinte reação química: SiO 2 (s) + 2H2

4SiO4

(aq). Mas devido a baixa

solubilidade do quartzo e outras formas de sílica em água (Szczerban e Urbani, 1974) acreditase que há uma combinação de processos atuando na formação das cavidades nesse tipo de rocha
(Silva, 2004; Fabri et al., 2014). Dentre esses processo se destacam além da dissolução carstica,
as ações eólicas e tectônicas (Turkington e Paradise, 2005; Piccini e Mecchia, 2009; Aubrecht
et al., 2013; Barton et al., 2014; Sauro et al., 2014). Alguns autores também sugerem a
possibilidade de ação microbiana no intemperismo desses tipos rochosos (Willems et al., 1998;
Brehm et al., 2004)
Esses tipos de cavernas são comuns no Brasil e Venezuela, países onde são encontradas
as maiores cavidades nesse tipo de rocha com algumas passando de 1 km de extensão. Países
da África central e Austrália também se destacam por cavidades nesse tipo rochoso. Entretanto
se comparar com as cavidades calcárias, o número de cavidades em arenito e quartzito é de
aproximadamente 12 vezes menor que as calcárias (Jansen et al., 2012). Além disso, são raros
os espeleotemas que se encontram nessas cavernas. Esses espeleotemas necessitam de muito
mais tempo para serem formados e expandirem do que os espeleotemas em calcário. Assim as
dimensões dele também são bem reduzidas.
2.2 Cavernas no Brasil
O Brasil possui 6164 cavernas cadastradas na base de dados do Cadastro Nacional de
Cavernas (SBE, 2015) e 15600 cavernas na base de dados do CECAV (CECAV, 2015). Essa
diferença é devido a aaspectos metodológicos, depósitos de cavernas em bases de dados
preferenciais e da legislação que requer estudos de prospecção de cavernas em licitações
ambientais em áreas potenciais de ocorrência dessas cavidades que geralmente é associado

apenas ao depósito na base de dados do CECAV (Bezerra e De Morais, 2015). Porém
estimativas apontam que apenas cerca de 5% das cavernas Brasileiras são conhecidas (Auler,
2002; Piló e Auler, 2011). As cavernas em litologias de minério de ferro e calcário são as que
apresentam maior percentual de cavidades conhecidas, com respectivamente 20 e 5%, enquanto
que as de litologia quartzitica e arenítica não chegam a 1% (Jansen et al., 2012).
Esses dados associados com a atual política de proteção de cavernas põem em risco
muitas das cavidades brasileiras, principalmente em litologias calcárias e de minério de ferro.
As cavernas eram completamente protegidas pelo decreto N° 99.556 de 01 de Outubro de 1990
(Brasil, 1990), porém o decreto Nº 6.640 de 07 de Novembro de 2008 (Brasil, 2008) classifica
as cavernas de acordo com grau de relevância determinados no decreto. Cavernas classificadas
com grau de relevância baixo podem ser danificadas e, ou destruídas, como são feitos na
extração de calcário de minério de ferro. Com isso, muitas das 100 mil cavernas previstas para
o território nacional (Auler, 2002) podem ter sido perdidas.
2.2.1 Cavernas na Bahia
A Bahia apresenta a maior caverna do hemisfério Sul (Toca da Boa Vista) e algumas
das maiores cavernas do Brasil (SBE, 2015). Nesse Estado há ocorrência de várias litologias,
incluindo as de litologia calcária, arenítica, quartzítica e minério de ferro. Isso é favorecido
entre outras coisas devido a grande dimensão do Estado da Bahia, onde ocorrem várias áreas
com características distintas de cavernas, sendo que duas delas foram analisadas no presente
estudo.
2.2.1.1 Cavernas da Chapada Diamantina
A Chapada Diamantina é um dos principais destinos turísticos do Estado da Bahia. Um
dos atrativos da região é o turismo em cavernas com inúmeras cavidades da região usadas como
destino turístico. Entre elas destacam-se as grutas da Torrinha, da Fumaça, da Pratinha, Poço
Azul, Poço encantado e Lapa doce. Nessa região há o Parque Nacional da Chapada Diamantina
que possui algumas cavernas em sua área de proteção, sendo em sua maioria cavidades em
arenito ou quartzito que tendem a ser menos frequentes de ocorrer.
A Gruta do Lapão é uma caverna em metarenito localizada dentro do Parque Nacional
da Chapada Diamantina no município de Lençóis. Apresenta duas entradas sendo uma com
cerca de 40 m de altura e a outra com aproximadamente 2 m. Essa caverna apresenta pequenas

estalactites em sílica (aprox. 5 cm) e entre os meses de dezembro e abril uma parte dessa
caverna possui água do rio Lapão.
A Gruta de Manoel Ioiô é uma caverna em calcário localizada no município de Iraquara
e está fora da área do Parque Nacional da Chapada Diamantina. Essa caverna foi recentemente
aberta para turismo, sendo ainda muito pouco visitada. O principal atrativo turístico dessa
caverna está associado com a grande quantidade de estalactite, estalagmite e colunas. Algumas
delas quebradas com suspeita de ações tectônicas pretéritas.
2.2.1.2 Cavernas de Paripiranga
Paripiranga é um pequeno município localizado no nordeste da Bahia, na divisa com o
estado de Sergipe. Está totalmente incluído no polígono das secas. Nesse município ocorrem
cavidades em rocha calcária. São predominantemente pequenas cavidades, com menos de 500
m de extensão. Muitas delas se desenvolvem em dolinas e abismos. Apesar de pequeno, o
município de Paripiranga apresenta cerca de 100 cavernas cadastradas no banco de dados do
CECAV (CECAV, 2015), sendo muitas delas cadastradas nos últimos quatro anos. Por conta
disso poucos estudos foram ou estão sendo desenvolvidos nessas cavidades.
A Gruta do Bom Pastor é uma caverna muito explorada, em sua primeira câmara,
devido a peregrinações para celebrações religiosas próximo a entrada da caverna. As
peregrinações foram criadas em 1994 pelo Bispo Dom Mário Zaneta como uma tentativa de
criar uma tradição e ampliar as possibilidades de evangelização da igreja na região (Barbosa,
2013). O interior da caverna tem temperatura em torno dos 30°C e umidade relativa do ar
próxima dos 100%, além do acesso difícil. Nessa caverna já foram descritos alguns fósseis de
animais do pleistoceno (Donato et al., 2008; Dantas et al., 2011).
A Furna do Fim do Morro do Parafuso foi uma das primeiras cavernas conhecidas na
região. Rica em espeleotemas, principalmente estalactites, estalagmites e cortinas. É também
uma das maiores do município.
2.3 Bioespeleologia e interação micro-organismos e animais
A biologia é uma área muito estudada em cavernas. Diversas áreas da biologia
desenvolvem estudos nesse ambiente. Há diversos estudos com fósseis de animais encontrados
em cavernas (Torres et al., 2003; Donato et al., 2008; Gázquez et al., 2012a), porém a grande
maioria concentra-se em artrópodes e peixes. Entretanto muitos outros animais podem ser

encontrados em cavernas (White e Culver, 2012). Muitos deles são troglóbios, tipo encontrado
apenas no interior de cavernas e que apresentam adaptações para a vida nesse ambiente (White
e Culver, 2012). Além de troglóbios, podem ser encontrados animais trogloxenos e troglofilos.
O primeiro tipo refere-se a animais que passam parte da sua vida em cavidades e parte na
superfície utilizando as cavernas como local de abrigo, reprodução ou alimentação, como os
morcegos, já o segundo tipo diz respeito a animais que podem realizar seu ciclo de vida dentro
de uma caverna, mas também pode fazer isso fora dela como alguns moluscos e insetos.
Para os micro-organismos essa classificação não é possível. Porém muitos microorganismos podem ser carregados para o interior da caverna por cursos de água, animais ou
massas de ar. Basicamente todos os veículos com capacidade de entrar no ambiente cavernícola
tem a capacidade de transportar micro-organismos. Entretanto poucos desses microorganismos têm a capacidade para sobreviver em um ambiente cavernícola isolado ou
parcialmente isolado visto que, de uma maneira geral eles se desenvolvem basicamente dos
nutrientes encontrados na caverna em uma intensa interação ecológica (Engel, 2005, 2007;
Barton e Northup, 2007).
Os micro-organismos são à base da cadeia trófica em muitas cavidades. Os exemplos
mais conhecidos são da Cueva de Villa Luz, México (Hose e Pisarowicz, 1999; Krajick, 2001),
e Movile cave, Romênia (Sarbu et al., 1996; Krajick, 2001; Chen et al., 2009). Essas cavernas
foram as mais estudadas nesse sentido. Na caverna mexicana, também conhecida como cueva
de la sardina, o conteúdo estomacal do peixe cavernícola Poecilia mexicana mostrou a
dominância de bactérias filamentosas na dieta além disso outros animais se alimentando direta
ou indiretamente dessas bactérias (Langecker et al., 1996) encontrada na água e parede da
caverna. Já na Movile cave foi demonstrado por meio de análise de isótopos de carbono e
nitrogênio que a produção quimioautotrófica é a base da teia alimentar de 48 espécies que
habitam essa cavidade (Sarbu et al., 1996).
Também foram relatados casos de interações entre micro-organismos e animais (Bastian et al.,
2009; Yoder et al., 2009; Paoletti et al., 2011, 2013; Engel et al., 2013). Na caverna de Frasassi,
na Itália, outro exemplo de caverna na qual os micro-organismos são a base da cadeia alimentar,
foi observado uma comunidade bacteriana em simbiose no exoesqueleto do crustáceo
Niphargus ictus (Dattagupta et al., 2009). Essa relação se dá pelas bactérias associadas
realizarem metabolismo do enxofre, possivelmente protegendo o hospedeiro da toxicidade do
sulfeto, encontrado em abundância na caverna, e as bactérias se beneficiam do modo de vida

do invertebrado que se desloca entre água anoxica e oxigenada possibilitando melhores taxas
de crescimento dessas bactérias (Polz et al., 2000; Dattagupta et al., 2009).
A interação nem sempre é benéfica para os animais. Em cavernas europeias e norteamericanas um fungo tem afetado sete espécies de morcegos durante a hibernação levando a
morte (Turner et al., 2011). O fungo psicrófilo denominado Pseudogymnoascus destructans é
o causador da White-nose syndrome. Porém outras espécies de fungos comensais de espécies
de morcegos não afetados podem conferir resistência ao patógeno, fazendo com que a espécie
sobreviva mesmo em contato direto com o fungo patogênico (Njus, 2014).
2.4 Micro-organismos em cavernas
Os micro-organismos que habitam cavernas geralmente estão associados com biofilmes
(Dapkevicius, 2013). Nesses biofilmes micro-organismos de diferentes espécies podem viver
em uma comunidade funcional, estruturada e coordenada

, o que melhor

se adequa a vida em associações mutualistas e cooperativas esperadas para o ambiente
cavernícola (Barton e Jurado, 2007). Diferentes composições da comunidade microbiana já
foram observadas (Schabereiter-Gurtner et al., 2002; Macalady et al., 2006, 2007; Jones et al.,
2010a; Urzì et al., 2010; Mulec et al., 2015), variando principalmente de acordo com a
capacidade metabólica do micro-organismo e os elementos químicos encontrados nas cavernas.
Estudos microbiológicos em cavernas concentram-se em cavidades calcárias
(Cunningham et al., 1995; Macalady et al., 2006; Ikner et al., 2007; Ortiz et al., 2013; Wu et
al., 2015). Poucos estudos foram realizados em outras litologias, destacando-se areníticas e
quartzíticas (Aubrecht et al., 2008; Barton et al., 2014), tubos de lava / basálticas (Northup et
al., 2011; Cheeptham et al., 2013; Hathaway et al., 2013, 2014; Tebo et al., 2015), cavidades
em minério de ferro (Parker et al., 2013) e cavidades no gelo (Hillebrand-Voiculescu et al.,
2015). Porém os dois últimos focaram em evidências geológicas (Parker et al., 2013) ou
presença de determinados grupos (Hillebrand-Voiculescu et al., 2015) não chegando a
identificação de espécies.
Entre os principais micro-organismos presentes no ambiente cavernícola em
microambientes oligotróficos se destacam: Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria,
Chloroflexi, Acidobacteria, Bacterioidetes, e Cyanobacteria entre as bactérias, além de
Archaea e fungos. Enquanto os estudos com bactérias visam entender como as comunidades
microbianas conseguem sobreviver em cavernas, como interagem com a rocha e entre si,

estudos com arqueas buscam primeiramente saber quem está presente e, se possível, identificar
alguma função para esses organismos. Já os estudos com fungos focam mais em cavernas
turísticas e seu controle microbiológico.

2.4.1 Bactérias
Os grupos bacterianos analisados no presente trabalho estão descritos nos próximos
tópicos (2.4.1.1 a 2.4.1.4). Porém outros grupos microbianos também foram encontrados em
cavernas em algumas situações. Como as cianobactérias que são encontradas geralmente
próximas a entrada e em cavidades turísticas com iluminação especial ou associadas com a
fixação biológica do nitrogênio (Asencio e Aboal, 2011; Lamprinou et al., 2012, 2015;
Czerwik-Marcinkowska, 2013). Bacterioidetes foi identificado em algumas cavernas
possivelmente associados com a formação de biofilmes e transporte de ions metálicos (Angert
et al., 1998; Chelius e Moore, 2004; Macalady et al., 2006; Ikner et al., 2007; Carmichael et
al., 2013). Nitrospirae (Northup et al., 200

, Acidobacteria

(Schabereiter-gurtner et al., 2002a; Engel et al., 2003; Northup et al., 2003; Chelius e Moore,
2004; Meisinger et al., 2007; Zhou et al., 2007; Hathaway et al., 2014), Verrucomicrobia (Chen
et al., 2009; Shabarova e Pernthaler, 2010a; Northup et al., 2011; Hathaway et al., 2014) e
Planctonmyces (Zhou et al., 2007; Chen et al., 2009; Portillo e Gonzalez, 2009a) também foram
encontradas com representatividade superior a 10% em algumas cavernas. Além de Chlorobi
(Macalady et al., 2006; Carmichael et al., 2013; Tetu et al., 2013) , Gammatimonadetes (Zhou
et
e Spirochetes (Chelius e Moore, 2004; Chen et al., 2009; Jones et al., 2010a) que foram
identificados com baixa representatividade nas cavernas estudadas e apresentam atividades
desconhecidas nesse ambiente.
2.4.1.1 Firmicutes
Firmicutes é um grupo diverso de bactérias que podem ser aeróbios, anaeróbios
facultativos ou anaeróbios obrigatórios quanto ao uso do oxigênio. E heterotróficos ou
quimiolitoautotróficos quanto a fonte de energia. Essas bactérias apresentam alta resistência ao
stress provocado por ambiente oligotrófico e de baixa umidade.
Esse grupo domina a comunidade microbiana nas Kartchner caverns, EUA (Ikner et al.,
2007), cave of bats, Espanha (Urzì et al., 2010) e Lechuguilla cave, EUA (Northup et al., 2003).

Observou-se em uma amostra rica em manganês da Lechuguilla cave a dominância de
Leuconostoc, bactéria do ácido láctico dependente de manganês e cuja liberação de ácido
láctico pode agir na dissolução da rocha carbonática (Northup et al., 2003). A presença de
Firmicutes também foi observada por Adetutu et al. (2012) no sedimento das cavernas de
Naracoorte, Austrália e em várias cavernas espanholas (Schabereiter-Gurtner et al., 2004;
Portillo et al., 2009; Saiz-Jimenez et al., 2012; Garcia-Anton et al., 2013), na caverna francesa
de Lascaux (Martin-Sanchez et al., 2014) e na China (Ma et al., 2015; Wu et al., 2015).
Algumas espécies desse grupo tem o potencial de produzir exopolissacarídeos
(Marques et al., 2015) que podem estar relacionado com a produção de biofilme. Além disso,
Sulfobacillus já foi identificado nas Frasassi caves e é um potencial oxidador de enxofre nessas
cavernas (Jones et al., 2014).
2.4.1.2 Proteobacteria
Proteobacteria é um outro grupo comumente encontrado em cavernas. Sendo dominante
em vários microambientes cavernícolas e litologias já estudados (Angert et al., 1998; Laiz et
al., 1999; Engel et al., 2001, 2003; Schabereiter-Gurtner et al., 2002; Schabereiter-gurtner et
al., 2002a; Chelius e Moore, 2004; Macalady et al., 2006, 2007; Zhou et al., 2007; P ortillo et

et al., 2010a; Northup et al., 2011; Hathaway et al., 2014; Seman et al., 2015). Esse Filo
apresenta uma grande versatilidade metabólica e é dividido em seis classes que são: Alfa-,
Beta-, Gama-, Delta-, Episilon- e Zeta-proteobacteria. Porém não há registro da última em
cavernas e Epsilonproteobacterias só foram encontradas em cavernas sulfurosas (Engel et al.,
2003).
Alfaproteobactéria é o grupo mais abundante em cavernas associadas a pinturas
paleolíticas (Schabereiter-Gurtner et al., 2002; Schabereiter-gurtner et al., 2002a; SchabereiterGurtner et al., 2004; Portillo et al., 2008, 2009; Portillo e Gonzalez, 2009a). Já nos depósitos
de ferromanganês das cavernas de Lechuguilla e Spider as proteobactérias eram um dos grupos
dominantes, incluindo alguns associados com a oxidar o manganês (Northup et al., 2003). Por
outro lado na caverna de Niu alguns membros das alfaproteobacterias apresentaram associação
a fixadores de nitrogênio (Zhou et al., 2007). As alfaproteobacterias representam o segundo
grupo mais abundante nos tubos de lava do Havaí e Açores (Hathaway et al., 2014). Esse grupo
foi encontrado em outras cavernas em menor representatividade, porém é um grupo altamente
diverso que tem espécies conhecidas por realizar várias atividades metabólicas importantes

para a vida em caverna como a fixação do nitrogênio, oxidação do ferro, manganês e
capacidade de viver em ambiente oligotrófico. As alfaproteobacterias também estão entre os
grupos dominantes na entrada da caverna Roraima Sur na Venezuela porém no interior dessa
cavidade apresentam baixa representatividade (Barton et al., 2014). Também foram
identificadas nas cavernas de Tito Bustilo (Schabereiter-Gurtner et al., 2002) e La Garma
(Schabereiter-Gurtner et al., 2004) na Espanha; Lechuguilla e Spider (Northup et al., 2003),
Carlsbad (Barton et al., 2007), Kartchner (Ikner et al., 2007), Carter Saltpeter (Carmichael et
al., 2013) e Lower Kane (Engel et al., 2010) nos EUA; Weebubbie (Tetu et al., 2013) e
Naracoorte (Adetutu et al., 2012) na Austrália.
O grupo das Betaproteobactérias é o principal grupo bacteriano responsável pela
oxidação da amônia. Na caverna de Movile (Chen et al., 2009) as betaproteobactérias
oxidadoras de amônia do gênero Nitrossomonas era um dos grupos dominantes entre as
bactérias. Porém esse mesmo estudo também identificou outras betaproteobactérias como
Thiobacillus que apresentam a capacidade de fixar CO2 e oxidar enxofre além de alguns
membros desse gênero serem quimiolitotróficos facultativos. As betaproteobacterias eram um
dos grupos dominantes na água da caverna de Bärenschach (Shabarova e Pernthaler, 2010b) e
nas estalactites da caverna de Herrenberg cuja temperatura média é inferior aos 10 ºC,
(Rusznyák et al., 2012). Em outras cavernas como na de Carlsbad (Barton et al., 2007) também
foram identificadas bactérias comumente associadas com a fixação do nitrogênio e
betaproteobacterias produtoras de ácidos que podem ser responsáveis pelas mudanças na
estrutura da rocha. Também é um dos grupos dominantes em cavernas turísticas (Ikner et al.,
2007) e em depósitos de ferromanganês (Northup et al., 2003; Carmichael et al., 2013) nos
quais algumas das betaproteobacterias identificadas realizam oxidação de ferro e manganês,
uso do hidrogênio como fonte de energia e são micro-organismos que podem incorporar
minerais raros. Esse grupo também foi identificado com baixa representatividade em tubos de
lava (Northup et al., 2011; Hathaway et al., 2014), nas cavernas espanholas de Tito Bustilo,
Llone e La Grarma e Altamira (Schabereiter-Gurtner et al., 2002; Schabereiter-gurtner et al.,
2002b; Portillo et al., 2008), eslovenas de Pajsarjeva Jama

, na caverna

chinesa de Niu (Zhou et al., 2007), na caverna bulgara de Magura (Tomova et al., 2013), na
caverna Americana de Wind (Chelius e Moore, 2004), nas cavernas italianas da Grotta del
Fiume e do Sistema de cavernas de Frasassi (Macalady et al., 2006, 2007) e na caverna
australiana de Weebubbie (Tetu et al., 2013).

O grupo das Gamaproteobacterias estão entre os grupos dominantes nas cavernas
sulfurosas de Movile (Chen et al., 2009), Cesspool (Engel et al., 2001), Grutta del fiulme
(Macalady et al., 2007) e Grotta Sulfurea (Macalady et al., 2006) com grupos relacionados com
formação de biofilme e metabolismo do enxofre. Já na estalactite da caverna Herrenberg
(Rusznyák et al., 2012) esse grupo também foi um dos mais abundantes, assim como na caverna
de Weebubbie (Tetu et al., 2013) e Wind (Chelius e Moore, 2004). Na caverna de Altamira
algumas das gammaproteobacterias podem estar relacionadas com a coloração da colonização
microbiana na parede onde também foi o grupo com mais representantes entre os
metabolicamente ativos (Portillo et al., 2008). Em cavernas ortoquartziticas já foram
identificadas gamaproteobacterias em algumas amostras (Barton et al., 2014). Este grupo
também foi encontrado em outras cavernas já mencionadas anteriormente (SchabereiterGurtner et al., 2002; Schabereiter-gurtner et al., 2002b; Northup et al., 2003, 2011; Zhou et al.,
2007; Ikner et al., 2007; Shabarova e Pernthaler, 2010a; Urzì et al., 2010; Carmichael et al.,
2013; Tomova et al., 2013; Hathaway et al., 2014).
As Deltaproteobacterias são comumente relacionadas com o metabolismo do enxofre,
principalmente a redução do sulfato. Por isso são grupos geralmente encontrados em cavernas
que contem enxofre (Angert et al., 1998; Engel et al., 2001, 2004, 2010; Macalady et al., 2006,
2007). Entretanto foi um dos grupos dominantes na caverna de Wind (Chelius e Moore, 2004)
e na caverna de Altamira (Portillo et al., 2008; Portillo e Gonzalez, 2009b), esse último
principalmente devido ao sulfato nas pinturas paleolíticas. Também foi identificada em tubos
de lava (Northup et al., 2011; Hathaway et al., 2014) e outras cavernas com menor
representatividade
2012; Carmichael et al., 2013; Tetu et al., 2013)
2.4.1.3 Chloroflexi
O filo Chloroflexi, também conhecido como bactérias verdes não sulfurosas, tem esse
nome porque as primeiras bactérias isoladas desse grupo apresentavam cloroplasto associados
com a fotossíntese. Entre as bactérias, o Filo Chloroflexi é um grupo importante do ponto de
vista ambiental, com os poucos membros cultivados apresentando uma variabilidade
metabólica considerável (Rappé e Giovannoni, 2003; Yamada et al., 2005; Tang et al., 2011;
Sorokin et al., 2012; Hug et al., 2013). Chloroflexi costumava ser classificado como bactérias
fototróficas anaeróbicas entretanto alguns poucos membros cultivados desse filo são
quimiotróficos não fotossintéticos (Boomer et al., 2002; Hugenholtz e Stackebrandt, 2004).

Atualmente sabe-se que apenas alguns dos Chloroflexi apresentam clorofila e realizam
fotossíntese. Esse grupo já foi encontrado em várias cavernas com pequena representatividade
(Schabereiter-Gurtner et al., 2002; Schabereiter-gurtner et al., 2002a; Schabereiter-Gurtner et

Northup et al., 2011; Rusznyák et al., 2012; Tetu et al., 2013; Hathaway et al., 2014) sem
apresentar conhecimento da sua função ecológica aparente no ambiente. Porém foi um dos
grupos dominantes na água da caverna de Lower Kane (Engel et al., 2010). E foi o grupo
dominante no interior da caverna ortoquartzitica do Monte Roraima com cerca de 86% de
abundância (Barton et al., 2014). Apesar da dominância na caverna de dióxido de silício, e da
presença em inúmeras outras cavidades, seu papel ecológico nas cavernas ainda é
desconhecido.
2.4.1.4 Actinobacteria
Actinobacteria é um dos grupos bacterianos mais frequentes em solos. Além disso são
comumente estudados devido a produção de biomoléculas de interesse biotecnológico e
médico, destacando-se os antimicrobianos e a sua grande importância ecológica. Em cavernas
estão envolvidos na biomineralização (Laiz et al., 1999; Barton et al., 2001; Groth et al., 2001;
Jones, 2001). E são um dos micro-organismos comumente isolados em diversas cavidades
(Saiz-Jimenez, Ingrid Groth, 1999; Groth et al., 2001; Schabereiter-Gurtner et al., 2002;
Schabereiter-

. Sendo um dos

grupos dominantes em tubos de lava (Northup et al., 2011; Hathaway et al., 2014), na caverna
de Carlsbad (Barton et al., 2007) e na caverna sulfurosa do sistema de cavernas de Frasassi
(Macalady et al., 2007). Além disso esteve entre os mais numerosos de cavernas da Espanha
(Schabereiter-Gurtner et al., 2004) especialmente em Altamira (Portillo et al., 2009) onde foi
um dos principais representantes de uma colonização de coloração branca na caverna. Já na
caverna ortoquartzítica de Roraima Sur, as actinobactérias apresentaram em grande quantidade
em amostras próximas a entrada, porém dentro da caverna a sua abundância diminuiu para
valores inferior a 5% (Barton et al., 2014). Também encontrado em várias outras cavidades já
mencionadas anteriormente (Ikner et al., 2007; Shabarova e Pernthaler, 2010a; Urzì et al.,
2010), só não tem ocorrência frequente em cavernas sulfurosas como Movile (Chen et al.,
2009) e Grotta Sulfurea (Macalady et al., 2006).

2.4.2 Fungos
Os fungos são organismos eucariotos uni- ou multicelulares que podem ser encontrados
em praticamente todos os ambientes do planeta incluindo em associações com vários
organismos. Porém em cavernas eles são organismos associados com alta quantidade de
matéria orgânica como o guano (Nieves-Rivera et al., 2009; Nováková, 2009; Borda et al.,
2014). Em baixas concentrações de matéria orgânica a comunidade fungica decresce
consideravelmente, incluindo os metabolicamente ativos resultando em baixo nível de esporos
(Mulec et al., 2012b; Ogórek et al., 2014). Entretanto pouco se sabe ainda sobre fungos
metabolicamente ativos em cavernas. Cerca de 1029 espécies de fungos já foram identificadas
em cavernas com predomínio de Ascomycota (Vanderwolf et al., 2013). Alguns deles podem
provocar doenças em humanos e, ou outros seres vivos que entrarem na caverna e, por isso, é
ideal a realização periódica de estudos sobre a presença de fungos patogênicos em cavernas
turísticas (Taylor et al., 2013).
Em trabalho realizado com 32 espeleólogos brasileiros foi verificado que todos eles já
tiveram contato com o fungo Histoplasma capsulatum, apesar de não apresentarem a doença
(dos Anjos et al., 2007). Sendo que os fungos não são apenas patogênicos aos humanos.
Algumas espécies de morcegos na Europa e Estados Unidos estão sendo mortas pelo fungo
causador da White-nose syndrome, Pseudogymnoascus destructans, antigamente classificado
como Geomyces destructans (Mulec et al., 2013; Shelley et al., 2013; Zhang et al., 2014a,
2014b). Sendo que as espécies de morcegos que não são afetadas por esse fungo parecem ter
resistência devido a comunidade fungica comensal (Njus, 2014).
Da mesma forma que os fungos podem ser patogênicos para animais, alguns deles
também podem viver em associações com outros seres vivos. Um exemplo é a associação entre
artrópodes e fungos na caverna de Lascaux, na França, onde algumas espécies de fungos estão
colonizando a parede da caverna de forma descontrolada (Bastian et al., 2009). Porém nem
sempre essas associações são benéficas para todos os seres vivos como a associação entre
aranhas e fungos patogênicos de grilos que vivem na mesma caverna (Yoder et al., 2009).
Casos de colonização fungicas em cavernas turísticas como mencionado na caverna de
Lascaux é relativamente comum (Bastian et al., 2009, 2010). Em caverna espanhola houve um
descontrole da comunidade fungica após aporte de matéria orgânica na caverna (Jurado et al.,
2010). Em algumas cavernas já ouve uso de biocidas para controlar essas comunidades, porém

espécies resistentes aos biocidas passaram a dominar a comunidade fungica na caverna
(Martin-Sanchez et al., 2012a, 2012b).
2.4.3 Arqueas
As arqueas são procariontes encontradas nos mais diversos ambientes. Representam um
grupo diverso com poucos representantes que foram cultivados até o momento. Assim, a
maioria dos estudos com esses organismos são realizados com técnicas independentes de
cultivo. Isso gera algumas limitações pra conhecer o metabolismo desses organismos, p orém
algumas funções na ciclagem de nutrientes já foram estudadas. O ciclo do enxofre tem várias
etapas que envolvem a oxidação e redução de compostos contendo enxofre na qual as arqueas
podem atuar (Kletzin et al., 2004; Liu et al., 2012b), por exemplo a assimilação do nitrato
(Cabello et al., 2004) e a fixação biológica do nitrogênio (Mehta e Baross, 2006) e outras etapas
do ciclo do nitrogênio que já foram estudados em arqueas (Philippot, 2002; Cabello, 2004).
Dessas o destaque é para a oxidação da amônia no qual com os estudos moleculares mostrou
que há uma grande quantidade de arqueas que realizam essa função (Leininger et al., 2006).
Porém as arqueas são mais conhecidas pela produção de metano (Schimel, 2004).
Em cavernas as arqueas não foram tão estudadas quanto as bactérias. No estudo na
caverna de Roraima Sur predominou as Thaumarchaeota, grupo no qual estão inseridas todas
as arqueas oxidadoras de amônia, atividade essa que pode estar sendo realizada na caverna
(Barton et al., 2014). Já na caverna de Wind ocorreu um predomínio de Crenarchaeota (Chelius
e Moore, 2004). Porém nos espeleotemas das cavernas de Kartchners (Ortiz et al., 2014)
ocorreu um predomínio de Tahumarchaeota com alguns membros de Euryarchaeota e
Crenarcaheota. Porém um dado interessante desse estudo é que os resultados de qPCR
mostraram que as arqueas do solo fora da caverna são menos abundante que dentro da caverna.
O domínio de Thaumarchaeota foi similar na caverna de Weebubbie estando relacionado com
a oxidação da amônia (Tetu et al., 2013). Já na caverna de Altamira identificaram Archaea
metabolicamente ativa a partir de sequenciamento de DNA ribossomal gerado a partir de RNA
extraído da caverna (Gonzalez et al., 2006).
Nos snottites de caverna sulfurosa (Jones et al., 2014) foram identificadas arqueas do
gênero Ferroplasma representando cerca de 20% da comunidade procariótica. Esse mesmo
gênero já foi identificado em outros snottites de outras cavernas (Macalady et al., 2007). Já nos
depósitos de Ferro-manganês das cavernas de Lechuguilla e Spider ocorreu um predomínio de
Crenoarchaeota com poucas Euryarchaeota (Northup et al., 2003). Já na caverna de Moville

também foram identificadas sequências de Crenoarchaeota e Euryarcheota, porém não foi
possível associar nenhuma das espécies conhecidas com atividade metabólica para a ciclagem
de nutrientes esperado pra essa caverna (Chen et al., 2009).
2.5 Genes relacionados com a vida microbiana em cavernas
Para viver no ambiente cavernícola muitas espécies microbianas dependem da atividade
de genes específicos. Esses genes estão envolvidos com o metabolismo microbiano a fim de
melhor aproveitar os recursos disponíveis envolvendo diretamente os elementos mais
estudados nos ciclos biogeoquímicos globais como o nitrogênio, carbono e oxigênio; e direta
ou indiretamente outros elementos como cálcio, potássio, fósforo e enxofre (Macalady et al.,
2008; Engel et al., 2010; Hathaway et al., 2013; Jones et al., 2014; Ortiz et al., 2014) . Devido
a ausência de luz e consequentemente de organismos fotossintetizantes e do isolamento
provocado pela rocha, o ecossistema da caverna pode apresentar ciclos biogeoquímicos únicos
nos diferentes microambientes da caverna. Estudos em algumas cavernas mostraram a presença
e frequência de alguns genes relacionados com ciclos de alguns elementos.
2.5.1 Gene nifH (fixação biológica do nitrogênio)
Uma etapa fundamental do ciclo do nitrogênio é a fixação biológica do N2 atmosférico.
Essa etapa é realizada pela enzima nitrogenase demandando alta quantidade de energia, usando
16 ATP para cada molécula de N2 (Raymond et al., 2004). Assim é de se esperar que essa
enzima esteja ativa em ambientes com pouca disponibilidade de nitrogênio (Dixon e Kahn,
2004). A enzima nitrogenase é composta por dois componentes protéicos: o heterotetrâmero
formado pelos produtos dos genes nifD e nffK e um homodímero formado pelo produto gênico
do nifH (Fani et al., 2000). Esses genes geralmente são encontrados em um operon, tanto em
bactérias quanto arqueas que realizam a fixação biológica do nitrogênio devido a transferência
horizontal de genes (Raymond et al., 2004). A nitrogenase pode ser dependente de Molibdênio
e ferro como cofator, ou substituir o molibdênio por ferro ou vanádio. Os cofatores diferenciam
os genes relacionados com a fixação biológica do nitrogênio, sendo nif (Mo e Fe), anf (Fe e
Fe) e vnf (V e Fe). Porém devido a grande abundância, as nitrogenases dependentes de
molibdênio são as mais estudadas. Além disso, dentre os genes nif, o nifH é o gene mais
estudado devido a seu alto nível de conservação entre os quatro grupos de nitrogenase
conhecidos (Fani et al., 2000; Raymond et al., 2004).

Poucos estudos foram realizados em cavernas com a fixação biológica do nitrogênio.
Em estudo realizado na caverna de Movile (Kumaresan et al., 2014), foi levantada a
possibilidade de fixação de nitrogênio por dois micro-organismos que geralmente são
associados a essa atividade. Porém não foi mostrado a presença do gene nesses organismos ou
no ambiente. Mas os autores discutiram que a fixação biológica do nitrogênio pode ser reduzida
na água da caverna (rio) que é rica em amônio, porém em outros microambientes como a parede
da caverna essa atividade pode ser alta pois não tem aporte externo de nitrogênio. No sistema
de cavernas de Frassasi foi feito um estudo (Desai et al., 2013) envolvendo três microambientes
distintos: água, sedimento e comunidade bacteriana simbiótica. A fixação biológica foi
observada nos três ambientes por diferentes grupos de micro-organismos incluindo com
presença de amônio na água. Esses dois estudos citados foram realizados na área escura de
cavernas com grande quantidade de enxofre.
Cavernas de litologia calcária com baixa quantidade de enxofre também foram
analisadas. Na caverna de Andragulla na Espanha foi realizado um estudo in situ da atividade
de fixação do nitrogênio por cianobactéria em uma área de penumbra da caverna (Asencio e
Aboal, 2011). Nesse estudo foi observada que durante o dia a fixação era um pouco maior que
a noite. E a abundância do gene nifH foi analisada no metagenoma da caverna de Kartchner
(Ortiz et al., 2014) e comparada com outros ambientes (oceano, solo e rizosfera). Nesse estudo
observaram que o gene nifH tinha abundância relativa igual a do metagenoma do oceano e
superior a do solo. Somente o metagenoma de rizosfera apresentou uma abundância superior
(Ortiz et al., 2014). Além desses estudos em cavernas calcarias, também foi realizado estudo
em tubos de lava (Hathaway et al., 2013). O gene nifH associado a esse ambiente foi
relacionado com Klebsciella pneumoniae e deve estar relacionado com o transporte externo de
organismos e matéria orgânica das pastagens acima da caverna a partir das várias aberturas
verticais que essas cavernas tem.
Não há informação na literatura acerca da fixação biológica do nitrogênio em cavernas
quartziticas ou areníticas. Porém devido a baixa quantidade de amônia, nitrato e nitrito (Barton
et al., 2014), é de se esperar que nesse ambiente deva existir atividade da nitrogenase para
aproveitar o N2.
2.5.2 Gene amoA (Oxidação da amônia)
A oxidação da amônia para hidroxilamina e nitrato é um processo fundamental no
metabolismo global do nitrogênio. Esse processo pode ser aeróbio ou anaeróbico e é

quimiolititrófico. Alguns grupos realizam a oxidação de amônia autotrófica enquanto outros
grupos realizam a oxidação de amônia heterotrófica. Além dessa atividade, a enzima amônia
monooxigenase codificada pelo operon amoCAB também já foi relacionada com o
metabolismo de alguns alcanos, alcenos, aromáticos e monóxido de carbono (Bédard e
Knowles, 1989; Arp et al., 2001). Essa enzima heteromultimérica é dependente de cobre. O
gene amoA é comumente utilizado em estudos moleculares (Norton et al., 2002; Leininger et
al., 2006; Park et al., 2008; Reed et al., 2010; Xu et al., 2012; Yasuda et al., 2012) . E um gene
presente nos genomas de bactérias e Archaea oxidadoras de amônia.
Dentre as bactérias, as principais responsáveis pela oxidação da amônia são as
Betaproteobactérias Nitrosospira e Nitrosomonas que realizam a oxidação autotrófica assim
como a Gamaproteobacteria Nitrosococcus. Além delas as Alcaligenes realizam a oxidação
heterotrófica. De maneira geral as Betaproteobactérias predominam na oxidação da amônia
entre as bactérias (Rotthauwe et al., 1997). Já entre as Archaea poucas foram isoladas com
essa atividade, porém as conhecidas tanto por cultivo quanto por estudos moleculares estão
associadas ao grupo das Thaumoarchaeota (Könneke et al., 2005; Pester et al., 2011). Em
comparação entre as bactérias e arqueas oxidadoras de amônia foi visto que em solo as arqueas
predominam em baixa concentração do substrato enquanto as bactérias tem maior atividade em
altas concentrações (Schleper, 2010; Verhamme et al., 2011). O pH também influencia nas
comunidades de oxidadores de amônia de forma que quanto mais ácido maior o predomínio de
arqueas oxidadoras de amônia (Nicol et al., 2008).
A abundância do gene amoA no metagenoma da caverna de Kartchner foi comparado
com o de oceano, solo e rizosfera (Ortiz et al., 2014). Esse gene apresentou menor abundância
no metagenoma de caverna do que nos outros ambientes. Associado a isso, o gene da oxidadse
da hidroxilamina não foi identificado no metagenoma de caverna, sendo esse gene requerido
para oxidação de amônia em bactérias, o que sugere uma dominância de arqueas realizando
essa função.
Já em tubo de lava foi feito um estudo comparando a diversidade do gene amoA
bacteriano em diferentes cavernas (Hathaway et al., 2013). Nesse estudo foi mostrado que as
cavernas analisadas eram dominadas por bactérias oxidadoras de amônia do grupo das
Nitrosospira. Já na caverna de Movile predominou as do grupo Nitrossomonas (Chen et al.,
2009).

Também não há informação na literatura relacionado com a oxidação da amônia em
cavernas quartziticas e areníticas. Não foram identificados por sequenciamento do rDNA 16S
nenhuma bactéria associada com a oxidação da amônia, porém Thaumarchaeota predominou
entre as Archaea em uma caverna quartzítica do monte Roraima (Barton et al., 2014). Muito se
fala a respeito da dominância dos genes amoA de arqueas e de bactérias nos mais diversos
ambientes (Leininger et al., 2006; Sahan e Muyzer, 2008; Mao et al., 2011) , porém essa
informação é escassa em cavernas. Sequencias de amoA de arquea domina a comunidade de
oxidadores de amônia na caverna de Weebubbie (Tetu et al., 2013) onde apresentou cinco vezes
mais copias que amoA de bactéria.
2.5.3 gene dsrB (Redução de sulfato)
A capacidade de usar sulfato como aceptor final de elétrons gerando sulfito é uma
característica de algumas bactérias e arqueas. Essa reação é catalisada pela enzima sulfato
redutase dissimilatória. Ocorre em bactérias e que provavelmente foi adquirida por um grupo
de Arquea através de transferência lateral de genes (Wagner et al., 1998) e é codificada pelo
operon dsrAB que acredita-se ter uma origem antiga na história evolutiva (Dahl et al., 1993).
Essa redução requer 6 elétrons passando por inúmeros estágios intermediários (Wagner et al.,
1998) que podem ser doados por vários compostos, como H2, lactato, piruvato, etanol, acetato,
entre outros.
Esses organismos são importantes biodegradadores de poluentes além de estarem
associados com o processo de remineralização, no trato digestivo de animais, biofilmes e
reatores anaeróbios
Deplancke et al., 2000; Meckenstock et al., 2000; Bahr et al., 2005; Foti et al., 200 7). Apesar
dessa atividade ser anaeróbia, bactérias redutoras de sulfato toleram oxigênio e podem crescer
na presença dele, podendo até usar o oxigênio na respiração (Baumgartner et al., 2006). A
maioria das bactérias redutoras de sulfato conhecidas pertencem ao grupo das
Deltaproteobactérias. Dentre elas os gêneros mais estudados são Desulfovibrio e
Desulfuromicrobium. Já as arqueas estão restritas aos gêneros Archaeoglobus, Caldivirga,
Pyrobaculum e Thermocladium (Muyzer e Stams, 2008; Zhou et al., 2011; Liu et al., 2012b).
Em cavernas, as bactérias redutoras de sulfato foram estudadas associadas a pinturas
paleolíticas na caverna de Altamira, Espanha (Portillo e Gonzalez, 2009b). Esse estudo focado
no rDNA 16S dos gêneros Desulfovibrio e Desulfuromicrobium mostrou que esse grupo é
amplamente diverso nessa caverna representando um potencial de degradação de pinturas

paleolíticas principalmente com o transporte de matéria orgânica para o interior da caverna
durante o período no qual a visitação era permitida (Portillo e Gonzalez, 2009b; Saiz-Jimenez
et al., 2011).
2.5.4 Genes alkB e ndo
O gene alkB, que é um dos genes que codificam a enzima alcano monooxigenase e o
gene ndo para a enzima naftaleno dioxigenase foram identificados em cavernas apenas em
amostras de água de gotejamento ou com influência da mesma. De maneira geral esses dois
genes são muito estudados em biorremediação (Alquati et al., 2005; Rojo, 2005; Viquez, 2006;
Gomes et al., 2007; Wasmund et al., 2009; Wang et al., 2010; Bell et al., 20 11; Bengtsson et
al., 2012; Xu et al., 2013). Os subprodutos da ação dessas duas enzimas podem ser utilizados
como fonte de carbono e energia para os micro-organismos (Gibson e Parales, 2000; Peng et
al., 2008).
A alcano monooxigenase é uma proteína dependente de ferro que pode oxidar diferentes
substratos como alcanos, alcenos, cicloalcanos e alilbenzenos (Witholt et al., 1990). Porém
como o nome indica, o principal alvo são os alcanos. Essa enzima faz parte do complexo
enzimático alcano hidroxilase na qual a alcano monooxigenase é uma proteína integral de
membrana. Essa proteína está relacionada com alcanos com seis a dezesseis átomos de carbono,
entretanto algumas espécies degradam longas cadeias com até 36 carbonos (Throne-Holst et
al., 2007; van Beilen e Funhoff, 2007). Alcanos com menos de seis carbonos são oxidados pela
metano monooxigenase.
Já a naftaleno dioxigenase é uma enzima multicomponente que realiza a primeira etapa
da degradação do naftaleno. Essa enzima adiciona dois átomos de oxigênio ao núcleo
aromático do naftaleno gerando cis-naftaleno-dihidrodiol (Ensley e Gibson, 1983; Mishra et
al., 2001). A enzima também tem atividade com outros aromáticos de cadeia pequena e
benzociclos (Resnick et al., 1996; Parales et al., 2000). Os genes ndo apresentam baixa
similaridade e ordem variada no cluster devido a dispersão via transposons e plasmídeos.
Dentre os genes ndo, os genes nahAc e phnAc do cluster III são os que apresentam grande
importância ambiental (Gomes et al., 2007).
2.5.5 Outros genes
Outros genes também foram estudados em cavernas. Porém as informações são
limitadas a uma ou poucas cavernas. A fixação biológica do carbono já foi avaliada no interior

de cavernas. O gene microbiano da RuBisCO foi analisado para as formas I verde e vermel ha
e forma II (Chen et al., 2009). A forma I verde é formada por proteobacterias (alfa, beta e gama)
além de cloroplastos, cianobactérias e Chlrophyta. Em cavernas foram identificadas
pertencentes aos gêneros Thiobacillus e Hydrogenophaga (Chen et al., 2009). Já a forma I
vermelha é formado por rubiscos de algas não-verdes e algumas proteobacterias e
cianobactérias. Na Movile cave foram identificadas associadas com Pelomonas, e
Methylmibium (Chen et al., 2009). Já a forma II está presente em organismos que fixam CO2
anaeróbicamente. Em cavernas foram identificados sequencias similares a Halothiobacillus
neapolitanus e Thiobacillus denitrificans. O outro artigo que analisou a abundância de genes
da fixação biológica do Carbono em sequenciamento de metagenoma mostrou que para a
amostra oligotrófica da Kartchner cave a abundância de genes da RuBisCO é a menor entre as
três vias identificadas (Ortiz et al., 2014). A ATP-citrato liase do ciclo de Arnon-Buchanan
apresentou uma abundância maior que RuBisCo e os HP/HB (3-hidroxipropionato/ 4hidroxibutirato) e DC/HB (Dicarboxilato/4-hidroxibutirato) ciclos observados com a enzima
4-hidroxibutiril CoA dehidratase apresentaram uma abundância maior nessa caverna (Ortiz et
al., 2014). Esse é um mecanismo de fixação de carbono descrito em Archaea. As três vias de
fixação apresentaram abundâncias maiores que em metagenomas de solo e de rizosfera (Ortiz
et al., 2014).
Outros genes/proteínas do metabolismo do nitrogênio também foram analizados por
Ortiz et al., (2014) em uma comparação da abundância desses genes com oceano, solo e
rizosfera. A permease da amônia, subunidade beta da nitrato redutase, NAD(P)H-nitrito
redutase, ferrodoxina-nitrito redutase apresentaram maiores abundâncias nas amostras da
caverna de Kartchner. Enquanto que para a subunidade alfa da nitrato redutase, a oxido nítrico
redutase, e o transportador de nitrato e nitrito, a amostra de caverna apresentou uma abundância
intermediária entre os metagenomas analisados. Eles sugerem que essas características podem
estar relacionadas com estratégias de conservação de nutrientes nitrogenados.
O gene soxB codifica a proteína sulfato tioesterase/tiohidrolase que está relacionado
com a oxidação do enxofre. As espécies identificadas com esse gene são do grupo das alfa,
beta e gamaproteobacteria. Não foi encontrada nenhuma archaea oxidadora de enxofre,
provavelmente porque todas conhecidas até agora são termofílicas (Chen et al., 2009). E genes
para sulfito-quinona oxiredutase também foram identificado em snottite produtor de ácido
sulfúrico a partir de sulfetos (Jones et al., 2014), reação essa na qual uma das etapas pode ser
catalisada por essa enzima.

2.6 Microbiologia de cavernas turísticas
Muitos micro-organismos que habitam cavernas são oligotroficos ou quimiolitotróficos
estando adaptados a uma vida em ambiente pobre em matéria orgânica a ponto de não
conseguirem sobreviver em altas quantidades de matéria orgânica prontamente assimilável
(Koch, 1997, 2001). Esse é um problema recorrente em cavidades turísticas. Nessas cavidades
ocorre um aporte constante de matéria orgânica por diversos meios (Jurado et al., 2010;
Fernandez-Cortes et al., 2011). Esse aporte de matéria orgânica associado com a introdução de
micro-organismos pelos turistas causam alterações na comunidade microbiana (Jurado et al.,
2010; Mulec, 2014). Estudos microbiológicos em cavernas turísticas foram realizados em
algumas cavidades (Ikner et al., 2007; Chelius et al., 2009; Adetutu et al., 2011, 2012; MartinSanchez et al., 2012c; Mulec et al., 2012a; Saiz-Jimenez, 2012; Taylor et al., 2013), forma
geral, as comunidades bacterianas e fungicas em cavernas turísticas se mostraram suscetíveis
a visitação humana com alterações na composição da comunidade (Ikner et al., 2007; Adetutu
et al., 2011, 2012).
A lampenflora é outro problema relacionado com visitação turística. Em muitas
cavernas turísticas são colocadas luzes artificiais para iluminar a caverna para os visitantes.
Como ficam ligadas várias horas por dia e sempre incidindo no mesmo ponto, essas lâmpadas
favorecem o crescimento de organismos fotossintetizantes, desde bactérias, algas e briófitas
(Smith e Olson, 2007; Mulec, 2008; Mulec e Kubesova, 2010; Cennamo et al., 2012). Muitos
desses organismos podem ser habitantes naturais das cavernas em algumas condições
específicas (Czerwik-Marcinkowska, 2013), porém não na proporção observada nessas
situações. Além disso, a visitação humana e, ou outros fatores bióticos ou abióticos podem
transportar micro-organismos fotossintetizantes para o interior das cavidades.
Apesar de não ter estudos relacionados, espera-se que a frequência dos genes relacionados a
atividades funcionais também sejam alteradas com a visitação humana devido as mudanças na
estrutura da comunidade causada por lampenflora ou pelo aporte de micro-organismos e
nutrientes.
2.7 Métodos para estudo de micro-organismos
Os micro-organismos são a base da cadeia trófica em muitas cavidades e podem ser
encontrados em todos os ambientes da caverna. Entretanto não são considerados em análises

de relevância das cavernas em nenhum dos decretos que tratam da preservação de cavernas no
território brasileiro (Brasil, 1990, 2008).
Os métodos tradicionais de cultivo tem uma grande limitação quanto ao isolamento de
micro-organismos. Além de conseguir cultivar menos de 5% dos micro-organismos presentes
(Amann et al., 1995) ocorre o favorecimento de micro-organismos de crescimento rápido.
Além disso, os micro-organismos de cavernas são geralmente oligotróficos e podem apresentar
sensibilidade a estresse osmótico e oxidativo provocado pelo meio de cultura (Koch, 1997,
2001). Com isso, pesquisas envolvendo microbiologia ambiental tem tentado novas
alternativas para cultivar micro-organismos em diversos ambientes (Hamaki et al., 2005;
Pemberton et al., 2005; Stott et al., 2008; Kéki et al., 2013) muitas delas sendo usadas em
cavernas (Cho e Giovannoni, 2004; Barton e Jurado, 2007; Qianying et al., 2010; Hodges et
al., 2012; Rusznyák et al., 2012; Wang et al., 2013; Gan et al., 2014). Os métodos variam desde
culturas mistas iniciais com nutrientes de seleção para tentar aumentar o número de um microorganismos de interesse ou um micro-organismo de difícil cultivo como os utilizados para
Archaea (Reitschuler et al., 2014) até o uso de um sistema complexo de cultivo de microorganismos (Kaden et al., 2014).
Diversos métodos moleculares tem sido utilizados nos estudos de microbiologia
ambiental (Lane, 1991; Muyzer et al., 1993; Muyzer e Smalla, 1998; Guillamón et al., 1998;
Henckel et al., 1999; Northup et al., 2003; Engel et al., 2003, 2010; Bano et al., 2004; Macalady
et al., 2007; Portillo et al., 2008; Portillo e Gonzalez, 2009a, 2009b; Brennerova et al., 2009;
Adetutu et al., 2012; Andrade et al., 2012; Caporaso et al., 2012; Barton et al., 2014; Catão et
al., 2014). Dentre os métodos utilizados nesses estudos as análises por DGGE, bibliotecas de
rDNA 16S e FISH tem se destacado nos estudos em cavernas (Northup et al., 2003; Portillo e
Gonzalez, 2009b; Jones et al., 2010a; Jurado et al., 2010; Adetutu et al., 2011, 2012; Engel et
al., 2013; Barton et al., 2014). Porém, principalmente nos últimos anos os métodos baseados
nas novas ferramentas de sequenciamento tem superado essas técnicas (Schlüter et al., 2008;
Caporaso et al., 2012; Jünemann et al., 2012; Liu et al., 2012a; Quail et al., 2012; Logares et
al., 2013; Zhong et al., 2014) mas com pouco uso ainda no ambiente de caverna (Ortiz et al.,
2013, 2014; Gherman et al., 2014).
As análises de diversidade microbiana baseadas no DGGE estão entrando em desuso
com o barateamento das plataformas de nova geração. Porém esta técnica ainda é muito
utilizado para comparações das alterações temporais e, ou espaciais nos perfis de comunidade

microbiana. Além disso, muitos estudos tem focado em grupos específicos e, ou genes
relacionados com determinadas atividades funcionais para o ambiente. Porém o DGGE tem
algumas limitações. A mais conhecida é a de que as bandas visíveis geralmente tem no mínimo
1% de representatividade na comunidade analisada (Muyzer et al., 1993). Outras limitações
estão relacionadas com a presença de artefatos que limitam o DGGE quanto a uma análise
quantitativa e cálculos de diversidade (Neilson et al., 2013). Além disso podem ocorrer
múltiplas bandas para uma espécie, principalmente quando se trabalha com rDNA (Sekiguchi
et al., 2001) e amplificações preferenciais de determinados grupos com alguns primers também
ocorrem com certa frequência (Li et al., 2009) ou mesmo variações nos perfis da comunidade
de acordo com as condições usadas para a PCR (Huws et al., 2007). Parte dessas limitações
estão também parcialmente relacionadas com a técnica de PCR. Por causa dessas limitações,
outras técnicas quantitativas tem sido utilizadas geralmente em conjunto com o DGGE. A
principal delas é a quantificação por PCR em tempo real (Nicol et al., 2008; Dias et al., 2012;
Blagodatskaya e Kuzyakov, 2013; Sher et al., 2013; Varon-Lopez et al., 2013; Zhang et al.,
2013), a que permite quantificar taxons ou genes específicos de maneira mais precisa e segura
do que outras técnicas.
Essas técnicas citadas podem ser usadas em conjunto com culturas de enriquecimento
para verificar a presença do gene ou táxon alvo (Santegoeds et al., 1996; Sails et al., 2003;
Akbar et al., 2014). Uma outra alternativa é utilizar é utilizar o FISH para quantificar e, ou
monitorar a presença do alvo seja na cultura ou na amostra ambiental (Hug et al., 2005; Haaijer
et al., 2006; Lloyd et al., 2013; van den Berg et al., 2015). Além disso o FISH permite visualizar
como as células do alvo estão dispersas no ambiente, principalmente em biofilme (Thurnheer
et al., 2004; Yamada et al., 2005; Jones et al., 2010a).
2.7.1 Análises físico-químicas
Em estudos que envolvem microbiologia ambiental, apenas a diversidade microbiana
não é suficiente para compreender as interações e a presença de determinados grupos no
ambiente. É necessário coletar também metadados que variam de acordo com a hipótese do
estudo. Porém, de maneira geral, é importante saber sobre a presença de alguns elementos
químicos e o pH do ambiente que exercem grande influência na comunidade (Vlasceanu et al.,
2000; Northup et al., 200

.

Com isso uma grande quantidade de análises podem ser realizadas, sendo destacadas para os
estudos em cavernas as análises de Espectroscopia de Raio X por dispersão em energia (EDX)

e Difratometria de Raio X (XRD) e análises químicas de sedimento e água além de análises de
matéria orgânica da água de gotejamento.
As análises de EDX consistem em detectar a estrutura única dos elementos que emitem
raios X característicos quando submetidos a partículas carregadas. Essa análise permite
conhecer a composição elementar em valor percentual nas amostras. E se apresenta como uma
importante ferramenta para análise dos elementos presentes na amostra estudada ou mesmo
para estudos geológicos (Vlasceanu et al., 2000; Shinglman et al., 2001; Boston et al., 2001;
Northup et al., 2003, 2011; Barton et al., 2007; Melim e Spilde, 2011; Gázquez et al., 2012b,
2013; Bairagya, 2013; Busquets et al., 2014; Hathaway et al., 2014; Keim et al., 2014;
Spoladore et al., 2015; Chabert et al., 2015). Já o XRD é uma técnica semelhante porém ao
invés de mostrar a composição elementar, o XRD identifica a estrutura cristalina de diferentes
substâncias a partir do padrão de difração dos cristais para radiação. Nos estudos em rochas e
sedimento essa técnica permite identificar a composição mineralógica dessas amostras sendo
muito utilizado em cavernas, principalmente associado com EDX (Cunningham et al., 1995;
Boston et al., 2001; Groth et al., 2001; Cacchio et al., 2004; Baskar et al., 2005; Barton et al.,
2007; Alonso-Zarza e Martín-Pérez, 2008; Aubrecht et al., 2008; Legatzki et al., 2011; Melim
e Spilde, 2011; Plan et al., 2012; Gázquez et al., 2012b; Daskalakis et al., 2015) .
Outras analises também são realizadas dependendo do tipo de caverna e da hipótese a
ser testada. Em cavernas é comum fazer também análises físico-químicas (Engel et al., 2004;
Steinhauer et al., 2010; Plan et al., 2012; Cheeptham et al., 2013; Barton et al., 2014) de
elementos e parâmetros físicos essenciais ou seletivos para a vida. Porém, muitas cavernas não
apresentam isolamento da superfície devido a água de gotejamento que transporta substância
de fora para o interior da caverna. Além de minerais, a água de gotejamento também transporta
matéria orgânica, principalmente compostos oriundos da degradação da lignina de plantas e
lipídios oriundos da superfície que podem ser analisados por diferentes tipos de cromatografia
(Saiz-Jimenez e Hermosin, 1999; Perrette et al., 2008; Bosle et al., 2012, 2014) e podem ser
fonte de carbono e energia para os micro-organismos que habitam cavernas.
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Abstract
Caves are environments inhabited by microorganisms that have adapted to their unique
conditions. However, there have been few studies comparing microbial community
compositions of caves with different lithologies that exist under similar environmental
conditions. The present study analyzed microbial community profiles of two caves
metasandstone and one limestone

one

>1 km long and <30 km apart in Lençois and Iraquara,

Brazil by PCR-denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE). Bacterial and fungal
community compositions differed according to the primers used, and was influenced by
lithology

and

the

external

environment.

Firmicutes,

Alphaproteobacteria,

and

Betaproteobacteria were variably represented in the two caves. Actinomycetales abundance
was affected only by environmental factors, while Gammaproteobacteria and lactic acid
bacteria populations were not affected by either these or lithology. Our findings demonstrate
that microbial communities are subjected to distinct selective pressures by lithology and the
environment, while physicochemical and ecophysiological characteristics may play a role in
modulating the abundance of some groups.

Key words: chemical analysis; DGGE; microorganisms

1. Introduction
Caves can have a variety of lithologies but most are formed by soluble rocks in karst areas.
Limestone caves are the most common lithology in this type of formation and are some of the
largest caves around the world. However, some caves consist of rocks with low solubility or
that are insoluble (e.g., quartzite and sandstone) and are aeolian or formed by tectonic activities
or dissolution by unknown processes that occur in tropical environments (Turkington &
Paradise, 2005; Piccini & Mecchia, 2009; Aubrecht et al., 2013; Barton et al., 2014; Sauro et
al., 2014) such as Brazil. The length of quartzite and sandstone caves is typically shorter than
that of caves containing limestone (Auler, 2004, 2012), and have a low abundance of
microbiological communities and micronutrients (Aubrecht et al., 2008; Barton et al., 2014).
Most microbial studies of caves have focused on those made of limestone (Chelius &
-Jimenez et al., 2012;
Ortiz et al., 2013) as well as on tourist caves (Jurado et al., 2010; Adetutu et al., 2011, 2012;
Saiz-

, stream caves (Meisinger et al.,

2007; Brannen-Donnelly & Engel, 2015), or cave walls
2010; Saiz-Jimenez et al., 2012). However, there are several other lithologies that harbor
microorganisms (Parker et al., 2013; Barton et al., 2014; Hathaway et al., 2014). Sediments act
as the primary substrate and reservoir of exogenous microorganisms (Adetutu et al., 2012).
Although bacteria, archaea, and fungi in caves have been widely studied, some bacterial phyla
have been receiving little attention despite their abundance (Zhou et al., 2007; Jurado et al.,
2012). Moreover, most microbiological studies have been carried out in caverns located in the
northern hemisphere, especially in temperate zones (Zhou et al., 2007; Vaughan, Maier &
Pryor, 2011).
Microbial community compositions differ depending on whether they are found in the
exterior or interior of caves. However, some groups may be more resilient to changing
conditions and may not show drastic shifts in community composition in different parts of a
cave. In addition, variability in mineral sources and nutrient availability for microbial
communities can alter the distribution of some groups according to lithology. Due to the low
number and size of quartzite caves (Auler, 2004, 2012), it is rare to find one that is longer than
1 km, especially near limestone caves. In Chapada Diamantina National Park (in the state of
Bahia, Brazil), there is a 1200-m metasandstone cave known as Gruta do Lapão (GL) that is
approximately 25 km from Gruta de Manoel Ioiô (GMI), a limestone cave in Iraquara, Brazil.

These two caves are exposed to similar climates and external factors. Hence, the present study
took the advantage of these conditions to compare the structure of bacterial, archaeal, and
fungal communities in quartzite and limestone caves in order to clarify the external factors that
influence community composition in these distinct lithologies.

2. Materials and Methods
Samples were collected in duplicate from two distinct lithologies: GL (12° 32' 25.44" S; 41°
24' 9.72" W), a metasandstone cave located in Chapada Diamantina National Park, Lençois,
Brazil; and GMI (12° 20' 9.96" S, 41° 33' 50.04" W), a limestone cave in Iraquara, Brazil. Field
permission for the study was granted from System of Authorization and Information on
Biodiversity/Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources, both part
of the Ministry of Environment of Brazil (authorization number 38453). The two caves were
separated by approximately 25 km and the elevation of their respective entrances differed by
around 50 m. All samples consisted of five subsamples of sediment obtained approximately 1
m apart.
Five samples were collected from the limestone cave (GMI): at the entrance of the cave
(ME); and approximately 75 m (M1), 200 m (M2), 500 m (M3), and 800 m (M4) from the
entrance. Four samples were collected from the metasandstone cave (GL), which had two
entrances separated by 1.2 km: at the lower entrance (LE); approximately 150 m from the upper
entrance (L1); in the middle of the cave (L2); and 250 m from the lower entrance (L3) in an
area that sees occasional river flow, although the sediment was dry at the time of sampling.
Samples were collected in sterile plastic bags and stored at 4°C until they were brought to the

2.1 DNA extraction and PCR
DNA was extracted using the MoBio PowerSoil DNA kit (MoBio Laboratories, Carlsbad, CA,

thermocycler (Eppendorf, Hamburg, Germany) and contained 0.2 M of each primer, 0.2 mM
of each dNTP, 0.03 U/µl Taq DNA polymerase (Invitrogen, São Paolo, Brazil), ~50 ng DNA,
3 mM MgCl2, and 1× buffer. Two different sets of primers were used for amplification of
bacterial and fungal genes and one set was used for all other microorganisms (S1 Table). The
cycling conditions were 95°C for 7 min, followed by 30 cycles for both nested PCR reactions
(Archaea and Fungi) and 35 cycles for regular PCR (Bacteria) as follows: 95°C for 1 min;

variable annealing temperatures for 1 min (Table 1); and 72°C for 1 min; this was followed by
final extension at 72°C for 7 min. Nested PCR was carried out using non-GC- and GC-clamped
primers in the first and second amplifications, respectively (1 µl). Primers used for PCR are
shown in Table 1.

2.2 Denaturing gel gradient electrophoresis (DGGE)
DGGE analysis was performed using a DCode universal mutation detection system (Bio Rad,
Hercules,

CA,

USA).

GC-clamped

DNA

amplicons

were

applied

to

a

8%

acrylamide:bisacrylamide gel (37.5:1) with a denaturing gradient (Table 1) in 1× Tris-acetic
acid-EDTA buffer at 60°C and a constant voltage of 60 V for 16 h. A few bands were sequenced
to verify primer specificity (S1 Text).

2.3 Cluster analysis
A data matrix of presence and absence was generated for each gel and used for multivariate
analyses, including principal component analysis (PCA) with a minimum spanning tree and an
unweighted pair group method with arithmetic mean dendrogram using the Jaccard coefficient
of

similarity.

Analyses

were

carried

out

using

PAST

v.3.0

software

(www.folk.uio.no/ohammer/past/).
Table 1. Primers, annealing temperature, and DGGE gradient used for each group analyzed
Group

Bacteria (16S rDNA)

First PCR

Annealing

Second PCR

Annealing

DGGE

temperature

temperature

gradient

(°C)

(°C)

(%)

357FGC/518R

55

30 70

rpoB1698fGC/

52

20 60

rpoB2041r
Actinomycetales

F243/R1378

60

F984GC/R1378

60

20 50

Alf28F/R1378

60

F984GC/R1378

60

30 65

60

F984GC/R1378

60

30 60

Gamma395F/R1525

55

357FGC/518R

55

35 60

Firm350F/R1525

55

357FGC/518R

55

30 70

Lactic acid bacteria 1

Lac1/Lac2

60

Lac1/Lac2GC

60

20 70

Lactic acid Bacteria 2

Lac3/Lac2

60

Lac3/Lac2GC

60

20 50

1100FGC/1400R

55

20 60

Fungi (18S rDNA)

EF4/Fung5rGC

50

20 50

Fungi (26/28S rDNA)

NL1FGC/LS2

52

30 60

Alphaproteobacteria
Betaproteobacteria
Gammaproteobacteria
Firmicutes

Archaea

2.4 Physicochemical and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX)
analysis
A portion of each sample was passed through a 2-mm mesh, and 150 g were used in the
following analysis, which was carried out at the Department of Soil Science, Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz - Universidade de São Paulo. Samples were processe d as

exchange resin with phosphorus, potassium, calcium, and magnesium; organic matter content
was measured by dichromate/colorimetry, and potential acidity (H+Al) was measured by the
Shoemaker-McLean-Pratt pH method. The temperature of each sample was measured; external
temperature was measured approximately 50 m away from the cave.
EDX was performed using a scanning electron microscope (model Quanta 250; FEI,
Hillsboro, OR, USA). Sediment samples were mounted on stubs and analyzed at three points
at 15 kV. Mean and standard deviation were calculated for each sample.

3. Results
We characterized differences in microbial community structure in two caves of different
lithologies by PCR-DGGE detection of bacteria, Actinomycetales, Firmicutes, lactic acid
bacteria, Proteobacteria (alpha, beta, and gamma), archaea, and fungi. The two caves sh owed
distinct microbial community compositions. Among GL samples, those from the cave entrance
showed the greatest divergence, whereas in GMI samples those from the cave entrance and
closest to the entrance showed the greatest divergence. GL samples showed the highest degree
of similarity between samples for more microbial groups than samples from GMI.
Temperature decreased from 35°C outside the cave to 21°C 22°C at the sampling
points furthest inside the caves (Table 2). In GMI samples, pH values were mostly basic with
the exception of M4; in contrast, among GL samples, the pH was basic at the entrance whereas
the inside of the cave was acidic.

Table 2. Physicochemical analysis of sediment samples of Manoel Ioi ô (M) and Lapão
(L) caves
Sample

pH*

MO

P

K

Ca

Mg

H+Al

SB

CEC

V

T

(g/l)

(mg/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(%)

(ºC)

ME

7.1

25

154

4.2

259

136

7

399.2

406.3

98

27

M1

7.4

11

54

14

407

243

8

664

671.8

99

22

M2

8.8

<5

36

2.5

248

4020

3

4270

4273

100

22

M3

8.7

<5

11

1.7

273

890

3

1164

1167

100

22

M4

6.2

<5

137

2.6

571

104

31

677.6

708.3

96

22

LE

7.6

13

1396

1.5

235

670

6

3506

3512

100

28

L1

4.5

<5

5

0.5

<3

3

12

3.6

15.6

23

21

L2

4.4

<5

2

0.3

<3

9

12

11.7

23.6

50

21

L3

4.4

<5

<2

<0.3

<3

7

11

8.2

18.9

43

21

ME and LE are samples taken from the entrance of the respective caves; numbers were assigned to samples
according to proximity to the cave entrance, with M1 and L1 being closest to the entrance and M4 and L3 being
farthest.
*pH in water.
Ca, calcium; CEC, cation-exchange capacity; H+Al, exchangeable acidity; K, potassium; Mg, magnesium; OM,
organic matter; P, phosphorus; SB, sum of bases; T, temperature; V, base saturation.

Phosphorus and organic matter content decreased along the length of the caves and the
latter showed a value that was below the minimum detected by the technique inside both caves.
Potassium was decreased while calcium showed a trend similar to that of organic matter in GL
samples. Potassium and phosphorus levels for L3 were below the minimum detected by EDX
(Table 2). Magnesium content was higher inside the limestone cave (GMI) while aluminum
and iron were present at higher levels at the entrance. In the metasandstone cave (GL), silicon
and oxygen were the predominant materials, as expected for a cave formed from quartz. Traces
of aluminum and others elements were detected as well as difference among caves and interior
and exterior of the caves (Table 3). The percentages of each element were used for PCA, which
revealed distinct profiles for each cave; moreover, samples taken at and from the area closest
to the entrance clustered separately from the other samples for each cave (Supplemental Fig.
S1).

Table 3. EDX analysis of sediment samples from Manoel Ioiô (M) and Lapão (L) caves
LE

C

O

Fe

Mg

Al

Si

P

K

Ca

S

Cu

Na

Cl

Ti

V

Mn

0

71,7

0

0

0,9 ±

23,0

2,9 ±

0

0

0

1,5

0

0

0

0

0

1.6

± 5.0

1.4

0

27,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3 ±

1.1

0

0

0

0

0.3 ±

0.04 ±

0.06

0.4

±

0.3

0.04

± 0.1

0

± 2.7

±
1.6

L1

L2

2,2 ±

69,6

3.7

± 3.1

0

55,3

0

0,4 ±
0.6

0

0

± 2.8

± 4.9
1,2

42,8

0,7 ±

±2.0

±

1.25

1.44
L3

0

47,1

0

0

± 1.3
ME

0,7 ±

52,2

1.1

± 2.1

9.1 ±

46,7

11.8

0.5 ±

14.7

15.4

3.0

±2.8

± 6.5

0.4

±4.8

± 3.8

21,7

48,5

0,8

1,8

9,6 ±

15,1

± 6.0

± 3.0

±0.3

±0.5

2.4

± 3.2

19,7

59,5

0

16,9

0

2,1 ±

1.0 ±

± 1.7

± 0.7

1.0

0.3

17,1

59,7

0

0

± 1.0

± 3.6

21,9

54,0

1,9 ±

12,0

0,6 ±

6,6 ±

0,5 ±

± 4.9

±4.6

3.3

± 3.6

0.8

1.0

0.4

1.8
M1

M2

± 2.4

0

0,3 ±

1,4

0,5

0.22

±

±

0.3

0.8

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0,08

0,2

0,02

±0.09

±0.05

±0.01

0

0

0

0

0

2,5

0,6 ±

0

0

0

±

1.0

0

0

0

±
0.6

M3

0

19,9

0

0

± 1.1

0.2
±
0.1

M4

0

2,5

3.4
0

0

0

0

±
0.6

ME and LE are samples taken from the entrance of the respective caves; numbers were assigned to samples
according to proximity to the cave entrance, with M1 and L1 being closest to the entrance and M4 and L3 being
farthest.
*All samples were analyzed in triplicate; values are presented as a percentage.
Al, aluminum; C, carbon; Ca, calcium; Cl, chloride; Cu, copper; Fe, iron; K, potassium; Mg, magnesium; Mn,
manganese; Na, sodium; O, oxygen; P, phosphorus; S, sulfur; Si, silica; Ti, titanium; V, vanadium.

3.1 Bacteria
Bacterial community organization was examined by evaluating the expression of genes
encoding RNA polymerase beta subunit (rpoB; Fig. 1A D) and the V3 region of 16S rDNA
(Fig. 1E H). GL showed the expected distribution of the two genes from entrance to inner area
(Figs. 1B and 2F). However, among GMI samples, few bands were observed for M4
(Supplemental Figs. S1 and S2) and V3 and rpoB showed variable distribution (Fig. 1C, D, G,
H). In contrast, GL samples showed a more similarity in the distribution of bands for rpoB (Fig.
1C) but not V3 (Fig. 1G). Nevertheless, the two caves were distinct according to the minimum
spanning tree in the PCA (Fig. 1C, G) and dendrograms (Fig. 1D, H).

3.2 Proteobacteria, Firmicutes, Actinomycetales, and lactic acid bacteria
The PCA for Alphaproteobacteria (Fig. 2A C and Supplemental Fig. S1C) showed the
expected distribution for GMI (Fig. 2A) and a closer distribution for GL (Fig. 2C), whereas
Betaproteobacteria (Fig. 2E H and Supplemental Fig. S1D) showed a compact distribution in
GMI (Fig. 2G). The two caves showed distinct Alphaproteobacteria (Fig. 2C, D) and
Betaproteobacteria (Fig. 2G, H) distributions. There were no Gammaproteobacteria in the L2
sample (Supplemental Fig. S1E), and profiles were not clustered according to proximity to the
entrance (Fig. 3A, B) or lithology (Fig. 3C, D).
DGGE profiles of Firmicutes (Supplemental Fig. S1F) showed a distribution that was
close to that predicted by outside influence (Fig. 3E, F). GMI presented a closer distribution
among their samples (Fig. 3G) with a separation between caves (Fig. 3G, H). Lactic acid
bacteria of the order Lactobacillales were not detected in any of the samples using the
LAC1/LAC2 primer pair; however, DGGE bands were observed using the LAC3/LAC2 primer
pair, except for the M3 sample. The dendrogram did not distinguish between samples from the
same cave, which showed low similarity (Fig. 4D) and weak bands (Supplemental Fig. S1G).
The PCA did not show a separation between caves or among samples from the same cave (Fig.
4A C).

Actinomycetales belong to the Actinobacteria order; their distribution pattern in PCA
suggested the influence of the external environment (Fig. 4E, F, and Supplemental Fig. S1H).
However, a mixed distribution was observed when data from the two caves were analyzed
together (Fig. 4G, H), which showed samples from inside the cave separated from the outer
samples (Fig. 4G).

3.3 Fungi
As for bacteria, variations in the profiles of fungi were assessed using two different primer
pairs. PCR products were obtained for only five of the nine samples using the NL1/LS2 primer
set for 26/28S rDNA (Supplemental Fig. S2). In contrast, amplification was achieved for eight
of nine samples using EF4/fung5r primers for 18S rDNA (Supplemental Fig. S2). The inner
GMI sample did not show bands with either of the primer pairs tested, while L2, M2, and M3
showed bands only corresponding to 18S rDNA. The products of amplification using both
primer sets distinguished between samples from the cave exterior and interior (Fig. 5A G) and
from the different caves (Fig. 5C, D, F, G).

3.4 Archaea
Amplification products were obtained for all samples using archaeal primers (Supplemental
Fig. S2C). GMI archaeal profiles differed along the length of the cave, with M2 showing an
intermediate profile between the inner (M3 and M4) and outer (M1) samples (Fig. 6A, C, D).
The influence of the external environment was also apparent in GL samples (Fig. 6B). When
all of the samples were compared, GL profiles were more similar to each other than to GMI
profiles (Fig. 6C).

4. Discussion
Microbial populations of caves have not been well studied, particularly in the case of nonlimestone lithologies. The Chapada Diamantina National Park, Brazil, has quartz and sandstone
caves such as GL, which is made up of quartz metasandstone and conglomerate and is
approximately 1200 m long. An interesting feature of the region is that about 25 km away from
this metasandstone cave are limestone caves that are of similar size or larger, such as GMI. The
proximity of these two caves with two distinct lithologies exposes them to similar weather and
rainfall conditions, allowing a comparison of interactive influence of external factors on two
different lithologies.
Composite sediment samples were collected to avoid differences due to mineral deposits
in specific parts of the cave wall that could cause influence microbial community composition
(Northup et al., 2003). However, M4 may have been affected by these mineral deposits due to
the variability of elements as compared to samples closer to the entrance (M2 and M3). This
was evidenced by the presence of iron (Table 3), the distribution between ME/M1 and M2/M3
(Supplemental Fig. S1), a slightly acidic pH, and the high phosphorus and low magnesium
contents (Table 2). Others variations in chemical composition may explain the sparse
distribution of microbial communities in all samples (Figs. 1C, 2C, 3G, and 6C). For instance,
in sandstone caves, several nutrients were scarce and could be limiting factors (Tables 2 and
3). We also observed different sediment colors at GMI, with reddish sediment at the entrance
progressing to white powder inside the cave. As expected, the metasandstone cave showed low
pH due to reduced buffering capacity (Barton et al., 2014), as evidenced by the cation-exchange
capability and sum of bases (Table 2).
Bacteria are the most widely studied group among microorganisms (Angert et al., 1998;

2012). As expected, bacterial community composition showed spatial variation in both caves.
The high similarity between bacterial communities in different parts of the sandstone cave
as determined by rpoB gene

is consistent with a previous report (Barton et al., 2014), and

suggests that bacteria in this cave are similar (Fig. 1C). However, amplification products of the
16S rDNA V3 region did not show the same DGGE pattern, implying a divergence in microbial
community composition between the inside and entrance to the caves (Barton et al., 2014).
Among the analyzed bacterial groups, which included Proteobacteria, Firmicutes, and
Actinobacteria

three phyla that are frequently detected in cave environments (Northup et al.,

2003; Chelius & Moore, 2004; Barton et al., 2007; Zhou

et al., 2012; Jurado et al., 2012) - lithology was the main source of variation. Meanwhile, lactic
acid bacteria, Actinomycetales, and Gammaproteobacteria were not influenced by lithology
and were only partly affected by external factors (Figs. 3A D and 4).
Actinomycetales did not exhibit lithological variation, but the difference between the
internal and external environments was extremely important for this group. Actinomycetales
could represent an important group related to bacterial adaptation for life in the dark or in
oligotrophic environment. Their metabolic variability supports that. Given that they are the
main source of macromolecules that are of biotechnological interest, these findings suggest
that cave bacteria could be a source of new biomolecules (Dapkevicius, 2013). When we cloned
and sequenced the DGGE bands obtained using these samples (S1 Text), we found that they
corresponded to genera associated with the production of antimicrobial agents (Table S2) (Lam
et al., 1991; Yassin et al., 1995; Labeda et al., 2001), corroborating the data from cave surveys
(Yücel & Yamaç, 2010; Cheeptham et al., 2013; Rule & Cheeptham, 2013).
Firmicutes is a diverse group that is commonly found in caves and can grow under
conditions of nutrient limitation, producing exopolysaccharides and extracellular enzymes [33;
unpublished data]. Endospore production is a characteristic of this group and may explain the
similarity between LE and L3 samples. The Lapão River flow at the L3 sampling point is a
source of external microorganisms, which could affect the abundance of Firmicutes inside the
cave. On the other hand, lactic acid bacteria are rarely reported in caves (Northup et al., 2003)
but are associated with biofilm production and quorum sensing, which are critical for life in
caves.
PCR amplification with primers LAC1 and LAC2 was specific to Lactobacillus,
Pediococcus, Leuconostoc, and Weissella (Walter et al., 2001). However, although these
species have been previously described in caves (Northup et al., 2003), they were not detected
in any of the samples in the present study, which may be related to the absence of manganese.
In contrast, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus, Tetragenococcus, and Vagococcus
were detected in most of our samples using the LAC3/LAC2 primer pair specific to these
genera (Endo & Okada, 2005). The presence of lactic acid bacteria in M2 and M4 may be
explained by the presence of magnesium (> 10%) and phosphate in these samples (Table 3),
which creates a favorable condition for growth of these bacteria (MacLeod & Snell, 1947;
Loubiere et al., 1997; Leroy & De Vuyst, 2001). L1 and LE also showed clear bands, but this
may be related to the influence of the external environment.
The absence of guano and the low levels of organic matter suggested that these caves are
oligotrophic. Cooperation between microbial communities is expected in this environment

(Barton & Jurado, 2007), which creates conditions under which many microorganisms can
thrive, including nitrogen-fixing Alpha- and Betaproteobacteria. The abundance of the latter in
the limestone cave may be the result of a selective pressure for bacteria that can carry out
ammonia oxidation. In the sandstone cave, there was a predominance of ammonia-oxidizing
archaea, which is likely related to the more acidic pH (Nicol et al., 2008).
The fact that lithology and external environment did not affect Gammaproteobacterial
abundance may be due to occasional tourism in these caves. However, this would be expected
to affect the distribution of Firmicutes and fungi, which was not the case. One possible reason
for this is the metabolic diversity of Pseudomonas (Barton et al., 2013), a genus that is known
for its ability to acquire genes that allow the organism to better adapt to the environment.
Bacteria are the most studied group in natural cavities due their metabolic diversity that
allows them to survive in this environment. In contrast, fungi are commonly described as
parasites that are transported into caves by animals such as bats, as well as by air and runoff
water (Vanderwolf et al., 2013). We did not see evidence of bats in either GMI or GL; however,
their presence cannot be excluded. We did observe white crickets outside the GMI sampling
site, and various species of animal have been described in GL (Lourenço, Baptista & Giupponi,
2004) that can potentially host and contribute to the spread of fungi. The fact that fungi were
not detected in samples M2, M3, M4, and L2 may be due to the low levels of organic matter in
the two caves (Table 2), since fungi are generally associated with high levels of organic
material in these environments (Jurado et al., 2010); in the absence of this material, the number
of metabolically active fungi and airborne spores would be diminished
Walochnik, 2012; Ogórek, Lejman & Matkowski, 2014). L3 was likely an exception because
of the temporary river that passes through the cave between the months of December and
March, which can transport nutrients and spores that allow fungi to proliferate.
A different pattern was observed using a second fungi-specific primer set (Fig. 5): the
DGGE bands in samples M2, M3, and L2 revealed a clear distinction between the two caves.
The low similarity between ME/M1 and M2/M3 samples may due to seasonal variation (Wang
et al., 2010) or association with animals (Bastian, Alabouvette & Saiz-Jimenez, 2009; Yoder
et al., 2009), and not necessarily indicative of metabolic activity. Some bands from M2, M3,
and L2 were excised and sequenced (S1 Text and Table S1) and were found to be associated
with ascomycetes of the genera Verticillium and Eurotium, both of which have been reported
in caves (Adetutu et al., 2011; Saiz-Jimenez, 2012; Vanderwolf et al., 2013; Taylor, Resende
Stoianoff & Lopes Ferreira, 2013; Epure et al., 2014).

There was significant variation in bacteria and fungi profiles depending on the primers
that were used (Figs. 1 and 5). The use of more than one primer set to detect these groups
provided a more accurate representation of community structure (Li et al., 2009). Archaea are
diverse, but are not highly represented in caves. The influence of the external environment on
community structure, and the low variability of microorganisms in the metasandstone as
compared to the limestone cave were striking features. Of the bands that were sequenced (S1
Text and Table S1), those from GL represented Thaumarchaeota while those from GMI were
Euryarchaeota and Crenarchaeota. The former is predominant in orthoquartzite caves (Barton
et al., 2014), while the latter mainly populate carbonate caves (Chelius & Moore, 2004; Chen
et al., 2009), which may explain the low similarity between samples from different caves
In general, our results support the notion that microbial communities in both types of cave
lithology experience selective pressure from reduced external influence. However, we found
that specific microbial groups altered the community composition of caves due to the greater
impact of other factors. Different cave lithologies subjected to similar external climatic
conditions also influenced microbial community structure, although the metasandstone cave
was less variable than the limestone cave, possibly due to nutrient limitations.
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7. Supporting information
S1 Text. Excision, cloning, and sequencing of DGGE bands.
At least five bands were aseptically excised from DGGE and eluted in ultrapure water.
After 36 to 48 h at 4°C, bands elution were stored at -20°C until a new PCR were performed.
For the new PCR, 5 µL of ultrapure water from band elution were used. The conditions and
others concentrations were the same from DGGE reaction. Primers used did not contain GC
camp.

purification (Invitrogen, Brazil) and cloned with TA cloning kit® (Invitrogen, Brazil). All
procedures were perfo
-GTA AA ACG ACG GCC AGT-

-CAG GAA

ACA GCT ATG ACcontained 3 mM MgCl2, 1X PCR buffer, 0.2 mM of each dNTP (Invitrogen, Brazil), 5 pmol of
each primer, 0.05 U/µL of Taq DNA polymerase (Invitrogen, Brazil). PCR conditions used
were 30 cycles of 94 ºC for 20 s, 55 ºC for 15 s and 72 ºC for 60 s. Amplicons were sequenced
in ABI-Prism 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Sequences were processed and
analyzed with Phrap/Phred/Cross Match software (Ewing & Green, 1998) and BLASTN tool
(Altschul et al., 1990).
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Table S1. Primers used in the present study. GC-clamp sequences are shown in bold.
Primer name

F243

CGC CCG CCG CGC GCG GCG
GGC GGG GCG GGG GCA CGG
GGG GTA CGG GAG GCA GCA
ATT ACC GCG GCT GCT GG
CGC CCC CCG CGC CCC GCG
CCC GGC CCG CCG CCC CCG
CCC CAA CAT CGG TTT GAT CAA
C
CGT TGC ATG TTG GTA CCC AT
CGC ACA AGC GGT GGA TGA
GGA TGA GCC CGC GGC CTA

Alf28F

ARC GAA CGC TGG CGG CA

357FGC
518R

rpoB1698fGC
rpoB2041r

F984GC

R1378
Gamma395F
Firm350F
R1525
Lac1
Lac2
Lac2GC

Lac3
1100FGC
1400R

NL1FGC
LS2
EF4

Fung5rGC

CGC CCG GGG CGC GCC CCG
GGC GGG GCG GGG GCA CGG
GGG GAA CGC GAA GAA CCT
TAC
CGG TGT GTA CAA GGC CCG
GGA ACG
CMA TGC CGC GTG TGT GAA
GGC AGC AGT RGG GAA TCT TC
AAG GAG GTG WTC CAR CC
AGC AGT AGG GAA TCT TCC A
GAT TYC ACC GCT ACA CAT G
CGC CCG GGG CGC GCC CCG
GGC GGC CCG GGG GCA CCG
GGG GAT TYC ACC GCT ACA
CAT G
AGC AGT AGG GAA TCT TCC A
CGC CCG CCG CGC GCG GCG
GGC GGG GCG GGG GCA CGG
GGG GAG TCA GGT AAC GAG
CGA G
GTG CAA GGA GCA GGG AC
CGC CCC CCG CGC CCC GCG
CCC GGC CCG CCG CCC CCG
CCC CGC ATA TCA ATA AGC
GGA GGA AAA G
ATT CCC AAA CAA CTC GAC TC
GGA AGG G[G/A]T GTA TTT ATT
AG
CGC CCG CCG CGC GCG
GCG GGC GGG GCG GGG GCA
CGG GGG GGT AAA AGT CCT
GGT TCC C

Target

Reference

Bacteria (16S rDNA)

(Muyzer, de Waal &
Uitierlinden, 1993)

(Peixoto et al., 2002)

Betaproteobacteria
Actinomycetales
Alfaproteobacteria

(Gomes et al., 2001)
(Heuer et al., 1997)
(Ashelford, Weightman
& Fry, 2002; Mühling
et al., 2008)

Bacteria

(Heuer et al., 1997)

Gammaproteobacteria
Firmicutes
Bacteria

(Mühling et al., 2008)
(Mühling et al., 2008)
(Lane, 1991)

Lactic acid bacteria

(Walter et al., 2001)

(Endo & Okada, 2005)

16S rDNA from
archaea

(Kudo, Nakajima &
Miyaki, 1997)

26/28S rDNA from
fungi

(Cocolin, Bisson &
Mills, 2000)

18S rDNA from fungi

(van Elsas et al., 2000)
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Table S2. DGGE bands that were excised, cloned, and sequenced as described S1 Text
Act, Actinomycetales; Alpha, Alphaproteobacteria; Arc, Archaea; Beta, Betaproteobacteria;
F18, fungal 18S rDNA; F26, fungal 26/28S rDNA; Firm, Firmicutes; Gamma,
Gammaproteobacteria; Lac3, lactic acid bacteria; Rpo, rpoB gene; V3, bacterial 16S rDNA.
Sequences were deposited in genbank database under accession numbers KT989780KT989781, KT985988-KT986002 and KC768308-KC768317. Results of the first hit.
Band

Closest Blast Match

Access

Rpo.1
Rpo.2
V3.1
V3.2
Lac3.1

Erwinia sp.
Uncultured Pseudomonas
Uncultured bacterium
Uncultured Rhizobiales
Bacterium enrichment culture clone
(Streptococcus)*
Streptococcus sp
Dactylella oxyspora
Eurotium athecium
Paecilomyces javanicus
Uncultured soil fungus
Uncultured Basidiomycota
Uncultured Alpha-proteobacterium
Uncultured bacterium (Alpha-proteobacteria)*
Uncultured Burkloderia
Uncultured beta proteobacterium
Uncultured Pseudomonas
Pseudomonas sp
Uncultured bacterium (Lentzea)*
Uncultured bacterium (Lentzea)*

EF988926
KJ466043
KM185319
JQ402010
KC853643

Similarity
(%)
99
90
97
95
98

JX079471
AY902797
AB002082
AB099944
KF568479
DQ341976
FJ535080
JN855120
FR832281
KP077854
HG008828
AY689052
HQ910321
JF266301
JN582294
HQ532819
HM445436
JQ898451
X93031
EU038053
EU038053
KC333875
FJ348022
AM183351
LN590666
JN881578
KC149882

97
99
95
99
98
97
96
95
99
98
96
97
94
97
96
97
93
98
99
98
95
95
97
95
96
96
95

Lac3.2
F18.1
F18.2
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Capítulo 2
Análise da comunidade microbiana de fixadores de nitrogênio (nifH) e
oxidadores de amônia (amoA) em cavernas arenítica e calcária da Chapada
Diamantina, Brasil.
Eric de Lima Silva Marques, Eduardo Gross, João Carlos Teixeira Dias , Carlos Priminho
Pirovani, Rachel Passos Rezende

Resumo
Micro-organismos em cavernas tem sido bastante estudados porém pouco se sabe sobre
a presença de genes relacionados com o ciclo do nitrogênio nesse ambiente, principalmente no
que se refere as cavernas em arenito. A quantificação e a variação nos perfis dos genes nifH
(fixação biológica do nitrogênio) e amoA de arquea e bactéria (oxidação da amônia) foram
analisadas ao longo de uma caverna de litologia arenítica e outra calcária. Utilizando tecnicas
de PCR-DGGE e qPCR foi possivel analisar a variação e frequencia desses genes ao longo de
cavernas de litologias distintas. Nas duas cavernas analisadas para o gene nifH foram
observados distintos perfis da comunidades de cada caverna, bem como uma sucessão nas
amostras a partir da entrada. E uma distinção entre as comunidade de cada caverna no gene
amoA. A quantificação dos genes mostrou que a entrada das cavernas foi o ambiente que
apresenta uma quantidade maior de cópias desses genes e um predomínio de arqueas em
relação as bactérias oxidadoras de amônia nas amostras. O presente estudo demonstrou que
genes para essas duas atividades estão presentes no ambiente cavernícola com variação em
relação a quantidade e organismos ao longo das cavernas.
Palavras-chave: Arquea, Bactéria, DGGE, qPCR

1. Introdução
O ciclo do nitrogênio é fundamental para a vida em diferentes ecossistemas (Huang et
al., 2011; Mehta et al., 2003; Prosser & Nicol, 2008). Além de fornecer nutrientes, alguns
processos também fornecem energia para comunidades microbianas. O que é importante em
ambientes como cavernas, comumente associados com a oligotrofia. Nesse ambiente a fixação

biológica do nitrogênio pode ser a principal fonte de nitrogênio disponível para os organismos
cavernícolas, assim como a oxidação da amônia pode servir como fonte de energia.
O conhecimento do ciclo do nitrogênio no ambiente cavernícola é limitado (Asencio &
Aboal, 2011; Chen et al., 2009; Desai et al., 2013; Hathaway et al., 2013; Ortiz et al., 2014;
Simon & Benfield, 2002; Spear et al., 2007) dado a grande variedade de cavernas existentes,
desde a litologia a fatores como temperatura, umidade, depósitos de minerais, variações na
concentração gasosa, entre outros. Esses estudos se basearam principalmente na análise de
bibliotecas metagenomicas ou PCR-DGGE, sendo que apenas Ortiz et al., (2014) apresentou a
abundância desses genes nas amostras analisadas. Porém há pouca informação na literatura
sobre a presença desses organismos em cavernas areníticas e quartziticas, tendo sido
relacionado a presença de Thaumarcheota identificada por meio de DNA ribossomal com
arqueas oxidadoras de amônia (Barton et al., 2014).
Com base nisso objetivamos analisar a variação no perfil da comunidade de bactérias
fixadoras de nitrogênio e bactérias e arqueas oxidadoras de amônia ao longo de duas cavernas
de litologias distintas localizadas na Chapada Diamantina, Bahia, Brasil a uma distância
inferior a 30 km entre si.

2. Material e métodos
2.1 Coleta de amostras e extração de DNA
A coleta de sedimento foi feita em cinco locais a partir da entrada da Gruta de Manoel
Ioiô e quatro locais na gruta do Lapão. Esses locais, assim como a extração de DNA das
amostras foram descritas anteriormente (Capítulo 1, item 2.1).

2.2 PCR-DGGE e qPCR
As reações de PCR foram realizadas em volume de 25 µL em termociclador
(Eppendorf) com 0,2 µM de cada primer (tabela 1), 0,2 mM de cada dNTP, 0,03 U/µL de Taq
DNA polimerase (Invitrogen, Brasil), ~50 ng de DNA, 3 mM de MgCl2 e Tampão 1X. As
reações foram programadas para desnaturação inicial a 95°C por 7 min, seguidos por ciclos de
95°C por 1 min, anelamento (tabela 1) por 45s e extensão final por 72°C por 1 min. Foram 35
ciclos para o primeiro PCR com primers sem grampo e 30 ciclos para o segundo PCR com
primers contendo grampo GC.

O DGGE foi realizado em gel de 8% de acrilamida:bis-acrilamida (37,5:1) com
gradientes de desnaturação de 20-60% para archaea oxidadora de amônia, 30-70% para
bactérias oxidadoras de amônia e 20-60% para bactérias fixadoras de nitrogênio. Sendo 100%
desnaturante uma solução contendo 7M de uréia e 40% (v/v) de formamida. A eletroforese foi
realizada em tampão TAE 1X a temperatura constante de 60°C com diferença de potencial de
60V por 16 horas.
O qPCR foi realizado em ABIprism 7500 fast (Applied Biosystems). Amplificação foi
realizada com 1X de Kapa Sybr Fast qPCR master mix com ROX (Kapa byosistems), 200 nM
de cada primer e 2 µL de DNA e volume final de 20 µL. A curva padrão foi preparada com
diluição de 10 vezes de produto de PCR, utilizando um clone que contem cada gene analisado.
Todo o experimento foi realizado em triplicata.
Tabela 1

Primers utilizados para DGGE (D) e qPCR (q).

nome

-

ArchamoAF*

STAATGGTCTGGCTTAGACG

Arch-amoAR

GCGGCCATCCATCTGTATGT

amoA1F*

GGGGTTTCTACTGGT

amoA2R

CCCCTCKGSAAAGCCTTCTT
C

amoA1F*

GGGGTTTCTACTGGTGGT

PolFI

TGCGAYCCSAARGCBGACTC

AQER*

GACGATGTAGATYTCCTG

PolF

TGCGAYCCSAARGCBGACTC

PolR

ATSGCCATCATYTCRCCGGA

Uso

D/q

Anelament
o (°C)

56

Gene alvo

Referências

amoA

(Francis et al., 2005;

de

arquea

Mao et al., 2011)

D
D/q

55

amoA
bactéria

D

-

D

55
nifH

q

-

-

-

de

(Mao et al., 2011;
Rotthauwe

et

al.,

1997)

(Mao et al., 2011;
Poly et al., 2001)

CGCCCGCCGCGCGCGGCGG
Grampo GC

GCGGGGCGGGGGCACGGGG

(Muyzer et al., 1993)

GG

* Sequencia do grampo GC adicionada na extr

PCR com grampo

3. Resultados
3.1 DGGE do gene amoA
No gene amoA de arquea é possível visualizar na gruta do Lapão um a separação entre
as amostras das mais próximas do ambiente externo para as demais (figura 1B-C). Além de

uma separação entre litologias (figura 1C). Porém o ambiente externo não parece afetar gruta
de Manoel Ioiô (figura 1A). Em algumas amostras da gruta de Manoel Ioiô ocorreram poucas
bandas indicando um domínio de alguns poucas unidades taxonômicas operacionais.
Já o amoA de bactéria não teve efeito considerável do ambiente externo para nenhuma caverna
(figura 1E-H). Porém houve uma separação das amostras L1, L2 e L3 em um grupo; M2 e M3
em outro e as demais em um terceiro grupo (figura 1G). E uma leve separação entre as cavernas
no dendrograma (figura 1H).

3.2 DGGE do gene nifH
Para o gene nifH ocorreu variação entre as amostras da entrada e do ambiente externo
nas duas cavernas (Figura 3A e 3B). Além disso ocorreu a separação entre as cavernas (figura
3C-D).

3.3 qPCR de amoA e nifH
A entrada das cavernas são as amostras que apresentam mais cópias por grama (figura
3). Considerando apenas as amostras da parte interna da caverna nota-se que a amostra M4 é a
que apresenta mais cópias por grama de sedimento para arqueas oxidadoras de amônia (AOA).
Já L2 não amplificou para AOB e foi a que apresentou mais cópias no interior das cavernas
para nifH, na qual a amostra M4 foi a que apresentou menor número de cópias. É possível
observar que o número de cópias de nifH decresceu ao longo da gruta de Manoel Ioiô.
A razão AOA/AOB chegou a 472,1 vezes mais cópias de AOA na amostra M1 enquanto
que a amostra L3 foi a única em que teve mais cópias de AOB que AOA. Quando comparada
a proporção de AOA/AOB observou uma grande diferença. Na amostra de entrada da gruta de
Manoel Ioiô a proporção foi de 1.2 seguido de 472 para a amostra M1, 8.9 para amostra M2,
2.0 para a amostra M3 e 11.2 para a amostra M4. Na gruta do lapão a amostra de entrada foi a
que apresentou maior proporção ficando com 4.2, seguido da amostra L1 com 1.8 e L3 com
0.4. Não foi possível realizar esse cálculo para a amostra L2 devido a ausência de AOB.

Figura 3

PCR quantitativo de arqueas e bactérias oxidadoras de amônia e bactérias

fixadoras de nitrogênio em amostras de cavernas. Em (A) encontra-se o resultado de arqueas
oxidadoras de amônia, em (B) bactérias oxidadoras de amônia e em (C) bactérias fixadoras de
nitrogênio. As amostras são das grutas de Manoel Ioiô (M) e Lapão (L). O asterisco indica que
a amostra é significativamente diferente da amostra de entrada da caverna pelo teste-t (p <
0.05).

4. Discussão
A alta abundância do gene nifH na entrada da caverna em comparação as demais
amostras é um forte indicativo de que as bactérias fixadoras de nitrogênio são favorecidas com
a disponibilidade de energia do ambiente externo. Já no ambiente oligotrófico do interior da
caverna essa característica se inverte, sendo um fator negativo para a comunidade ter muitos
fixadores. Na gruta do Lapão a frequência desse gene oscila no interior da cavidade. A presença
do rio Lapão pode ser uma influência na amostra L3, além da alta frequência de Chloroflexi
relacionada com esse tipo de caverna (Barton et al., 2014) que pode estar relacionada com a
fixação biológica do nitrogênio (Lee et al., 2009). Além disso a variação do gene nifH ao longo
das cavernas (Figura 3) indica que diferentes grupos de fixadores de nitrogênio estão vivendo
nos diferentes microambientes gerados pela diminuição da influência externa na caverna.
Também foram detectadas bactérias e arqueas que oxidam amônia. Porém a litologia
da caverna parece influenciar ambos os grupos. A variação observada principalmente no gel
de arquea oxidadora de amônia (AOA) representa bem isso. Enquanto no interior da gruta do
lapão há mais de 10 bandas por amostra, na gruta de Manoel Ioiô o número de bandas foi bem
menor; a amostra M2, por exemplo, apresentou apenas uma banda (Figura suplementar 1). A
variação no pH e na quantidade de amônia disponível podem representar um fator importante
para essas comunidades. O pH das amostras do interior da gruta de Manoel Ioiô foram básicos
(M1 a M3) e levemente ácido (M4) enquanto que o interior da gruta do lapão o pH foi ácido
(Marques et al., Capítulo 1). O pH ácido favorece a diversidade e abundância de arqueas

oxidadoras de amônia (Nicol et al., 2008) assim como a baixa disponibilidade de amônia
(Könneke et al., 2005; Pester et al., 2011) que é esperada para o interior dessas cavernas. Dessa
forma o pH desfavorável as AOA na gruta de Manoel Ioiô limita a diversidade desse grupo
visível no DGGE (figura suplementar 1).
Apesar da baixa quantidade de bandas de AOA na gruta de Manoel Ioiô, as amostras
internas da caverna apresentaram uma quantidade de copias do gene amoA de arquea e de
bactéria equivalentes a das amostras da gruta do Lapão. A variação só foi significativa entre as
amostras do interior da caverna com a amostra de entrada (Figura 4) provavelmente
relacionados com a variação do pH entre o ambiente externo e interno (Marques et al. Capítulo
1) e disponibilidade de amônia. Além disso, a proteína amônia monooxigenase também está
relacionado com o metabolismo de outros compostos como hidrocarbonetos (Arp et al., 2001;
Bédard & Knowles, 1989). A proporção AOA/AOB em solos geralmente variam muito (Chen
et al., 2008) por inúmeros fatores (Taylor et al., 2012), dentre eles os mencionados pH e
concentração de substrato. E apesar de terem sidos coletadas uma mesma caverna, diferentes
amostras apresentaram variações consideráveis nessa proporção, principalmente no interior da
gruta de Manoel Ioiô. Porém o domínio de AOA foi comum a maioria, com exceção da amostra
L3. Essa amostra foi coletada próximo ao leito do rio lapão, um rio temporário que passa pela
caverna durante cerca de quatro meses por ano. Apesar de não ter água no momento da coleta,
o rio pode exercer influência sob a comunidade microbiana dessa amostra favorecendo a
abundância de AOB (Sun et al., 2013). Nesse caso específico de alterações de umidade do solo
pode ocorrer variações sazonais na qual um grupo predomina em cada período (Sher et al.,
2013). Como a coleta foi realizada menos de um mês após secar a agua da caverna, a
comunidade de AOA pode ser dominante em período prolongado com sedimento seco.
O processo de fixação biológica de nitrogênio e nitrificação tem um papal fundamental
para a disponibilidade de nitrogênio no ambiente cavernícola. O presente estudo demonstrou
que genes para essas duas atividades estão presentes no ambiente cavernícola com o gene nifH
variando ao longo da caverna. Além disso ocorre um domínio de AOA sob AOB no sedimento
de cavernas areníticas e carbonáticas. Apesar desse estudo não demonstrar que esses genes
estão sendo expressos, a variação do número de cópias e das OTUs dão indicios para estudos
futuros de expressão desses e outros genes do ciclo do nitrogênio.
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Figura Suplementar 1

DGGE de oxidadores de amônia e fixadores de nitrogênio. Em

(A) o DGGE do gene amoA de arquea, (B) gene amoA de bactéria e em (C) o gene nifH.
Amostras identificadas com letra L são da gruta do Lapão e com letra M da gruta de Manoel
Ioiô. Essas letras são seguidas da letra E para a amostra da entrada ou de um n úmero no qual
quanto menor, mais próximo da entrada.

Capítulo 3
Análise da comunidade de bactérias redutoras de sulfato em cavidades arenítica
e calcária da Chapada Diamantina, Brasil.
Resumo
As bactérias redutoras de sulfato são comumente encontradas em cavernas sulfurosas,
porém pouco relatadas nas demais cavernas, a não ser por efeitos negativos em pinturas
paleolíticas. Para verificar se esses micro-organismos são um habitante comum de cavernas
não-sulfurosas foram coletadas amostras de sedimento ao longo de cavidades arenítica e uma
calcária sem indícios de enxofre para analise por PCR-DGGE e qPCR. As bactérias redutoras
de sulfato estão presente ao longo das cavernas nas duas litologias, apresentando uma grande
variedade de bactérias dos gêneros Desulfovibrio e Desulfuromicrobium. Porém o interior da
caverna apresenta, em geral, quantidade de cópias inferior a entrada da mesma. Esses
resultados demonstram que as bactérias redutoras de sulfato também estão presentes em
cavidades arenítica e calcaria com baixa quantidade de enxofre disponível.
Palavras-chave: dsr, Desulfovibrio, Desulfuromicrobium, PCR-DGGE, qPCR

1. Introdução
As cavernas são ambientes pouco conhecidos do ponto de vista microbiológico,
principalmente relacionados a atividades fisiológicas funcionais (Chen et al., 2009; Engel et
al., 2010; Hathaway et al., 2013; Ortiz et al., 2014; Portillo & Gonzalez, 2009). Além disso as
cavernas podem ocorrer em uma grande variedade de rochas que possibilitam o
desenvolvimento de diferentes grupos microbianos (Barton et al., 2014; Chelius & Moore,
2004; Engel et al., 2003), muitos deles com atividade desconhecida no ambiente cavernícola
(Tomczyk-

. Nesse contexto há poucas informações relacionadas

com bactérias redutoras de sulfato em cavernas, restringindo-se as cavidades sulfurosas (Desai
et al., 2013) e com pinturas paleolíticas (Portillo et al., 2009), nesse último apresentando um
efeito negativo para a preservação do registro de populações humanas pré-históricas (Portillo
et al., 2009). Além disso, esses micro-organismos podem afetar a caverna através da produção

de sulfeto que pode levar a um favorecimento da precipitação do carbonato (Baumgartner et
al., 2006).
A capacidade de usar sulfato como aceptor final de elétrons gerando sulfito é uma
característica de algumas bactérias e arqueas que o fazem por meio do operon dsrAB em reação
dissimilatória com produção de energia (Dahl et al., 1993). Esses organismos são importantes
biodegradadores de poluentes além de estarem associados com o processo de remineralização,
no trato digestivo de animais, biofilmes e reatores anaeróbios (Annweiler et al., 2000; Bahr et
Deplancke et al., 2000; Foti et al., 2007; Meckenstock et al.,
2000; Odom & Peck, 1984). Apesar dessa atividade ser anaeróbia, bactérias redutoras de
sulfato toleram oxigênio e podem crescer na presença dele, podendo até usar o oxigênio na
respiração (Baumgartner et al., 2006).
Não existem dados na literatura sobre a presença de bactérias redutoras de sulfato em
cavernas com baixa quantidade de enxofre ou em locais sem relação com pinturas paleolíticas.
Essas bactérias podem ser um habitante comum de cavernas, sendo importante conhecer a
presença desses organismos no ambiente natural das cavernas. Assim sendo o objetivo desse
trabalho foi avaliar a presença, variação e quantidade de bactérias redutoras de sulfato ao longo
de cavernas de litologias diferentes.

2. Material e métodos
2.1 Coleta de amostras e extração de DNA
A coleta e extração de DNA foi descrito no capítulo 1 (itens 2 e 2.1 do capítulo 1).

2.2 PCR-DGGE e qPCR
As reações de PCR foram realizadas em volume de 25 µL em termociclador
(Eppendorf) com 0,2 µM de cada primer (tabela 1), 0,2 mM de cada dNTP, 0,03 U/µL de Taq
DNA polimerase (Invitrogen, Brasil), ~50 ng de DNA, 3 mM de MgCl2 e Tampão 1X. As
reações foram programadas para desnaturação inicial a 95°C por 7 min, seguidos por ciclos de
95°C por 1 min, anelamento (tabela 1) por 45s e extensão final por 72°C por 1 min. Foram 35
ciclos para o primeiro PCR com primers sem grampo e 30 ciclos para o segundo PCR com
primers contendo grampo GC.

O DGGE foi realizado em gel de poliacrilamida a 8% (37,5:1 acrilamida:bisacrilamida) com gradiente de desnaturação de 30 a 70%, sendo que 100% corresponde a 7 M
de uréia e 40% v/v de formamida (Muyzer et al., 1993). A corrida foi realizada em tampão
TAE 1X a temperatura constante de 60°C e 70 V por 16h. Baseado nos padrões de bandas foi
feita uma matriz de presença e ausência de bandas de cada DGGE. Essa matriz foi utilizada
para a s análises de componentes principais (PCA) e dendrograma.
O qPCR foi realizado com os primers descritos na tabela 1 segundo Marques et al.,
Capítulo 2 item 2.2). Porém para a curva padrão foi utilizado PCR de clone quantificado do
gene amoA de bactéria e amoA de arquea e PCR purificado e quantificado de bactéria isolada
que apresenta o gene nifH.
Tabela 1

Primers utilizados para DGGE (D) e qPCR (q) de bactérias redutoras de

sulfato.
nome

-

DSRp2060f**

CAACATCGTYCAYACCCAGGG

DSR 4R

GTGTAGCAGTTACCGCA

DSR1F

ACSCACTGGAAGCACGGCGG

DSR1R

GTGGMRCCGTGCAKRTTGG

DSV230

GRGYCYGCGTYYCATTAGC

DSV838

SYCCGRCAYCTAGYRTYCATC

341F**

CACGGGGGGTACGGGAGGCAGCA

518R

ATTACCGCGGCTGCTGG

Grampo GC

CGCCCGCCGCGCGCGGCGGGC
GGGGCGGGGGCACGGGGGG

Uso

D

Anelamento
(°C)
53

referências

(Andrade et al., 2012;
Geets et al., 2006;
Kondo et al., 2004)

Q

-

*

55

D*

55

(Muyzer et al., 1993)

-

-

(Muyzer et al., 1993)

(Daly et al., 2000;
Portillo et al., 2009)

* Nested-PCR. O primeiro PCR foi realizado com os primers DSV230/DSV838 específicos
para Desulfovibrio e Desulfuromicrobium e o segundo PCR realizado com os primers para
DGGE da região V3 do rDNA 16S.
** Sequencia do grampo GC adicionada na extre

3. Resultados
3.1 DGGE do gene dsr
O DGGE feito com o gene dsr (fig S1) mostrou um perfil distinto para as amostras da
parte interna da Gruta de Manoel Ioiô (figura 1A). Enquanto as amostras M2 e M3
apresentaram poucas bandas e bem fracas, a amostra M4 apresentou bandas bem visíveis (fig

gel). A separação dessas amostras aparenta não ser influenciada por fatores externos na caverna
em rocha carbonática (fig 1C-D). Entretanto na caverna metarenítica a distribuição das
amostras no PCA e no dendrograma (figura 1B-D) sugere uma influência da entrada. Já quando
analisadas todas as amostras juntas, ocorre uma separação pela litologia (figura 1C-D). Além
disso, as amostras da caverna carbonática tem uma distribuição mais compacta se comparada
com a de metaareníto (fig 1C-D).

3.2 DGGE para Desulfovibrio e Desulfuromicrobium
A

análise

do

DGGE

feito

com

as

Deltaproteobacerias

Desulfovibrio

e

Desulfuromicrobium (DD, figura S2) mostrou uma distribuição sem influência com o ambiente
externo para a Gruta de Manoel Ioiô (Figura 2A). Ao contrário do que aparenta com a Gruta
do Lapão, que apesar de não ter amplificado a amostra L3, os perfis distinto s mostraram
variação da parte mais externa até a mais interna pelo minimum spanning tree (Figura 2B).
Quando analisadas juntas, as cavernas sofreram uma leve separação evidenciada pelo minimum
spanning tree (Figura 2C), entretanto o mesmo não ocorreu no dendrograma (figura 2D).

3.3 qPCR do gene dsr
O resultado da análise de qPCR do gene dsr pode ser visto na Figura 3. Na gruta de
Manoel Ioiô o número de cópias por grama de sedimento aparente diminuir ao longo da
caverna, entretanto a amostra M4 aumenta consideravelmente em relação as anteriores. Já para
a Gruta do Lapão ocorre uma distribuição parecida na qual a amostra L3 apresenta um aumento
do número de cópias por grama após diminuição nas amostras a partir da entrada.

Figura 3

Número de cópias do gene dsr nas amostras das Grutas do Lapão e de

Manoel Ioiô. As análises de qPCR foram realizadas em triplicata com o desvio padrão
mostrado no gráfico. Letras diferentes mostradas acima da coluna indicam variações
significativas na média (P < 0.05).

4. Discussão
As grutas do Lapão e de Manoel Ioiô são cavernas sem evidências de grandes
quantidades de enxofre como ocorre em outras cavidades (Engel et al., 2007; Hose &
Pisarowicz, 1999; Jagnow et al., 2000; Plan et al., 2012). Em análises de Espectroscopia de
Raio X por dispersão em energia só foi observada a presença de enxofre na amostra M1 com
quantidade inferior a 1% dos elementos detectados (Capítulo 1). Porém é de se esperar que
tenha quantidades mínimas de enxofre em todas as amostras. Isso explica a baixa qua ntidade
de cópias do gene dsr, especialmente em amostras no interior da caverna. Entretanto o aumento
do número de cópias do gene na amostra M4 possivelmente relaciona-se com a variação
geoquímica observada nela (capítulo 1). Enquanto que o aumento na amostra L3 deve estar
associado com o rio Lapão que entre dezembro e março passa próximo do ponto de
amostragem. Essa amostra também apresentou o perfil com mais bandas no DGGE com o gene
dsr. Entretanto foi a única amostra sem bandas no gel de DD (fig S2). Esse padrão indica que

essa amostra é dominada por SRB de grupos taxonômicos distintos das demais e está
relacionada com outros micro-organismos redutores de sulfato como outras Proteobacteria e
Firmicutes (Daly et al., 2000).
Excluindo a amostra M4 fica evidente a separação entre o ambiente externo e interno
em relação ao número de cópias (Figura 3). Entretanto, a influência externa observada nos
DGGEs da gruta do Lapão sugerem que diferentes bactérias redutoras de sulfato podem estar
ativas ou ao menos presentes em cada microambiente como já relatado o metabolismo do
enxofre em arenitos (Kusumi et al., 2011). A presença considerável de bandas distintas nas
amostras L2 e M4 para o gene dsr (fig S1) e M2 e M3 para DD indica que esse grupo pode ser
mais diverso do que se imaginava com diferentes nichos ecológicos dentro dessas cavidades
para a redução de sulfato. Entretanto é possível que o gene de redução do enxofre não seja o
principal motivo para esses micro-organismos estarem no ambiente cavernícola. Outras
atividades podem estrar sendo executadas devido à versatilidade metabólica dessas bactérias
(Hansen, 1994). Esse resultado surpreende principalmente relacionado com a baixa detecção
de enxofre nessas amostras (Capítulo 1)
Um outro ponto importante é que o maior número de bandas no gel de DD em relação
ao de dsr deve estar relacionado com a sobreposição de bandas que pode ocorrer com espécies
próximas no DGGE do gene dsr, ao contrário do que ocorre com a região hipervariável do
rDNA 16S. É interessante notar também que o número de cópias das amostras M2, M3, L1 e
L2 foram próximos. A não detecção de enxofre nessas amostras (capítulo 1) e seu baixo número
de cópias em relação as demais indicam que essa atividade deve ser altamente regulada ou
inativa para manter fonte de enxofre para aminoácidos e demais compostos orgânicos que
tenham esse elemento.
Essas características demonstradas fazem com que as bactérias redutoras de enxofre
sejam importantes membros da comunidade microbiana cavernícola, independente da fonte
externa de enxofre. A presença de bactérias redutoras de sulfato em cavernas são um indício
de risco para visitações descontroladas nas cavernas, principalmente as que têm pinturas
paleolíticas com alta quantidade de enxofre. A quantidade de bandas para Desulfovibrio e
Desulfuromicrobium foi alta e demonstra o potencial desse ambiente em possuir bactérias cujo
metabolismo possa causar alterações na caverna em condições de alta disponibilidade de
matéria orgânica. A presença dessa fonte de enxofre associada com a visitação humana gera
condições necessárias para que esse grupo possa aumentar a atividade redutora de sulfato

pondo em risco as pinturas paleolíticas como aconteceu na caverna de Altamira (Portillo et al.,
2009).
O presente trabalho mostrou que as bactérias redutoras de sulfato sofrem influência
direta do ambiente externo em seu número de cópias nas cavernas sem quantidades
consideráveis de enxofre. Entretanto estão presentes em uma diversidade considerável que
pode levar a consequências negativas principalmente em cavernas com visitação humana.
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Figura Suplementar 1 DGGE de bactérias redutoras de sulfato. Em (A) o DGGE do gene
dsr e em (B) DGGE das Deltaproteobactérias Desulfovibrio e Desulfuromicrobium. Amostras
identificadas com letra L são da gruta do Lapão e com letra M da gruta de Manoel Ioiô. Essas
letras são seguidas da letra E para a amostra da entrada ou de um número no qual quanto menor,
mais próximo da entrada.

Capítulo 4
Efeito da contaminação por matéria orgânica na comunidade de arqueas e fungos
em amostra de caverna calcária da Chapada Diamantina, Brasil
Resumo
As cavernas apresentam vários atrativos turísticos. Apesar de muitas delas terem plano
de manejo que limitam o número de visitantes, o impacto na comunidade microbiana raramente
é considerado. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar o impacto do acréscimo de
matéria orgânica nas comunidades de fungos e arqueas em amostra do interior da Gruta de
Manoel Ioiô, Iraquara, Brasil. OS experimentos foram realizados em microcosmos
contaminados com 0,25 e 0,5% de mistura 1/1 (w/w) de extratos de levedura e de carne. Após
0, 30, 180 e 365 dias foram extraidos DNA das amostras e analizados por PCR-DGGE para
fungos e arqueas. As comunidades de arqueas e fungos sofreram alterações, sendo estas mais
evidenciadas nos fungos, que apresentaram variações mais expressiva tanto em número de
bandas quanto nos perfis de DGGE. Esses resultados sugerem que a comunidade de arquea é
mais estável quanto a contaminação por matéria orgânica, porém que apenas um fator
comumente alterado pela visitação descontrolada pode levar a outbreaks de fungos
possivelmente patogênicos nas cavidades turísticas.
Palavras-chave: Extrato de carne; Extrato de levedura; microcosmos, PCR-DGGE

1. Introdução
As cavernas são ambientes que atraem visitação turística em todo o planeta. Porém a
visitação de cavernas, mesmo controlada causa efeitos no ambiente que vão desde a alteração
da temperatura e níveis de gás carbônico ao transporte de matéria orgânica e micro-organismos
. Além disso provoca efeitos de difícil controle e recuperação
como proliferação de fungos e lampenflora (Mulec e Kosi, 2009; Jurado et al., 2010b) que além
de influir no atrativo turístico da caverna pode resultar no fechamento da mesma devido a riscos
à saúde humana ou a conservação da caverna (Jurado et al., 2010b; Saiz-Jimenez et al., 2011).
As bactérias são micro-organismos constantemente estudados em relação ao turismo
devido a prováveis adaptações para a vida em ambiente oligotrófico, alterações na comunidade

bacteriana e alterações na caverna (Schabereiter-Gurtner et al., 2002; Portillo e Gonzalez, 2009;
Adetutu et al., 2012). Sendo os grupos comumente estudados em cavernas turísticas junto com
os fungos. Esse grupo é comumente associado com fechamento de cavernas turísticas devido
a proliferação fungica resultando em tratamentos com biocidas que afetam também os microorganismos nativos (Bastian et al., 2009, 2010; Jurado et al., 2010b; Martin-Sanchez et al.,
2012b). Já as arqueas foram pouco estudadas nesse sentido (Chelius e Moore, 2004) porém
estudos recentes tem demonstrado que esses micro-organismos apresentam grande importância
no ambiente cavernícola (Gonzalez et al., 2006; Chen et al., 2009; Ortiz et al., 2014).
Nos estudos realizados em cavernas turísticas foram realizadas compara ções da
microbiota em diferentes trechos com e sem acesso aos turistas na caverna (Chelius e Moore,
2004; Adetutu et al., 2011) o que limita o entendimento do efeito de diferentes agentes na
comunidade microbiana. Assim o presente estudo objetivou avaliar o efeito da contaminação
da matéria orgânica na comunidade de archaea e fungos em microcosmos contendo sedimento
de caverna e extratos de levedura e carne para simular a contaminação provocada pelos turistas
no ambiente cavernícola.

2. Material e Métodos
2.1 Coleta da amostra e preparo dos microcosmos
A amostra de sedimento foi coletada no interior da gruta de Manoel Ioiô (12°20'9.96"S,
41°33'50.04"W) no município de Iraquara, Bahia a cerca de 500 m da entrada. Essa amostra
foi formada por uma subamostras coletadas em cinco pontos com aproximadamente um metro
de distância entre eles. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos estéreis e
mantidas a 4 °C até a chegada no laboratório.
Os microcosmos foram preparados em erlenmeyer de 250 mL com rolha de algodão
hidrofóbico e gase previamente autoclavados. Em cada microcosmo foi colocado 75 g do
sedimento. Em triplicata foram preparados o controle (1) que continha apenas o sedimento,
sedimento acrescido de 0,25% (2) e 0,5% (3) de uma mistura 1:1 de extrato de levedura e
extrato de carne para simular contaminação por restos celulares. Essa solução foi preparada em
10 mL de água destilada. Mesma quantidade de água destilada foi adicionada aos controles. Os
microcosmos foram mantidos a temperatura ambiente por um ano protegidos da luz.

2.2 Coleta de amostras dos microcosmos, extração de DNA e PCR
Nos tempos de 0 dias, 30 dias, 180 dias e 365 dias foram retirados assepticamente 1g
de sedimento de cada microcosmo após homogeneização. As subamostras retiradas das
triplicatas foram misturadas e uma alíquota de 250 mg foi utilizada para extração de DNA com
o MoBio PowerSoilTM DNA kit (MoBio Laboratories Inc, Carlsbad, CA, USA) seguindo as
recomendações do fabricante.
A PCR foi realizada em termociclador (Eppendorf) com 0.2 mM de cada primer, 0.2
mM de cada dNTP, de 1.25 U de Taq DNApolimerase (Invitrogen,Brasil), 3 mM de MgCl 2 e
-GGA AGG G[G/A]T GTA TTT ATT
A-

-T AAA AGT CCT GGT TCC C-

a fungos (van Elsas et al., 2000) e

- CA CGG GGG GAG TCA GGT AAC GAG CGA GGGA GCA GGG AC-

(Kudo et al., 1997)

CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG G-

- GTG CAA
- CGC CCG

(Muyzer et al., 1993) foi adicionado aos

primers fung5r e 1100F.

2.3 DGGE
O DGGE foi realizado em um DCode universal mutation detection system (Biorad). Os
amplicons foram submetidos a uma corrida eletroforética em gel 8% de acrilamida:biscrilamida
(37.5:1) com gradiente de desnaturação de 30-60% para fungos e 20-60 para arqueas. A
eletroforese foi realizada em TAE 1X a 60 °C por 16 horas a 70 volts. Uma matrix de presença
e ausência de bandas foi computada para análise de componentes principais (PCA) e
dendrograma utilizando o coeficiente de similaridade de Jaccard. Os dois métodos foram feitos
no programa PAST 3.0 (www.folk.uio.no/ohammer/past/).

3. Resultados
3.1 Arquea
A contaminação com extrato de levedura e extrato de carne no DGGE de arquea (Figura
1A) resultou numa separação dos controles e demais amostras (Figura 1B-C). As arqueas
mantiveram várias bandas presentes em todas as amostras (Figura 1A). Porém a variação no
padrão com o aparecimento ou desaparecimento de bandas em diferentes amostras mostram
que parte da comunidade arqueana é susceptível ao efeito da matéria orgânica. As amostras 1.1

e 6.1 apresentaram similaridade com os controles e a amostra de 12.2 foi a que apresentou
menor similaridade (Figura 1B-C).

3.2 Fungos
Os perfis das amostras dos controles no gel de fungos apresentaram poucas bandas em
comparação com os ensaios com contaminação (Figura 2A). Assim como foi evidente a
diminuição do número de bandas com 12 meses (Figura 2A). As diferentes concentrações dos
extratos geraram mudanças consideráveis ao longo do tempo. O impacto com um mês nas duas
concentrações apresentou várias bandas em comum que aos 6 meses tiveram uma variação
considerável no perfil (Figura 2). Com 12 meses o perfil com 0.5% de extratos de levedura e
de carne apresentou uma certa similaridade com os perfis de 6 meses.

4. Discussão
A visitação humana para fins turísticos gera impactos nas cavernas que é comumente
relatado nas comunidades bacterianas e fungicas (Chelius e Moore, 2004; Ikner et al., 2007;
Adetutu et al., 2011; Saiz-Jimenez, 2012). Porém pouco se sabe sobre os efeitos na comunidade
de arqueas (Saiz-Jimenez, 2012). De maneira geral, as OTUs dominantes variaram ao longo do
experimento, sendo os fungos o grupo que apresentou maior variação (Figura 2B-C). Porém
um ponto que não foi levado em consideração nesse estudo, propositalmente, foi o transporte
e deposição de micro-organismos pela atividade turística. Por si só, isso já seria um motivo
para causar alterações na comunidade (Chelius e Moore, 2004; Mulec et al., 2012). Além disso
a armazenagem no escuro foi realizada para evitar o aparecimento de lampenflora que seria um
outro fator para alterar a comunidade microbiana (Mulec e Kosi, 2009). Com o controle desses
fatores foi possível avaliar o efeito da matéria orgânica na comunidade de arqueas e fungos do
sedimento da caverna.

A variação observada nos fungos era esperada, principalmente referente ao controle. Os
fungos geralmente são considerados micro-organismos oportunistas do ambiente cavernícola
que só proliferam em condições de aporte de matéria orgânica (Nieves-Rivera et al., 2009;
Jurado et al., 2010b; Saiz-Jimenez, 2012) que alterou o cenário de poucas Unidades
Taxonômicas Operacionais (OTU) dominando para proliferação de várias OTUs. Essa
proliferação pode causar diversos problemas para a cavidades turísticas, incluindo o seu
fechamento temporário (Jurado et al., 2010b) e tratamento da cavidade com antifúngicos para
controlar essa comunidade (Jurado et al., 2010b; Martin-Sanchez et al., 2012b).
Nossos resultados demonstram que a comunidade de arqueas é sensível a contaminação
da caverna por matéria orgânica enquanto que a vários membros da comunidade fungica são
favorecidos causando uma mudança drástica na comunidade. Mesmo após 12 meses da
contaminação do microcosmo as comunidade de arqueas e fungos se apresentaram
completamente diferente da comunidade original. Tendo em vista que eventos de contaminação
são comuns em cavernas turísticas (Jurado et al., 2010b; Martin-Sanchez et al., 2012a, 2012b),
esse é um quadro preocupante considerando que apenas um fator foi analisado. Se for
considerado a introdução de novos micro-organismos, criação de ambiente propicio para
proliferação de fungos e lampenflora, além de mudanças no clima da caverna (Mulec e Kosi,
2009; Jurado et al., 2010b; Porca et al., 2011; MartinMulec, 2014), é de se esperar um cenário ainda pior, inclusive com aumento do risco de microorganismos patogênicos se desenvolverem nesse ambiente (Jurado et al., 2010a; Taylor et al.,
2013).
Com base nisso é essencial que sejam feitos mais estudos nesse sentido para avaliar
principalmente o efeito de todos os fatores associados ao turismo na comunidade fungica, a
mais afetada pela adição da matéria orgânica e provavelmente a que tem o maior potencial
patogênico em humanos. E buscar desenvolver métodos para monitoramento de microorganismos em cavernas para acrescentar nos planos de manejo de cavidades turísticas a fim
de evitar alterar muito a comunidade microbiana da caverna e proporcionar segurança aos
visitantes contra possíveis patógenos favorecidos pelos efeitos da visitação.
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Capítulo 5
Bactérias degradadoras de compostos aromáticos e alifáticos são membros
da comunidade microbiana da água de gotejamento de cavernas
Eric de Lima Silva Marques, Gislaine Santos Silva, João Carlos Teixeira Dias, Carlos Priminho
Pirovani, Rachel Passos Rezende

Resumo
As cavernas são geralmente classificadas como ambientes oligotróficos. Porém a água
de gotejamento e massas de ar podem transportar compostos aromáticos e alifáticos para o
interior caverna. Com isso foram analisadas amostras ao longo de cavernas secas e amostras
de água de gotejamento e sedimento influenciado por elas para verificar se as massas de ar ou
a água de gotejamento transportam compostos aromáticos e alifáticos suficientes para suportar
micro-organismos degradadores desses compostos. Um screening inicial para os genes alkB e
ndo foi realizado mostrando que só estão presentes no interior da caverna nas amostras de água
de gotejamento e influenciadas por ela. O PCR-DGGE dessas amostras com primers para os
genes alkB e ndo mostrou que a água de gotejamento influencia nas comunidades microbianas
degradadoras do sedimento saturado. Entre esses micro-organismos estão três Acinetobacter
geneticamente distintos presentes nas amostras de água de gotejamento e sedimento que
possuem o gene alkB. A presença desses genes nas cavernas evidencia um ambiente natural
para trabalhos com genes de degradação de compostos aromáticos e alifáticos além de mostrar
uma provável fonte de energia e carbono orgânico para uma comunidade microbiana
cavernícola.

1. Introdução
Os genes de degradação de compostos alifáticos e aromáticos são muito estudados em
contaminações por óleo (Wang et al., 2010; Xu et al., 2012; Li et al., 2013; Nie et al., 2014)
devido a sua importância para bioremediação. Porém esses compostos também são encontrados
em ambientes naturais sem contaminação, em concentrações baixas sendo principalmente
resultante da degradação da lignina nos solos (Guggenberger e Wolfgang, 1994). Os genes de
degradação de aromáticos e alifáticos são diversos porém alguns deles são comuns em solos

ou em organismos de importância ambiental (Laurie e Lloyd-Jones, 2000; Gomes et al., 2007;
Liang et al., 2011) como o gene alkB e os genes da naftaleno dioxigenase (ndo).
As cavernas são ambientes naturais relativamente isolados da superfície com baixa
quantidade de matéria orgânica. Com isso muitas cavernas são consideradas ambientes
oligotróficos (Northup et al., 2003; Barton et al., 2004). Tanto a degradação dos compostos
aromáticos e alifáticos quanto seus subprodutos podem servir como fonte de energia para
outros micro-organismos (Gibson e Parales, 2000; Peng et al., 2008)

O contato com a

superfície se dá por meio de massas de ar a partir da entrada, rios ou água de percolação ou
animais que entram no ambiente cavernícola. Dentre essas vias, as mais prováveis para
transporte de compostos aromáticos e alifáticos é a partir da água de percolação (Saiz-Jimenez
e Hermosin, 1999; Perrette et al., 2008). E o transporte por massas de ar não pode ser descartado
devido a volatilidade de muitos desses compostos.
As cavernas são ambientes naturais relativamente isolados da superfície com baixa
quantidade de matéria orgânica. Com isso muitas cavernas são consideradas ambientes
oligotróficos (Northup et al., 2003; Barton et al., 2004). Nesses ambientes há pouca quantidade
de matéria orgânica disponível o que torna a presença de massas de ar a partir da entrada, rios
ou água de percolação como possíveis veículos para o aporte de matéria orgânica na caverna.
Entre estes, já foi demonstrado que a água de percolação é um importante meio de transporte
para compostos aromáticos e alifáticos (Saiz-Jimenez e Hermosin, 1999; Perrette et al., 2008).
Em cavernas sem rios os compostos aromáticos e alifáticos também podem ser levados para o
interior da cavidade por meio de massas de ar devido a volatilidade de muitos deles.
Genes de degradação de compostos alifáticos e aromáticos são muito estudados em
contaminações por óleo (Wang et al., 2010; Xu et al., 2012; Li et al., 2013; Nie et al., 2014)
devido a sua importância para bioremediação. Porém esses compostos também são encontrados
em ambientes naturais sem contaminação, em concentrações baixas (Guggenberger e
Wolfgang, 1994) e sendo principalmente resultante da degradação da lignina nos solos
(Guggenberger e Wolfgang, 1994).
A presença de compostos aromáticos em cavernas pode favorecer a presença de microorganismos que possuem genes para degradação no interior das cavernas. Assim as duas
principais vias de transporte prováveis de compostos aromáticos são através da água de
percolação e de massas de ar. Com isso o presente trabalho objetivou detectar genes de
degradação de compostos aromáticos e alifáticos em amostras obtidas ao longo da caverna,

assim como na água de gotejamento e sedimento. Além de tentar isolar micro-organismos com
esses genes e comparar os perfis das comunidades de degradadores por meio de PCR -DGGE
para genes de degradação.

2. Material e Métodos
2.1 Coleta de amostras e extração do DNA
A coleta das amostras foram realizadas coletas ao longo de duas cavernas da Chapada
Diamantina totalizando nove amostras. E, também foram coletadas amostras de água de
gotejamento e sedimento saturado com essa água e sedimento sem água de gotejamento em
duas cavernas do município de Paripiranga, Bahia.
As coletas da Chapada Diamantina foram realizadas ao longo das Grutas do Lapão
(12°32'25.44"S; 41°24'9.72"W) e de Manoel Ioiô (12°20'9.96"S, 41°33'50.04"W) como
descritos em (Capitulo 1). Já as outras seis amostras foram coletadas na Gruta do Bom Pastor
(G, 10º39'05.99''S, 37º55'26.87''W) e na Furna do Fim do Morro do Parafuso (F, 10º38'25.89''S,
37º52'04.13''W). Foram coletadas em amostras compostas de água de gotejamento por
aproximadamente 30 min na última câmara das cavernas mencionadas. Essas amostras foram
identificadas como G1 para Gruta do Bom Pastor e F1 para Furna do Fim do Morro do
Parafuso. Imediatamente abaixo, no local onde gotejava havia estalactites. O sedimento ao
redor dela foi coletado e as amostras identificadas como G2 e F3. Em outro ponto sem
influência direta da água de gotejamento foi coletada amostra de sedimento não-saturado com
água de gotejamento e identificadas como G3 e F3. Todas as amostras de sedimento foram
colocadas em sacos plásticos esterilizados e as amostras de água foram colocadas em tubos
Falcon de 50 mL esterilizados. Parte das amostras foram transportadas no gelo para análises
moleculares e outra parte a aproximadamente 4°C para isolamento de bactérias. O DNA foi
extraído com o MoBio DNA Power Soil kit (MoBio Laboratories, Carlsbad, CA, USA) para
as amostras de sedimento seguindo recomendação do fabricante. Quinze mililitros das amostras
de água de gotejamento foram filtrados em membrana de 0.22 µm e o DNA foi extraído a partir
da membrana com o mesmo protocolo do sedimento.

2.2 Isolamento de bactérias e prospecção dos genes ndo e alkB
O sedimento coletado foi diluído em solução 10% e 100 µL foi plaqueado em meio solo
a 1% e em meio contendo apenas agar. A água de gotejamento foi plaqueada sem diluição, 100
µL, em meio solo a 1%. O cultivo ocorreu durante 30 dias a temperatura ambiente. Morfotipos
únicos foram isolados e tiveram o DNA extraído segundo Cheng e Jiang, (2006).
Para verificar a presença dos genes ndo e alkB nas bactérias isoladas e no DNA
metagenômico foram realizados PCR convencional com os primers NAPHTGGCTTTTCYTSACBCATG- ) e NAPH-

-

-DGRCATSTCTTTTTCBAC- ), e alkB-

-CCTGCTCCCGATCCTCGA-3') e alkB-R (5'-TCGTACCGCCCGCTGTCCAG-3')
(Baek et al., 2007; Gomes et al., 2007). As concentrações do reagentes para o PCR foram as
mesmas do capítulo 1 e a reação foi realizada de acordo com Baek et al, (2007) e Gomes et al,
(2007). Após amplificação um gel de agarose foi feito para verificar a presença de b anda.

2.3 Sequenciamento e tipagem das bactérias
As bactérias que apresentaram amplificação para o gene alkB também foram
amplificadas para o gene que codifica o rRNA 16S com os primers F27 (5'AGAGTTTGATCGGCTCAG-3

(5'-AAGGAGGTGTCCARCC-3') (Lane, 1991).

Os produtos de PCR com os dois pares de primers foram purificados (Purelink purification kit,
Invitrogen, USA) e sequenciados em ABI-Prism 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).
As sequencias foram comparadas com a base de dados do genbank com as ferramentas blastn
(sequencias de RNA 16S e alkB) e blastx (alkB) (Altschul et al., 1990). As filogenias foram
feitas no programa Mega5 (Tamura et al., 2011).
A tipagem das bactérias foi realizada com o primer (GTG)5 (Lieckfeldt et al., 1993) em
reação de PCR segundo da Silva-Filho et al., (2005). O produto de PCR foi submetido a
eletroforese em gel de agarose a 1.7% a 15V por 16h, corado com gel red e fotografado em
fotodocumentador. Uma matriz de presença e ausência de bandas foi criada e analizada no
programa PAST 3.0 (www.folk.uio.no/ohammer/past/).

2.4 PCR-DGGE
O PCR para o DGGE foi realizado em semi-nested PCR. A primeira reação consistiu
nos mesmos primers descritos no item anterior. A segunda reação foi feita com um grampo GC
no primer forward (Muyzer et al., 1993) com os primers NAPH-2F

-TATCACGGCTGG-

-

-ATSTCTTTTTCBAC-

ndo (Gomes et al., 2007) e os

mesmos primers para o gene alkB. As condições para o PCR foram as mesmas. O DGGE e as
análises multivariadas foram realizados de acordo com o capítulo 1 em gradiente de 30 -70%
para os dois primers.

3. Resultados
Com o objetivo de avaliar a presença de genes de degradação de aromáticos e alifáticos
em cavernas foram coletadas 15 amostras em três cavernas distintas. Sendo que dessas 15
amostras, nove foram de cavernas sem indicio de gotejamento (cinco de uma e quatro de outra)
e seis em cavernas com gotejamento. Das nove amostras, apenas as duas primeiras de cada
caverna tiveram amplificação para os genes ndo e alkB. Já para as outras seis amostras todas
amplificaram para o gene alkB e quatro das seis amplificaram para o gene ndo.
Devido a baixa quantidade de amplificação entre as amostras da Chapada Diamantina,
as nove amostras coletadas ao longo da caverna foram eliminadas das análises posteriores.
Assim, no PCR-DGGE realizado com as seis amostras com influência da água de gotejamento
foi visualizado perfis de bandas para os genes ndo e alkB. No gene ndo só apresentaram bandas
as amostras de água de gotejamento e as saturadas com ela (figura suplementar 1). Porém a
similaridade entre os perfis foi baixa, inferior a 40% (figura 1A) e não ocorreu agrupamento
na PCA (figura 1B). Já para o gene alkB ocorreu leve separação entre as amostras de sedimento
das cavernas e entre as amostras de água de gotejamento (figura 1C-D).
Entre as bactérias isoladas, três apresentaram o gene alkB e nenhuma apresentou os
genes ndo. Essas bactérias que apresentavam o gene alkB foram identificadas com base no
sequenciamento dos genes alkB e do gene que codifica o rRNA 16S como pertencentes ao
gênero Acinetobacter (Figuras 2 e 3). Como os três isolados foram oriundos da água de
gotejamento (uma bactéria) e sedimento com água (duas bactérias) da Furna do Fim do Morro
do Parafuso, foi realizada uma tipagem para verificar se havia diferença genética entre esses
isolados. Essa tipagem demonstrou que há diferença genética entre os três isolados (Figura 4).

4. Discussão
As cavernas são ambientes comumente isolados. Porém a água de gotejamento pode
transportar nutrientes inorgânicos e orgânicos para o interior da caverna. Entre os compostos
orgânicos, podem ser transportados substâncias aromáticas e alifáticas. Com o objetivo de
avaliar a presença e o potencial dos micro-organismos de utilizaram esses compostos foram
feitas coletas em diferentes cavernas de amostras de sedimento e de água de gotejamento.
Devido ao intenso gotejamento na gruta do Bom Pastor, essa caverna junto com a Furna do
Fim do Morro do Parafuso foram escolhidas para a coleta de água e sedimento. Porém o
pequeno tamanho das cavernas de Paripiranga (aproximadamente 400 m de extensão) limitaria
o estudo quanto ao transporte por massas de ar que poderia influenciar na presença de microorganismos degradadores desse composto. Para isso foram utilizadas duas cavernas da
Chapada Diamantina com mais de 1km de extensão.
Os compostos aromáticos e alifáticos podem ser transportados por massas de ar
(Björseth et al., 1979; Fraser et al., 1998). Porém pela ausência dos genes alkB e ndo na parte
interna da caverna é de se esperar que as massas de ar não transportem compostos aromáticos
para essas cavernas em quantidade que possa exercer uma pressão seletiva para a presença
desses genes. Visto que foram detectados compostos aromáticos no interior da gruta de Manoel
Ioiô e da gruta do Lapão em algumas amostras selecionadas (Tabela suplementar 2). Ou as
variedades dos genes alkB e ndo amplificado pelos primers não agem nos compostos
aromáticos transportados pelas massas de ar em cavernas. Com a ausência de amplificação na
maioria das amostras das Grutas do Lapão e de Manoel Ioiô, o estudo foi focado apenas nas
amostras relacionadas com a água de gotejamento. Como esperado pela detecção desses
compostos na água de gotejamento e estlactite de outras cavernas (Saiz-Jimenez e Hermosin,
1999; Perrette et al., 2008), a amplificação desses genes era esperada.
A baixa similaridade dos perfis de DGGE entre as amostras de sedimento e água de
gotejamento da mesma caverna (figura 1) indica que as comunidades degradadoras de
naftaleno e alifáticos da água de gotejamento apresentam bactérias distintas do sedimento. Isso
pode ocorrer divido as distinções dos microhabitats em que cada grupo pode habitar. Microorganismos que possuem o gene e apresentam maior diversidade metabólica tendem a serem
metabolicamente ativo e se multiplicar em diversos ambientes. Porém como as cavernas são

geralmente um ambiente mais restrito, é possível que o nicho ecológico das espécies
transportadas pela agua de gotejamento já esteja ocupado. Além disso, a variação na quantidade
desses compostos pode afetar a detecção desses genes (Panov et al., 2013) e a diversidade de
degradadores (Flocco et al., 2009). O maior número de Unidades taxonômicas operacionais e
de amostras amplificadas com o gene alkB deve estar relacionado com uma inesperada
diversidade desse gene entre micro-organismos e múltiplas cópias em alguns genomas (Nie et
al., 2014).
Estudos moleculares são importantes devido as dificuldades em isolar bactérias (Amann
et al., 1995), porém apresentam informações limitadas quanto aos organismos de interesse.
Assim o isolamento foi realizado obtendo três Acinetobacter com o gene alkB. Mesmo
organismo já isolado de amostras de água de gotejamento (Laiz et al., 1999) conhecido por
utilizar variada fontes de carbono, incluindo alcanos (Throne-Holst et al., 2007; Hedreyda e
Sarmago, 2011; Nie et al., 2014). Uma possibilidade para a presença desse grupo nas amostras
de água de gotejamento e sedimento de uma mesma caverna seria a do transporte pela água e
colonização no sedimento sugerido pela maior similaridade das sequencias com uma mesma
sequência no genbank (tabela suplementar 1). Porém as diferenças genéticas entre os isolados
vistas com o marcador molecular (GTG)5 indicam a presença de linhagens distintas de
Acinetobacter com variação considerável entre as bactérias (Figura 4) que pode indicar uma
grande quantidade de gerações para acumular a distinção entre as amostras AG1B e DW4.
Baseado na presença de genes de degradação de alcano e naftaleno nas cavernas é
possível concluir que esses genes estavam presentes nas amostras que tinham um aporte
externo desses compostos, isto é, amostras próximas da entrada e, ou amostras em contato com
a água de gotejamento. Isso parece favorecer a colonização e crescimento seletivo dessas
bactérias que sobrevivem e sustentam uma comunidade microbiana por essas vias
heterotróficas de degradação de aromáticos. Dentre elas três Acinetobacter cultiváveis e
geneticamente distintos possuindo gene alkB. Trabalhos futuros deverão ser realizados para
avaliar a performance de degradação de alcanos por esses isolados. Esse parece ser o primeiro
trabalho relatando a presença desses genes em cavernas e evidencia um ambiente natural para
trabalhos com genes de degradação de aromáticos e alifáticos.
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Figura suplementar 1 DGGE dos genes alkB (A) e ndo (B). As amostras identificadas com

gotejamento.

Capítulo 6
Quantificação e avaliação de métodos de cultivo de Choroflexi de caverna
arenítica da Chapada Diamantina, Brasil.
Resumo
Chloroflexi são bactérias comumente encontradas em cavernas. Porém devido ao difícil
cultivo sua atividade nesse ambiente é desconhecida, principalmente em cavernas de litologia
de dióxido de silício. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar a distribuição quantitativa
de Chloroflexi na gruta do Lapão e métodos para a obtenção desse grupo. Essas bactérias
apresentam-se em grande quantidade no interior da caverna, principalmente nas amostras de
sedimento. Além disso a metodologia de cultura de enriquecimento se mostrou uma boa
alternativa para obtenção desse grupo, especialmente em pH levemente ácido. Esses resultados
demonstram que as cavidades de dióxido de silício são um ambiente propicio para Chloroflexi.
E as culturas de enriquecimento são um método propício para obtenção desses microorganismos do ambiente cavernícola possibilitando métodos para compreensão da atividade
desse grupo nas cavernas.
Palavras-Chave: bactéria, cultura de enriquecimento, FISH, qPCR,

Introdução
Cavernas são ambientes geralmente considerados isolados da superfície, com ausência
total de luz e com uma relativa constância na temperatura e umidade. Nos últimos 10 anos
vários estudos foram publicados analisando a diversidade microbiana em cavernas (Northup et
al., 2003; Barton et al., 2004, 2007; Portillo et al., 2009; Engel et al., 2010; Adetutu et al.,
2012), porém a maioria delas são cavernas carbonáticas, havendo poucas informações
publicadas sobre micro-organismos em cavernas de litologia quartzíticas. Assim, a diversidade
e atividade microbiana nesse tipo de litologia é praticamente desconhecida (Barton et al.,
2014).
Entre as bactérias, o Filo Chloroflexi é um grupo importante do ponto de vista
ambiental, com os poucos membros cultivados apresentando uma variabilidade metabólica
considerável (Rappé e Giovannoni, 2003; Yamada e Sekiguchi, 2009; Sorokin et al., 2012).

Também conhecidos como bactérias verdes não sulfurosas, Chloroflexi costumava ser
classificado como bactérias fototróficas anaeróbicas, entretanto alguns poucos membros
cultivados desse filo são quimiotróficos não fotossintéticos (Boomer et al., 2002; Hugenholtz
e Stackebrandt, 2004). Devido a sua distribuição em cavernas (Schabereiter-gurtner et al.,
2002; Engel et al., 2007, 2010; Z
et al., 2011; Saiz-Jimenez et al., 2012), a habilidade dos Chloroflexi de viverem por meio
heterotrófico pode explicar a presenta deles na zona escura, porém não há informação sobre a
ecofisiologia desse grupo em ambientes com condições oligotróficas.
Em várias cavernas esse grupo representa mais de 5% da comunidade bacteriana; entretanto,
em cavernas quartzíticas como as do lado venezuelano do Monte Roraima, as bactérias verdes
não sulfurosas representam >80% da comunidade bacteriana (Barton et al., 2014). Essa
prevalência pode ser algo específico da caverna estudada ou Chloroflexi pode ser um grupo
importante para esse tipo de caverna. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar a
distribuição quantitativa de Chloroflexi na gruta do Lapão e possíveis meios de culturas mistas
para a obtenção desse grupo.

Material e métodos
Coleta e extração de DNA
As amostras foram coletadas em Dezembro de 2013 na Gruta do Lapão (12°32'25.44"S;
41°24'9.72"W), no município de Lençóis, Bahia (autorização SISBIO/ICMbio/MMA número
38453). As amostras de sedimento foram coletadas a aproximadamente 250 m da entrada (Ls1)
e 600 m da entrada (Ls2) com as amostras de rocha Lr1 e Lr2 sendo coletadas da parede
próximas das amostras de sedimento de seus respectivos números. A amostra Lr3 foi coletada
no leito do rio Lapão que passa por um pequeno trecho da caverna nos meses de Dezembro a
Março. Todas as amostras foram mantidas a aproximadamente 4 °C até o laboratório. A
extração de DNA foi feita com o kit PowerSoilTM DNA (MoBio Laboratories Inc, Carlsbad,
CA, USA) Seguindo as recomendações do fabricante.

PCR convencional e PCR quantitativo (qPCR)
A reação de PCR foi realizada com a Taq 2x Master Mix (New England Biolabs, USA)
utilizando 1X do Master Mix (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 0.2 mM dNTPs,
5% Glycerol, 0.08% IGEPAL® CA-630, 0.05% Tween® 20, 25 units/ml Taq DNA

Polymerase) e 0.2 µ
CTC AG-

- AGA GTT TGA TCM TGG
- AAG GAG GTG ATC CAG CC-

2010)

(Banks et al.,
- AAA CCA CAC GCT

CCG CT-

hloroflexi (Schmitt et al., 2011). Para Chloroflexi foi utilizado como

controle positivo a espécie Herpetosiphon giganteus ATCC 53756. A amplificação foi
verificada com um gel de agarose a 1%.
O qPCR para Chloroflexi foi realizado em ABIprism 7500 fast (Applied Biosystems).
Amplificação foi realizada com 1X de Kapa Sybr Fast qPCR master mix com ROX (Kapa
byosistems), 200 nM de cada primer e 2 µL de DNA, com volume final de 20 µL. A curva
padrão foi preparada com diluição de 10 vezes de produto de PCR de H. giganteus ATCC
53759. Todo o experimento foi realizado em triplicata. As condições do qPCR foram: 94°C
por 5 min; 40 ciclos de 94°C por 15 s, 60°C por 30 s. Curvas de melting foram geradas para
cada amostra para detectar potenciais falso positivos e gel de agarose foi realizado com
amostras selecionadas aleatoriamente para verificar o tamanho do fragmento. Os valores
obtidos foram calculados para a quantidade de uma grama de rocha ou sedimento.

Cultivo microbiano (enriquecimento e isolamento)
Micro-organismos de cada amostra foram cultivados em oito meios diferentes como
descritos na tabela 1 em garrafas de vidro seladas. Em cada uma dessas garrafas foram
colocadas cerca de 1g das amostras, diretamente do sedimento ou da rocha quebrada
assepticamente em fragmento com poucos milímetros. Também foi feito um controle negativo
para cada meio. Os meios descritos, acrescidos de 1.5 g/L de agar, foram utilizados para
isolamento de bactérias quando o meio ficou turvo. Toda semana as tampas foram flambadas
e com auxílio de uma seringa e membrana Millipore de 0.22 uM de diâmetro dos poros foi
permitida a troca de ar com o ambiente externo sem risco de contaminação para evitar o
crescimento de anaeróbios.

Tabela 1

Meios de cultura para enriquecimento usados com o objetivo de cultivar

Chloroflexi
Fonte de
nutrientes

Meios

Casitona (3 g/L),
extrato de
levedura (1 g/L)
e CaCl2 (0.1 g/L)
Solução mineral
acrescido de
solução de
elementos traços
e solução de
vitaminas (Atlas,
2005) e 20 mM
de glicose

1
2
3
4
5
7
8

Tampão
(20mM)

pH

Canamicinasulfato (150
mg/mL)

7.2

Presente

HEPES
7.5
MES

6.0

Homopipes

4.5

Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente

Bactérias foram isoladas das culturas de enriquecimento nos respectivos meios
contendo acréscimo de 1.5 g/L de agar e testadas por meio de PCR convencional se
amplificavam com primers específicos para Chloroflexi.

Hibridização in situ com sondas fluorescentes (FISH)
Amostras para microscopia foram preservadas no momento da coleta utilizando 4% de
paraformaldeído em tampão fosfato (PBS), após duas horas lavados em tampão PBS e
estocados em 50% de metanol/PBS até análise. As amostras oriundas de cultura de
enriquecimento foram imediatamente fixadas no tampão PBS com 4% de paraformaldeído e
lavados em tampão PBS após 30 minutos. Os demais passos do protocolo foram iguais para os
dois casos e seguiu o protocolo padrão (Osborn et al., 2005) com as sondas para Chloroflexi
- CCA TTG TAG CGT GTG TGT MG

- AAA CCA CAC

GCT CCG CTfoi feita em um equipamento Olympus BX53 com câmera QImaging ExiAqua e Prior Optiscan
Z-stage. O controle positivo das sondas foi realizada com a Chloroflexi da espécie
Herpetosiphon giganteus ATCC 53756 e o controle negativo com Escherichia coli e Bacillus
cereus.

Espectroscopia de raios X por dispersão em energia (EDX) e Difratometria
de raio X (XRD)
Para o EDX, amostras de sedimento foram homogeneizadas e colocadas nos stubs sem
nenhuma preparação. Já as amostras de rocha foram quebradas assepticamente e pequenos
fragmentos de poucos milímetros e montados no stub. A análise foi realizada a 30 kV em um
microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 200 Environmental equipado com EDS. Para
a análise de XRD o pó da rocha ou do sedimento foi colocado em um difratometro de raio X
Rigaku Ultima III XRD e o perfil gerado foi comparado com padrões conhecidos.

Resultados e discussão
Chloroflexi são bactérias cujo metabolismo ainda é pouco conhecido (Rappé e
Giovannoni, 2003; Yamada e Sekiguchi, 2009). Além disso muitas das pouco mais de 30
espécies descritas são fotossintetizantes, característica essa que não ocorre em caverna. Talvez
por isso e pela baixa frequência observada em cavernas (Schabereiter-gurtner et al., 2002;

2011; Saiz-Jimenez et al., 2012).
Na gruta do Lapão todas as amostras amplificaram com os primers para Chloroflexi.
Entretanto as amostras de rocha (Lr3, Lr1 e Lr2) tiveram de 10 a 100 vezes menos cópias em
comparação com as amostras de sedimento, enquanto a amostra LE, da entrada da caverna,
apresentou o menor número de cópias e L1 apresentou o maior número de cópias. Entre as
amostras de rocha, Lr3 apresentou mais cópias e é formada por vários fragmentos de rocha
coletadas próximo do rio Lapão que passa em uma pequena parte da caverna. Os valores da
quantificação em cópias por grama de sedimento ou rocha podem ser vistas na figura 1.
Apesar de apresentar uma atividade desconhecida no ambiente de caverna, essas
bactérias já foram descritas como dominante em outras cavernas de litologia baseada no
dióxido de silício (Barton et al., 2014). O alto número de cópias de Chlorflexi observada nas
amostras internas da gruta do Lapão (Figura 1) demonstra que o domínio de Chloroflexi parece
ser algo típico nesse tipo de litologia. Assim é de se esperar que apresentem uma função
importante para a comunidade microbiana cavernícola.

Figura 1 - Resultado do qPCR para Chloroflexi nas amostras de sedimento e rocha da
Gruta do Lapão

-t significativamente diferente entre as amostras de sedimento e

Chloroflexi são micro-organismos de difícil cultivo e crescimento lento que
apresentam uma representatividade variada em diferentes ambientes (Yamada e Sekiguchi,
2009; Davis et al., 2011; Schmitt et al., 2011). Por essa razão há poucas espécies descritas na
literatura. Devido ao crescimento lento, culturas de enriquecimento são uma alternativa para
obter esses micro-organismos. Os micro-organismos foram cultivados em meios líquidos
(figura 2) descritos na tabela 1 e testados por meio de FISH para verificar a presença de
Chloroflexi. Em todas as amostras de sedimento cultivadas tiveram Chloroflexi, independente
do meio. Em muitos deles aparentou ter cultivado apenas bactérias desse Filo (Figura 3A-B,
D-E). Sendo que as amostras submetidas aos ensaios a pH 6.0 apresentaram mais células por
campo (Figura 3). As bactérias isoladas das culturas mistas amplificaram para os primers
específicos de Chloroflexi demonstrando que esses meios possibilitam o cultivo desse microorganismo.
Não foi possível visualizar devidamente as amostras de rocha devido a fluorescência
emitida pelo quartzo (figura 3F). O mesmo acontecendo com as amostras hibridizadas in situ
(dado não mostrado) que além de apresentarem a fluorescência do quartzo, também
apresentavam poucas bactérias por grama de sedimento, diluindo e diminuindo ainda mais com
o protocolo para o FISH ou protocolos para remoção do quartzo.

Figura 2

Foto de quarenta e oito culturas de enriquecimento de micro-organismo em

garrafas seladas de 200 mL. Um destaque para uma das garrafas com crescimento
microbiano visível indicado pela seta.

Figura 3 - Hibridização in situ com sondas fluorescentes de amostras de cultura de
enriquecimento de amostras de cavernas

-

MES sem canamicina-

contendo casitona, extrato de levedura, CaCl2 e canamicina com a sonda com cy3.

ina sulfato.

Todas as amostras de rocha e sedimento apresentaram silício, oxigênio e alumínio,
sendo que uma amostra também teve Itérbio em uma das réplicas da amostra Ls2 (tabela 2). O
carbono presente na análise foi omitido por ser constituinte da fita utilizada na preparação das
amostras visto que em análises em locais pontos menores não aparecia carbono (dado não
mostrado). As análises de XRD mostraram a presença de SiO 2, na forma de quartzo. Um outro
mineral identificado nas amostras R1 e R2 foi a pirofilíta que tem formula molecular
Al2Si4O10(OH)2 (figura 4A) Com exceção do Yb, todos os elementos presentes na análise de
EDX estão presentes em minerais. Esse resultado confirma que a gruta do Lapão é uma caverna
de litologia baseada no dióxido de silício. E também evidencia que se os micronutrientes
essenciais para a vida estiverem presentes no sedimento ou rocha, são escassos.

Figura 4 Difratometria de raio X das amostras de rocha e sedimento da gruta do Lapão.

picos correspondentes ao perfil de

Tabela 2 Resultado da análise de EDX das amostras de sedimento (S1 e S2) e rocha (R1
e R2) da gruta do Lapão.
O

Si

Al

Yb

Ls1

44.3±1.5 28.3±2.7

1.5±0.2

0

Ls2

36.4±3.2 17.9±2.8

0.3±0.3

0.3±0.4

Lr1

38.4±2.3 16.6±2.9

3.0±0.4

0

Lr2

34.4±4.2 13.7±4.8

1.9±0.3

0

Lr3

44.0±3.2 27.9±4.4 0.2±0.06

0

O teste de técnicas para obtenção de Chloroflexi de ambiente cavernícola é essencial
para conhecer a fisiologia e atividade desses micro-organismos nesse ambiente. Esse é um
passo importante para elucidar a presença desse grupo em grandes quantidades nas cavidades
de dióxido de silício cuja presença na gruta do Lapão compreende tanto as amostras de
sedimento quanto as de rocha, apresentando maior número na primeira.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho demonstrou que grupos microbianos são afetados de maneira
diferente pelo ambiente externo e pela litologia. Além da presença de genes de
degradação de aromáticos e alifáticos na água de gotejamento. Esse trabalho demonstra
que diferentes microambientes sustentam comunidades microbianas diversas,
especialmente relacionados com a litologia e a influência do ambiente externo.
O presente trabalho também mostrou que Chloroflexi é um grupo presente em grande
quantidade em cavidades de litologia baseada em SiO 2 e os meios testados são
favoráveis para seu cultivo
O presente trabalho gera a possibilidade de vários outros estudos. Mais de 200 microorganismos foram isolados no presente estudo e podem ser avaliados para presença de
biomoléculas de interesse biotecnológico ou analise de genomas desses
microrganismos. Também tem possibilidade de novos trabalhos com a análise de
degradação dos isolados com gene alkB. Além disso os resultados mostrados nesse
trabalho indicam taxa específicos que pode tentar isolar em estudos futuros, utilizando
meios que possam ser melhor adequados para o cultivo desses organismos, para melhor
entender a vida microbiana nesse ambiente.
O presente estudo também sugere que a implementação do monitoramento de níveis de
matéria orgânica e de fungos em cavernas turísticas pode ser uma alternativa para evitar
riscos a saude humana e a manutenção da caverna

