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resumo 
 

 

Considerando que a salinidade é um fator determinante da distribuição de procariotas 
em ambientes aquáticos, o objetivo deste trabalho foi analisar a diversidade estrutural 
das comunidades de Archaea e de Bacteria na micromada superficial (SML) e na água 
subjacente (ULW) ao longo de um gradiente de salinidade na Ria de Aveiro (Canal de 
Mira). Adicionalmente, foi ainda feita a pesquisa de genes de proteorrodopsinas, 
proteínas fotossensíveis em DNA total extraído de bacterioneuston e de 
bacterioplâncton. A diversidade estrutural das comunidades de Archaea e de Bacteria 
no neuston e no plâncton foi analisada por electroforese em gel com gradiente 
desnaturante (DGGE) e os resultados foram tratados estatisticamente no sentido de 
estimar a diversidade em cada comunidade e o grau de semelhança entre diferentes 
comunidades. A diversidade de genes das PR foi analisada a base dos resultados da 
amplificação de PCR com os primers específicos para PR nas amostras ambientais e 
culturas isoladas. Foram registadas diferenças na estrutura das comunidades bacterianas 
da SML em diferentes pontos de colheita indicando variação espacial ao longo do 
gradiente estuarino. Foram registadas diferenças significativas na estrutura das 
comunidades da SML e da ULW de Bacteria em dois pontos de colheita. A análise 
estatística efectuada indica a ausência da separação das comunidades de Archaea da 
SML e da ULW. A análise hierárquica indica a heterogeneidade da diversidade 
estrutural com pouca similaridade entre todas sub-amostras das comunidades da SML 
ou da ULW de Archaea ao longo do Canal de Mira. MDS e ANOSIM não mostram a 
separação espacial das comunidades da SML ou da ULW de Archaea ao longo do 
perfil estuarino. Os valores do índice de Shannon-Wiener calculados a partir dos 
resultados de DGGE indicam que a diversidade das comunidades de Archaea e de 
Bacteria não apresenta variações significativas entre das comunidades da SML e da 
ULW nos todos pontos da colheita, nem entre das comunidades da SML ou da ULW ao 
longo do canal. Foram obtidos resultados positivos da amplificação com primers para 
as PR da Flavobacteria na quase totalidade das amostras ambientais e nos isolados 
bacterianos. A ocorrência de genes de proteorrodopsinas pode ser interpretada como 
uma adaptação das comunidades bacterianas da água estuarina à elevada exposição à 
radiação solar. 
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abstract 

 
Considering that the salinity is a determining factor of distribution of Prokaryotes in 
aquatic environments, the aim of this work was to analyze the structural diversity of the 
communities of Archaea and Bacteria in the surface microlayer (SML) along a salinity 
gradient in Ria de Aveiro (Channel of Mira). Additionally, were looked for genes of 
photosensitive protein proteorhodopsin in whole DNA extracted from bacterioneuston 
and bacterioplancton. The structural diversity of the Archaeal and Bacterial 
communities inhabiting the surface microlayer (SML) and underline water (ULW) were 
caracthterized using DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) and the results 
were processed statistically to evaluate the diversity in each community and the degree 
of similarity between different communities. The diversity of PR genes was analyzed 
on the basis of the results of PCR amplification with primers specific for PR in 
environmental samples and isolated cultures. Differences were observed in the structure 
of Bacterial communities in the SML between of the all sampling sites. These changes 
indicate a spatial variation along the salinity gradient. Differences between the structure 
of the Bacterial communities in the SML and ULW were found in two sampling sites. 
The statistical analysis carried out indicates the absence of separation of Archaeal 
communities by SML and ULW. Hierarchical analyses indicate the heterogenety of the 
structural diversity with little similarity withih samples of Archaea in the SML or ULW 
along the Channel of Mira. MDS and ANOSIM do not show the spatial separation of 
the Archaeal community in the SML or ULW along the estuarine profile. The values of 
the Shannon-Wiener index are calculated from the results of DGGE indicate that the 
diversity of the communities of Archaea and Bacteria does not show significant 
variations between the communities of the SML and ULW in all sampling points, or 
between the communities of the SML or ULW along the channel. The positive results 
were obtained from amplification with primers for the PR of Flavobacteria in almost 
all of the environmental samples and in bacterial isolates. The occurrence of 
proteorhodopsins genes can be interpreted as an adaptation of the bacterial 
communities in estuarine water to high exposure to solar radiation.  
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Introdução 

Análise da diversidade estrutural de comunidades bacterianas no 
ambiente 

Um dos maiores desafios da ecologia microbiana é caracterizar a diversidade estrutural 
das comunidades bacterianas num ambiente. A gama de métodos usados varia de 
microscopia convencional até tecnologias altamente específicas e baseadas em PCR. 
Abordagens convencionais dependentes do cultivo e microscopia são limitadas pela 
variação morfológica específica da espécie e pelo facto de que a maioria das bactérias 
ambientais não foi ainda cultivada com sucesso em condições de laboratório. As possíveis 
abordagens moleculares passam pela clonagem e criação das bibliotecas de rRNA 16S com 
sequenciação posterior (sequenciação do DNA total “whole genome sequencing”, 
“shotgun”, metagenomica), análise de polimorfismos de fragmentos de restrição (T-RFLP, 
terminal restriction fragment length polymorphism), analise de região intergénica de rRNA 
(RISA, ribosomal intergenic spacer analysis), hibridização fluorescente in situ com sondas 
fluorescentes (FISH, fluorescence in situ hybridization), reacção em cadeia da polimerase -
electroforese em gel com gradiente desnaturante (PCR-DGGE, denaturing gradiente gel 

electrophoresis), electroforese em gel num gradiente desnaturante térmico (TGGE, 
temperature gradiente gel electrophoresis), análise das curvas da fusão (melting curve 

analysis), PCR quantitativo (qPCR), polimorfismo de conformação de cadeia simples 
(SSCP, single strand conformation polymorphism), heterogeneidade de dimensão de 
fragmentos de PCR (LH-PCR, length heterogeneity PCR), citometria em fluxo (FCM, flow 

cytometry), análise de transcrição com auxílio da captura de afinidade (TRAC, transcript 

analysis with aid of affinity capture), piroseqenciação, macrorrestrição e electroforese em 
campo pulsado (PFGE, pulsed-field gel electrophoresis), (Muyzer & Smalla, 1998; Canas-
Ferreira et al., 2010; Tolvanen & Karp, 2011). 

A abordagem molecular direta por DGGE contribui para a coompreenção da 
diversidade genética das comunidades bacterianas complexas (Muyzer et al., 1993). A 
análise dos genes de rRNA 16S das comunidades bacterianas nativas nos vários ambientes 
por DGGE permite aceder à diversidade estrutural independente do cultivo (Heuer et al., 
2001; Henriques et al., 2006a; Gomes et al., 2008). Durante a DGGE os fragmentos 
homólogos de rRNA 16S, amplificados com primers que possuem GC-clamp, são 
separados em função da sua composição nucleotídica. A separação dos fragmentos de 
DNA baseia-se na mobilidade do DNA parcialmente desnaturado no gel de poliacrilamida 
contendo um gradiente de desnaturação químico (ureia/formamida) crescente. As 
sequências diferentes apresentam uma cinética de desnaturação distinta formando as 
bandas em diferentes posições no gel. DGGE é uma ferramenta eficiente na análise das 
comunidades bacterianas, uma vez que fornece uma imagem visual sobre as mudanças na 
estrutura destes (Muyzer & Smalla, 1998; Canas-Ferreira et al., 2010; Tolvanen & Karp, 
2011).  
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A diversidade estrutural da comunidade bacteriana pode ser avaliada a partir do 
número, posição e intensidade relativa das bandas no gel (Gomes et al., 2008; Cunliffe et 
al., 2009c; Azevedo et al., 2012). A distância e a similaridade entre amostras dos diferentes 
locais podem ser apresentadas por método de escalonamento multidimensional não 
paramétrico (MDS, non-metric multidimensional scaling) e pela construção de 
dendrogramas, por análise hierárquica, respectivamente. A relação entre os factores 
ambientais e estrutura da comunidade bacteriana pode ser inferida a partir de formação dos 
grupos separados por análise hierárquica ou MDS em relação a condições diferentes 
quanto a estes fatores (Clarke et al., 2001). As bandas do gel de poliacrilamida podem 
ainda ser excisadas e sequenciadas para identificação, contribuindo para uma melhor 
compreensão da contribuição de diferentes grupos na estrutura da comunidade (Canas-
Ferreira et al., 2010; Tolvanen &Karp, 2011). 

No entanto, uma das desvantagens da abordagem molecular directa é que muita da 
informação se refere organismos não cultiváveis cuja fisiologia e ecologia são 
desconhecidas. Neste sentido é importante relacionar a diversidade estrutural com a 
diversidade funcional, alinhando os genes de rRNA 16S e genes funcionais, que permite 
estimar a contribuição de cada fracção da comunidade bacteriana para a dinâmica do 
ecossistema (Canas-Ferreira et al., 2010). É muito importante compreender a relação entre 
a estrutura das comunidades bacterianas e os factores ambientais que determinam a sua 
abundância e distribuição, designadamente salinidade, temperatura, luz, disponibilidade de 
nutrientes e concentação de poluentes (Fletcher et al., 1999).  

Archaea: ecologia e diversidade 

As Archaea foram descobertas há cerca de 130 anos e inicialmente foram incluídas 
num Reino Monera ou Procariota com as outras bactérias. Os novos métodos em Biologia 
molecular evidenciaram, que Archaea difere tanto das bactérias como das eucariotas. Em 
1990 formalmente foi proposta uma nova classificação surgindo os três domínios da vida 
Archaea Bacteria e Eucarya. (Woese et al., 1990). Primeiramente pensava-se que as 
Archaea só ocupam os habitats hostis, mas estudos recentes evidenciam a presença da 
Archaea em todo ambiente (de Long & Pace, 2001; Robertson et al., 2005; Chaban et al., 
2006; Cavicchioli et al., 2011) até nos ambientes artificiais (Moissl-Eichinger et al., 2011) 
e pensa-se que podem estar associadas às doenças (Yamabe et al., 2008). Os membros da 
Crenoarchaeota, que foram determinados como termófilos, foram detectados nos 
ambientes frios de água marinha (Cavicchioli et al., 2011). Haloarchaea das 
Euriarchaeotas foi detectada no Árctico e ambientes pouco salinos (Franzmann, 1988). 
Foram encontradas as Archaea associadas às esponjas (Schleper et al., 1998), raízes das 
plantas aquáticas (Herrmann et al., 2008), frutos de cafeeiro (De Oliveira et al., 2009) e 
intestino humano (Eckburg et al., 2005). 

A análise dos dados existentes sobre as comunidades de Bacteria e Archaea nos 
ambientes diversos mostram, que na maioria dos casos a diversidade de Bacteria é superior 
de Archaea, mas foram registados alguns casos em vários ambientes em que a diversidade 
da Archaea foi superior à de Bacteria (Aller & Kemp, 2008). Assim no Oceano Árctico e 
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na água Antárctica foi observada a distribuição da Archaea ligadas às partículas suspensas 
na água numa determinada profundidade, sendo que a riqueza maior foi observada numa 
grande profundidade e foi independente da variação sazonal (Bano & Hollibaugh, 2002). 
Na água costeira do Oceano Árctico foi observado um número significante de Archaea 
associada às partículas (Wells & Deming, 2003).  

Estima-se, que mais de um terço das bactérias dos oceanos é Archaea, assim 
Crenarchaeota representa um dos mais abundantes tipos de célula abaixo da zona fótica 
(>150m) detectado com FISH no oceano Pacifico perto do Havai (Karner et al., 2001). 
Estima-se, que no rRNA 16S total de amostras de bacterioplâncton costeira da America de 
Norte occore mais de 2% de Archaea nunca antes descrita. A abundância e distribuição 
desta Archaea em ambiente oxigenado nas águas costeiras marinhas sugerem a existência 
da Archaea com um tipo da fisiologia nunca descrita, que consegue residir e competir com 
eubactérias mesófilas aeróbicas (de Long, 1992).  

Comunidades bacterianas da Ria de Aveiro 

A água estuarina tem as propriedades físicas e químicas próprias resultantes da mistura 
de água doce e marinha: temperatura, gradiente de salinidade, concentração dos nutrientes, 
composição da matéria orgânica. A estrutura da comunidade bacteriana varia ao longo do 
gradiente de salinidade, sendo que a comunidade nativa estuarina se mistura gradualmente 
com comunidades alóctones (Crump et al., 2004; Campbell & Kirchman, 2012). A 
salinidade é um dos factores ambientais que mais influencia a distribuição das 
comunidades bacterianas em sistema estuarino da Ria de Aveiro (Cunha et al., 2000; 
Cunha et al., 2001; Henriques et al., 2004; Henriques et al., 2006a). Assim, a abundância 
bacteriana e actividade ectoenzimatica foram associadas com variação da salinidade, 
temperatura e clorofila a (Cunha et al., 2000). Alguns autores defendem a hipótese de que 
nos estuários existe uma única comunidade de bacterioplâncton, originada da mistura das 
populações marinhas e de água doce com bactérias provenientes dos solos e sedimentos, e 
que as variações em estrutura das comunidades dependem da taxa de crescimento e do 
tempo de residência das bactérias alóctones (Crump et al., 2004). Observa-se que as 
comunidades bacterianas dos estuários têm tendência para ser mais estáveis durante o 
verão em comparação com o inverno, em virtude da maior disponibilidade de nutrientes no 
verão (Fletcher et al., 1999; Crump et al 2004). 

No sistema estuarino da Ria de Aveiro não foram detetadas diferenças significativas 
entre diferentes camadas da coluna de água, designadamente a microcamada superficial 
(surface microlayer, SML) e a água subjacente (underlying water, ULW), quanto à 
abundância dos procariotas (Coelho et al., 2010; Santos et al., 2011; Santos et al., 2012). O 
efeito do hidrodinamismo estuarino sobre a actividade dos microrganismos da SML foi 
também demonstrado na Ria de Aveiro. As correntes fortes promovem a mistura da coluna 
de água na zona próxima da embocadura, inibindo a separação das comunidades da SML e 
da ULW, ao contrário o que acontece em zonas mais afastadas da embocadura, onde as 
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correntes de baixa velocidade permitem melhor separação das comunidades de 
bacterioneuston e bacterioplâncton (Santos et al., 2011). 

No sistema estuarino da ria de Aveiro predominam α-Proteobacteria (64-48% de OTU 
total das bibliotecas genómicas de rDNA 16S), γ-Proteobacteria (12-32%), β-
Proteobacteria (4-13%) no Canal de Ilhavo e no Canal de S. Jacinto (Henriques et al., 
2004). A análise de sequências de DNA revelou que os grupos dominantes bacterianos de 
Bacteroidetes, α-Proteobacteria e γ-Proteobacteria na seção marinha-salobra e 
Bacteroidetes, β- Proteobacteria, δ-Proteobacteria e ε-Proteobacteria na seção de água 
doce do estuário. A temperatura e salinidade são consideradas como os principais factores 
de regulação da composição da comunidade de bacterioplâncton (Henriques et al., 2006a). 
Na SML foi registado enriquecimento em bactérias heterotróficas cultiváveis, 
relativamente à ULW, com predomínio de Psychrobacter e Acinetobacter. A sequenciação 
das bandas de DGGE identificou sequências afiliadas com Actinobacteria, Cyanobacteria, 
γ-Proteobacteria e Bacteroidetes. A similaridade entre comunidades da SML e da ULW 
correlacionou-se com fatores espaciais e temporais (Azevedo et al., 2012).  

A microcamada superficial marinha 

A microcamada superficial marinha (SML) corresponde ao primeiro milímetro da 
coluna de água possui propriedades físicas e químicas diferentes das da água subjacente 
(ULW) (Stolle et al., 2011). Neste compartimento, desenvolve-se uma comunidade 
bacteriana específica designada bacterioneuston, que é diferente da comunidade bacteriana 
da coluna de água, designada como bacterioplâncton (Hunter, 1997). Embora tenham sido 
feitos vários estudos, a estrutura das comunidades bacterianas da SML ainda não está 
claramente definida (Hunter, 1997; Liss & Duce,1997; Hardy, 1982; Agogue et al., 2004; 
Cunliffe et al., 2009a,b,c; Stolle et al., 2011; Azevedo et al., 2012). 

A comunidade bacteriana da SML está exposta a forte influência da atmosfera e da 
variação das condições meteorológicas, em comparação com a água subjacente. A tensão 
superficial da água determina estabilidade física da SML (Hardy, 1982). Esta camada está 
exposta ao fluxo dos gases atmosféricos, radiação solar intensa, temperatura e salinidade 
instáveis e acumulação dos diversos compostos orgânicos e inorgânicos que têm menor 
densidade do que a água (Hunter, 1997; Liss & Duce,1997; Hardy, 1982). A concentração 
de poluentes antropogénicos, substâncias tóxicas e metais pesados na SML é várias ordens 
de grandeza superior à encontrada na água subjacente. Nestes poluentes incluem-se 
plásticos, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, clorohidrocarbonetos, chumbo, cobre, 
zinco, níquel e mercúrio (Hardy, 1982; Zuev et al., 2001; Coelho et al., 2010). Estudos 
rescentes mostram o enriquecimento da SML em partículas de exopolímeros transparentes 
(TEPs - transparent exopolymer particles) produzidos pelo fitoplâncton. Essas partículas 
formam um filme gelatinoso na superfície de água ao qual se fixam as bactérias. O 
contacto próximo das bactérias constituintes destes agregados pode aumentar os 
fenómenos de “quorum sensing” e transferência lateral de genes (Cunliffe et al., 2009b; 
Wurl & Holmes, 2008). 
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A metodologia de amostragem é uma das maiores dificuldades nos estudos das 
comunidades bacterianas da SML: as várias técnicas da colheita diferem entre si (Agogué 
et al., 2004); comunidade bacteriana é constituida por células aderentes a partículas e 
células na forma livre que são colhidas de forma diferencial (de Long et al., 1993; Bidle & 
Fletcher, 1995; Fletcher et al., 1999; Stolle et al., 2011); as condições atmosféricas, 
particularmente vento e precipitação (Romano et al., 1996; Stolle et al., 2010; Stolle et al., 
2011), correntes (Santos et al., 2011) poluentes como surfactantes (Cosovíc et al., 2005) 
afectam a estabilidade física e química da SML impossibilitando a separação das 
comunidades de bacterioplâncton e bacterioneuston. 

Abordagens independentes de cultivo, como DGGE e bibliotecas genómicas têm 
revelado diferenças na diversidade estrutural das comunidades da SML e da ULW 
(Franklin et al., 2005; Cunliffe et al., 2009a,c). As maiores diferenças têm sido detectadas 
em condições de vento fraco e elevada intensidade de radiação solar (Stolle et al., 2010; 
Stolle et al., 2011). Estudos em mesocosmos confirmam que a estrutura da comunidade 
bacteriana na SML é extremamente influenciada por factores ambientais, mas apresenta-se 
mais estruturada do que inicialmente se pensava (Cunliffe et al., 2009a). No entanto, nem 
sempre são encontradas diferenças significativas entre a abundância bacteriana na SML e 
ULW associadas a diferença distinta nas estruturas das comunidades (Cunliffe et al., 
2009a; Coelho et al., 2010; Santos et al., 2012). Pelo contrário, a abundancia total de 
organismos na SML - de bacterioneuston, fitoneuston e zooneuston – é várias ordens de 
grandeza superior de ULW, sendo que estas comunidades desenvolvem estratégias de 
sobrevivência neste habitat extremo (Hardy, 1982; Hardy & Apts, 1984; Agogué et al., 
2004; Agogué et al., 2005). 

Até ao momento não existe informação sobre as comunidades de Archaea no 
bacterioneuston da Ria de Aveiro. No entanto, estudos realizados no Pacifico mostraram, 
que na SML Bacteria forma uma comunidade bem distinta da encontrada na ULW, mas 
Archaea não, indicando que Archaea podem responder às condições de ambiente de forma 
diferente que Bacteria (Cunliffe et al., 2009a,c). 

Proteorrodopsinas em procariotas aquaticos 

Proteínas fotorreactivas covalentamente ligadas ao retinal são encontradas nos três 
domínios da vida (Eukarya, Bacteria e Archaea) desempenhando diferentes funções, 
designadamente a fotorrecepção visual e reações fototácticas sensoriais, transporte de iões 
e produção de energia (de la Torre et al., 2003). As proteorrodopsinas (PR) bacterianas 
foram descobertas por análise de fragmentos do genoma de uma γ-proteobactéria marinha 
não cultivável da estirpe SAR86 na baía de Monterey (Béjà et al., 2000; Béjà et al., 2001). 
A sua identificação foi baseada numa abordagem metagenómica, na qual fragmentos 
grandes de DNA genómico isolados de picoplâncton foram clonados e sequenciados (Béjà 
et al., 2000). 

Em 2006 foram descobertas PR em Archaea marinha. Cerca de 10% das 
Euriarchaeota da zona fótica contenham genes das PR adjacente aos genes da subunidade 
pequena de rRNA. Os genes de PR de Archaea são distintos dos de Bacteria, com maior 
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conteúdo em GC (49-51%) e foram relacionados com ordem Thermoplasmatales (Frigaard 
et al., 2006). Curiosamente, a bactéria Salinibacter ruber contem simultaneamente o genes 
que codificam para bacteriorrodopsina, halorrodopsina e proteorrodopsina (Mongodin et 
al., 2005). Pensa-se que os genes das PR podem ser adquiridos por transferência lateral de 
genes entre microrganismos não relacionados (Frigaard et al., 2006; Sabehi et al., 2007). 

São encontradas em diferentes grupos de procariotas, designadamente α, β, γ–
Proteobacteria, Bacteroidetes, Planctomicetales e Euryarchaea (de Long et al., 2010). Até 
2010 tinham já sido descobertas mais de mil variedades de PR (Rusch et al., 2007) em 
bactérias de diversos ambientes marinhos (de la Torre et al., 2003; Man et al., 2003; Sabehi 
et al., 2007) e de água doce (Atamna-Ismaeel et al., 2008), em ambientes profundos onde 
absorvem comprimentos de onda de luz azul e à superfície das águas onde absorvem luz 
verde (de Long & Béjà, 2010) e no gelo da Antárctida (Koh et al., 2010). Desde a sua 
descoberta ficou evidente que as PR não são uma excepção mas sim a regra das bactérias 
que habitam em ambientes bem iluminados como a superfície do oceano, ocorrendo entre 
13 a 80% das Bacteria e Archaea marinhas (De Long & Béjà, 2010).  

Genes de PR já foram detectados e estudados em bactérias marinhas cultiváveis, 
identificadas por sequenciação como Pelagibacter spp. (Giovannoni et al., 2005; Steindler 
et al., 2011; Sun et al., 2011), Vibrio spp. (Figura 1) (Gómez-Consarnau et al., 2010), 
Flavobacterium (González et al., 2008) e SAR92 (Fuhrman et al., 2008) Três 
representantes de Bacteroidetes possuidores de PR foram obtidas em culturas axenicas das 
águas de Mar Mediterrâneo e Baía de Blanes em Barcelona: Leeuwenhoekiella blandensis 

MED217, Dokdonia sp. MED134, e Polaribacter sp. MED152 (Figura 1) (Pedrós-Alió et 
al., 2006; Gómez-Consarnau et al., 2007). 

 
 

 

Figura 1: Duas colónias, de morfologia e coloração diferente, de bactérias possuidoras de 
proteorrodopsinas: a estirpe Polaribacter dokdonensis MED152 foi utilizada para mostrar o 
seu crescimento estimulado pela luz; e a de Vibrio A�D4 para mostrar a sua fototrofia 
(Adaptada de De Long & Béjà, 2010). 
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As PR são proteínas integrais da membrana ligadas ao cromóforo retinal, que 
funcionam como bombas de protões activadas pela luz, conseguindo convertê-la em 
energia química, sob a forma de ATP, por um processo não-fotossintético (Bryant et al., 
2006). As proteorrodopsinas pertencem à superfamília das rodopsinas bacterianas, mais 
especificamente às rodopsinas do tipo 1 (Spudich et al., 2000). A sua principal função é o 
bombeamento de protões dependente da luz (Béjà et al., 2000; Rappe et al., 2002; De Long 
& Béjà, 2007; González et al., 2008) e potencial papel fototrófico (Martinez et al., 2007; 
Walter et al., 2007). Acredite-se que desempenhem ainda funções de comunicação celular 
através de sinais eléctricos (Samoilovich et al., 2002; Sineshchekov et al., 2004). As PR 
desempenham um papel fisiológico de adaptação à carência dos nutrientes, que permite 
sobreviver muito melhor à carência de nutrientes à luz do que no escuro (Figura 1) 
(Kirchman et al., 2008; De Long & Béjà, 2010; Sun et al., 2011). 
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Objetivo 

Este estudo teve como objetivos, a caracterização da diversidade estrutural das 
comunidades de Archaea na microcamada superficial marinha da Ria de Aveiro, ao longo 
de um gradiente estuarino definido no Canal de Mira. Pretendeu-se ainda comparar a 
diversidade estrutural de Bacteria e Archaea no bacterioneuston e no bacterioplâncton. 
Pretendeu-se também definir se a salinidade e posicionamento na coluna de água 
acompanham as diferenças na estrutura das comunidades de Archaea e Bacteria.  

Considerando que a SML corresponde camada mais iluminada da coluna de água, este 
pode ser considerado como um micronicho particularmente favorável ao desenvolvimento 
de grupos de procariotas heterotróficos adaptados à utilização adicional de luz como fonte 
energia para vias metabólicas alternativas e complementares ao metabolismo quimio- 
organotrófico. Por isso pretendeu-se ainda detetar a presença de genes de 
proteorrodopsinas em bactérias do neuston e nos isolados bacterianos provenientes do 
ambiente estuarino. 
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Materiais e Métodos  

Área de estudo 

 Situada na costa ocidental de Portugal (40º38’N, 8º45’W), a Ria de Aveiro é uma 
lagoa constituída por 4 canais prinicipais (Mira, Ílhavo, S. Jacinto e Espinheiro) que se 
ramificam numa rede de canais secundários. Com comprimento de 45 km e 10 km de 
largura, cobre uma área de 83 km2 em maré viva e 66 km2 em maré morta. Os rios Antuã e 
Vouga com caudal de água de 5 m3/s e 50 m3/s respectivamente, transportam cerca de 1.8 
x106 m3 de água doce para a Ria de Aveiro durante um ciclo de maré (Silva & Lopes, 
2008). A amplitude da maré é de cerca 3.3 m em maré viva e de 1 m em maré morta, sendo 
a circulação de água dentro do estuário influenciada sobretudo pelas marés (Dias et al., 
1999). A coluna de água é verticalmente homogénea quanto à salinidade (Lopes et al., 
2006). A actividade biológica da Ria de Aveiro é afectada por variações sazonais dos 
parâmetros ambientais e por influências antropogénicas. Na Ria são descarregados alguns 
resíduos industriais e urbanos, bem como compostos associados a actividades portuárias e 
de navegação (Dias et al., 1999). 

 

 

Figura 2: Representação do Canal de Mira (Ria de Aveiro), com indicação dos locais de 
amostragem. A-Forte da Barra; B-Costa �ova; C-Vagueira. 
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O Canal de Mira constitui um dos canais principais da Ria de Aveiro, estendendo-se 
de Sul para a Norte ao longo da costa, desaguando no Canal de Barra, um canal artificial, 
através do qual comunica com o mar (Figura 2). Tem aproximadamente 14 km de 
comprimento e 300 m de largura máxima e é alimentado com água doce pelo rio Mira, 
com caudal 1 m3/s (Dias et al., 1999; Silva & Lopes, 2008).  

As amostras de SML e de ULW foram recolhidas em 3 pontos no Canal de Mira 
(Figura 2). Os pontos de amostragem foram escolhidos de modo a obter um perfil 
longitudinal de salinidade. O local A situa-se junto ao Forte de Barra, perto de 
embocadura, e representa os índices de maior influência de água de mar. O local B, situa-
se na Costa Nova, numa zona de salinidade intermédia e o local C, na Vagueira, foi 
escolhido para representar a secção mais interior da Ria. O acesso à água efetuou-se a 
partir de margem, usando as plataformas flutuantes públicas (locais A e B) ou privadas 
(local C) de acesso às embarcações. 

Colheita 

Efectuou-se a colheita em condições meteorológicas favoráveis à separação da SML 
(céu limpo e vento fraco). As amostras destinadas a ensaios microbiológicos foram 
recolhidas para frascos estéreis de 350 ml. A água da camada superficial foi recolhida com 
placas de acrílico e de vidro de 30 cm x 20 cm x 3 mm (Agogué et al., 2004). Antes da 
colheita, as placas foram desinfectadas com etanol e enxaguadas com água do local. Para a 
colheita, as placas foram imersas em posição vertical, deixadas escorrer durante 2-3 
segundos e a água foi recolhida forçando as placas através de duas lâminas de teflon 
montadas no amostrador. As placas foram usadas alternadamente e a água aderente às 
placas foi recolhida para frascos esterilizados de modo a obter uma amostra composta 
correspondente à água recolhida em imersões sucessivas. Em cada local foram recolhidas 3 
amostras compostas de água de SML. A água de ULW foi obtida por imersão direta de um 
frasco de 350 ml esterilizado, cerca de 20 cm abaixo da superfície. Foram também 
recolhidas 3 sub-amostras de ULW em cada local. Obteve-se assim um conjunto de 18 
amostras correspondendo a 3 sub-amostras de SML e 3 sub-amostras de ULW de cada um 
dos locais.  

Parametros físico-quimicos 

A salinidade e temperatura foram determinadas no local à profundidade de cerca de 20 
cm, com um condutivímetro NTW LF 196 (WTW). 

Isolamento de bactérias possuidoras de PR 

As amostras de água de Ria de Aveiro foram incubadas em condições favoráveis para 
enriquecimento com bactérias possuidoras das proteorrodopsinas (Giovannoni et al., 2005). 
Para esse fim, 200 ml de volume das amostras de água recolhida foram incubadas em 
frascos esterilizados sob uma fonte de luz PAR (photosynthetically active radiation) 
produzida por uma bateria de lâmpadas de halógeneo (UV-free, 150 W, 24 µM m2 s-1) com 
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fotoperíodo de 12 h luz/12 h escuro durante aproximadamente 3 meses, sem adição de 
nutrientes, com agitação magnética (Matthew et al., 2004). Posteriormente procedeu-se ao 
isolamento das bactérias. Foram preparadas diluições (10-1, 10-2, 10-3) das amostras em 
volume a 100µl e alíquotas de soluto Ringer. Procedeu-se à sementeira por espalhamento à 
superfície em meio Marine Broth (Difco) de meia concentração (20.05 g/l) com 1.5% de 
agar (Difco) (Piekarski et al., 2009). As placas foram incubadas à luz natural durante 2 
semanas à temperatura ambiente. Após a incubação, as colónias pigmentadas (amarelo, 
laranja, vermelho) foram selecionadas, isoladas e purificadas por repicagem sucessiva (no 
mínimo 3 vezes). Os isolados obtidos foram guardados em glicerol a 30%, a -20 ºC. 

Para além das estirpes bacterianas isoladas neste estudo, foram também usados para a 
pesquisa de genes de proteorrodopsinas um conjunto de isolados bacterianos gentilmente 
cedidos por colaboradores do LMAA (Laboratório da Microbiologia Aplicada e 
Ambiental, Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro). 

Extração de D�A dos isolados bacterianos 

Para a extracção de DNA dos isolados bacterianos foi seguido um protocolo descrito 
por Henriques (2006b). Para recolha das células, centrifugou-se 2 ml de culturas em fase 
estacionária durante 5 min a 13000 rpm. Ressuspendeu-se o pellet em 100 µl de tampão 
TE (10 mM Tris-HCl, ph 7.6-8.0, 0.1 mM EDTA). Seguidamente, adicionou-se o 50 µl de 
solução de lisozima (30 mg/ml), e incubou-se durante 40 min a 37 ºC. A seguir adicionou-
se 50 µl de solução de lise (Genomic DNA Purification Kit, Fermentas), e incubou-se 
durante 10 min a 65 ºC. Adicionou-se 20 µl de SDS, 20% e incubou-se durante 10 min a 
68 ºC. De seguida adicionou-se 50 µl de solução de NaCl, 5M, incubou-se a mistura 
durante 5 min a 68 ºC e centrifugou-se a velocidade 13000 rpm durante 1 min. O pellet foi 
ressuspendido em 200 µl de clorofórmio por agitação por inversão, e procedeu-se a 
centrifugação a 13000 rpm durante 5 min. Removeu-se a fase aquosa, contendo os ácidos 
nucleicos, e ressuspeneu-se em 100 µl de isopropanol. A seguir procedeu-se a 
centrifugação a 13000 rpm durante 5 min. Adicionou-se 100 µl de etanol absoluto frio, e 
manteve-se a 4 ºC durante 15 min. Depois de uma nova centrifugação a velocidade 13000 
rpm durante 2 min lavou-se o pellet (DNA) com etanol a 70%, centrifugou-se novamente, 
secou-se à temperatura ambiente, ressuspendeu-se em 50µl de tampão TE e guardou-se      
a -20 ºC. 

Extracção de D�A total de amostras ambientais 

Para recolha das células, filtrou-se 250 ml de cada amostra através de membranas de 
policarbonato estéreis (0.2 µm de poro) (Poretics Products, Livermore, USA) com 
diâmetro de 3 cm, utilizando uma bomba de vácuo. Os filtros foram colocados em placas 
de Petri e guardados a -20ºC até se proceder à extração de DNA. Todo o material utilizado 
foi previamente esterilizado. 

A extração de DNA das 18 amostras ambientais foi efectuada usando um 
procedimento adoptado de Costa et al., 2004. Resumidamente, ressuspenderam-se as 
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células retidas nos filtros em 0.5 ml de etanol absoluto (EMPARTA® ACS, Merck 
Millipore). Adicionou-se 200 mg de uma mistura de esferas de vidro de diferentes calibres 
(0.1-0.5 mm), previamente esterilizadas, e submeteu-se os tubos a duas agitações 
sucessivas a 5.5 m/s durante 30 s no Fast Prep EP120 (Obiogene). Após centrifugação, 
adicionou-se 400 µl de solução de lise (Genomic DNA Purificatio Kit, Fermentas) ao 
pellet e aqueceu-se a mistura a 65 ºC durante 30 min. Para separar os ácidos nucleicos do 
restante material celular e detritos, adicionou-se uma mistura de clorofórmio e álcool 
isoamílico (4:1) (EMSURE® ACS, Merck Millipore) às células lizadas. A precipitação e 
lavagem dos ácidos nucleicos foram feitas com 0.6 volumes de isopropanol durante 30 min 
e com 0.5 ml de etanol a 70% frio (-20ºC), respectivamente, com centrifugação a 16000 
rpm e descarte de sobrenadante entre as lavagens. Depois de seco à temperatura ambiente 
ressuspendeu-se o pellet de DNA em 30 µl de tampão TE e guardou-se a -20ºC. 

Amplificação de genes de rR�A 16S de Bacteria 

O DNA extraído das amostras ambientais foi submetido a amplificação por nested-
PCR (Gomes et al., 2008). Na primeira reação de PCR foram usados os primers universais 
27f (5´-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´) e 1492R (5´-
GGTTACCTTGTTACGACTT-3´) (Weissburg et al., 1991), que têm por alvo um 
fragmento de 1450 bp do gene rRNA 16S do domínio Bacteria. As reações de PCR foram 
realizadas em misturas reacionais de 25 µl, contendo BSA (Bovine serum albumine, 

Sigma) a uma concentração final de 0.2 mg/ml, 0.096 µM de cada um dos primers, 10 ng 
de DNA extraído e 0.5 volumes de Master Mix (MBI, Fermentas). A amplificação foi feita 
num termociclador (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA) programado para 1 ciclo de 
desnaturação inicial a 94 ºC durante 5 min, 25 ciclos a 94 ºC durante 45 s, annealing a 56 
ºC durante 45 s, extensão a 72 ºC durante 90 s e 1 ciclo de extensão final a 72 ºC durante 
10 min.  

Os produtos da primeira reação de PCR foram diluídos (1:20) e usados como molde 
para a segunda reação, na qual foram utilizados os primers para DGGE: 1378R. (5´-
CGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG-3´), 984F-GC (5´-AACGCGAAGAACC-
TTAC-3´) que têm por alvo um fragmento com cerca de 473 bp (Heuer et al., 1997). As 
reações de PCR foram realizadas em misturas reacionais de 25 µl contendo 0,1 µM de cada 
um dos primers, 2% de acetamida 10 ng de DNA e 0.5 volumes de Master Mix. A reação 
de amplificação decorreu segundo o seguinte protocolo: um ciclo de desnaturação inicial a 
94 ºC durante 4 min; 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC durante 1 min, annealing a 53 ºC 
durante 1 min e extenção a 72 ºC durante 2 min e um ciclo de extenção final a 72 ºC 
durante 7 min. Em todas as reações de PCR (Bacteria) foi usado como controlo positivo o 
DNA extraído de E. coli, e como controlo negativo, usou-se o produto de uma reacção sem 
DNA (com volume equivalente de água). Exceto quando indicado um fornecedor diferente, 
em todas as reações de PCR foram utilizados reagentes da MBI Fermentas (Vilnius, 
Lituânia). 

Depois de cada uma das reações de PCR, visualizou-se os produtos de amplificação 
por electroforese em gel de agarose 1.8 % (Fluka) contendo 0.5 µg/ml de brometo de etídio 
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(VWR) a 120 V durante 45 min em tampão TAE x 1 (0.04M Tris-Acetato, 0.001M EDTA, 
pH=8). A presença do DNA foi confirmada por visualização das bandas num 
transiluminador de UV (Benchtop). 

Amplificação do gene rR�A 16S de Archaea via PCR 

Para a amplificação de fragmentos do gene rRNA 16S de Achaea a partir do DNA 
extraído usou-se também a abordagem de nested-PCR (Pires et al., 2012). Na primeira 
reação foram usados os primers ARC344f 5'-ACGGGGYGCAGCAGGCGCGA-3' (Bano 
et al., 2004) e ARCH958R-mod 5'-YCCGGCGTTGAVTCCAATT-3' (624 bp) (adaptado 
De Long,1992). 

A mistura reacional (25 µl) da primeira PCR consistiu em 0.2 µM de cada um dos 

primers, 4% (v/v) formamida e 2.5 µg de BSA, 10 nanogramas DNA e 0.5 volumes de 
Master Mix (MBI Fermentas). A amplificação foi efectuada num termociclador Multigene 
TC 9600 - G, nas seguintes condições: 1ciclo de desnaturação inicial a 94 ºC durante 5 
min; 30 ciclos de desnaturação a 94 ºC durante 1 min, annealing a 56 ºC durante 1 min e 
extensão a 72 ºC durante 1 min, seguido de uma extensão final a 72 ºC durante 7 min. 

Os produtos da reação da primeira amplificação foram sujeitas a uma segunda reação 
de amplificação com os primers 524F-10 (5'-GCCGCGGTAA-3') e ARCH958R-mod 
(GC) (5´-CCGGCGTTGAVTCCAATT-3´) (425 bp) (Pires et al., 2012). A mistura 
reacional (25 µl) consistiu em 0.2 µM de cada um dos primers, 4% (v/v) acetamida, 10-20 
nanogramas de DNA e 0.5 volumes de Master Mix (MBI Fermentas). A reação foi 
efectuada num termociclador Multigene TC 9600 – G segundo o seguinte protocolo: 1ciclo 
de desnaturação inicial a 94 ºC durante 5 min; 35 ciclos de desnaturação a 94 ºC durante 1 
min, annealing a 50 ºC durante 1 min e extensão a 72 ºC durante 90 s, seguido de uma 
extensão final a 72 ºC durante 7 min. Como controlo positivo foi usado DNA extraído de 
solo (Pires, 2012) e como controlo negativo usou-se o produto de uma reacção de 
amplificação sem DNA (com volume equivalente de água). 

Depois de cada reação de PCR, os produtos de amplificação foram analisados por 
electroforese em gel de agarose 1.2% (Fluka) contendo 1 µM/ml GelRed (GelRedTM 
Nucleic Acid Gel Stain (Biotium), a 120 V durante 45 min, em tampão TAE 1x (0.04M 
Tris-Acetato, 0.001M EDTA, pH=8, Sigma). A presença do DNA foi confirmada por 
visualização de bandas após colocação do gel num transiluminador de UV (ChemiDoc™ 
XRS+). O tamanho dos fragmentos foi avaliado por comparação com o marcador de pesos 
moleculares GeneRuler (GeneRulerTM DNA Ladder Mix, MBI Fermentas). Para as reações 
de PCR foram utilizados reagentes MBI Fermentas, exceto quando indicado um fornecedor 
diferente.  

DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 

Para estimar a diversidade estrutural das comunidades de Bacteria e Archaea, 
submeteu-se os produtos da segunda reação de PCR a DGGE, de modo a separar os 
fragmentos do gene rRNA 16S homólogos em função da sua sequência nucleotídica. Usou-
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se um gradiente de desnaturação de 40-58% ureia/formamida. Considerou-se como 100% 
desnaturante a composição correspondente a 7 M de ureia, 40% formamida desionizada e 
0.5% de TAE 50x com acetato de sódio (0.5M Tris-Base, 0.05M EDTA, 0.1M CH3CO2Na, 
pH 8.0)  

Cada poço de gel foi carregado com 15 µl (Archaea) ou 8 µl (Bacteria) de produto da 
segunda reação de PCR misturado com 5 µl de tampão de carga para DGGE. Após uma 
pré-corrida a 160 V durante 10 min, a electroforese em gradiente desnaturrante foi 
efectuada em tampão TAE 1x (0.04M Tris-Acetato, 0.001M EDTA, pH=8, Sigma) a 60 ºC 
e à voltagem de 160 V, durante 960 min, num sistema DCodeTM System (Universal 
Mutation Detection System, Biorad). 

No final da electroforese, fixou-se o gel numa solução contendo 10% de etanol, 0.5% 
de ácido acético glacial, lavou-se em água destilada, imergiu-se durante 20 min numa 
solução de coloração contendo 0.3% AgNO3, e lavou-se com água Milli-Q. Seguiu-se uma 
nova imersão numa solução contendo 3% de NaOH, e 0.34% de formaldeído. O gel foi 
depois incubado a 60 ºC até ao aparecimento de bandas. A reacção foi finalizada com 
adição de uma solução de 0.75% de Na2CO3. (Heuer et al., 2001) Digitalizou-se o gel num 
transiluminador de UV (ChemiDoc™ XRS+). 

Tratamento dos dados  

Para avaliar a diversidade das comunidades de Bacteria e Archaea aplicou-se o índice 
da diversidade de Shannon-Wiener (Shannon & Weaver, 1978) para cada amostra, de 
acordo com a fórmula: 

 �´ = −∑ �
�
�		�

�
�
��   

onde S é o número de bandas numa amostra e pi é- a intensidade relativa de cada banda, 
determinada de acordo com a equação: pi=ni/N, onde ni é o valor da intensidade de uma 
banda, N - soma das intensidades de todas bandas da uma amostra (Gafan et al., 2005). 
Para as amostras de SML e ULW de Bacteria e SML de Archaea foi ainda calculada a 
média e o desvio padrão do índice Shannon-Wiener no Excel (Microsoft). 

A comparação entre comunidades foi efectuada a partir dos géis de DGGE de Bacteria 
e Archaea com software GelCompar 4.0, durante qual se aplicou uma transformação 
numérica à presença e a intensidade das bandas. Os dados obtidos foram processados no 
Excel (Microsoft). Posteriormente o software Primer 6 (Primer-E Ltd) (Clarke & Warwick 
et al., 2001) foi usado para efetuar a analise hierárquica e MDS (non-metric 

multidimensional scaling) com base nas similaridades de Bray-Curtis determinadas para as 
amostras. Foi também aplicado o teste ANOSIM para verificar a existência de diferenças 
estatisticamente significativas (p < 0,1) entre os grupos das amostras e determinar o valor 
da estatística de teste, denominada R (0;1). Um valor de R igual a 1 indica a existência de 
diferenças entre os grupos das amostras, enquanto um valor de R igual a 0 indica que não 
existem diferenças significativas entre os grupos das amostras. Quando o valor R é 
negativo, as diferenças entre amostras do mesmo grupo são maiores do que as diferenças 
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entre diferentes grupos. A estatística R em ANOSIM varia de 0 a 1, com valores mais altos 
indicando maior variação na composição entre amostras; R > 0.75, bem separadas; 0.50 ≤ 
R ≤ 0.75, moderadamente separadas mas sobrepostas; 0.25 < R < 0.50, separadas mas 
sobrepostas fortemente; R ≤ 0.25, mal separado (Ramette, 2007). 

Amplificação de genes de proteorrodopsinas 

O DNA extraído de isolados e das amostras ambientais, que foram recolhidas e 
processadas para analise estrutural das comunidades Archaea e Bacteria, foi usado também 
para a deteção de genes de proteorrodopsinas com os primers apresentados na Tabela 1 
(Campbell et al., 2008). 

 

Tabela 1: Primers usados para deteção de genes das proteorrodopsinas (Cambell et al., 2008). 
 

Primer (5’-3’) Grupo Alvo 

HOT2C01_F 

HOT2C01_R 

FLAVO_F2 

FLAVO_R2 

SARPR_125F 

SARPR_288R 

BAC_F2 

BAC_R2 

PR-1aF 

PR-1aR 

GTAATTCTTGCRGCNATGAC 

YTGACCRGCAGCRTTTCC 

GGATACTAACAGTTCCWTTRATGTGTG 

CCRAAGTAACCWGTRACAAGCAT 

THGGWGGATAYTTAGGWGAAGC 

CCCAACCWAYWGTWACRATCATTCT 

CCRCTGCAAATGGTNGAATTYTACTTC 

GCCGGCYTCRCCWGCAAARAT 

GATCGAGCGNTAYRTHGARTGG 

GATCGAGCRTADATNGCCCANCC 

HOT2CO1 

 

FLAVO-NASB 

 

SAR11 

 

BAC17H8 

 

Todos os genes PR 

 

Para a deteção de genes de proteorrodopsinas gerais foi usada uma mistura reacional 
(25 µl) contendo 0.1 µM de cada um dos primers (PR-1aF e PR-1aR), 20 -30 nanogramas 
de DNA e 0.5 volumes de Master Mix. A amplificação foi efetuada num termociclador 
Multigene TC 9600 – G, nas seguintes condições: um ciclo de desnaturação inicial a 94ºC 
durante 2 min, 35 ciclos de desnaturação a 94 ºC durante 30 s, annealing a 52 ºC durante 
30 s, extensão a 72 ºC durante 30 s, seguido de uma extensão final a 72 ºC durante 7 min. 
O produto de reação de amplificação PCR foi submetido a electroforese em gel de agarose 
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1.8% (Fluka). O tamanho dos fragmentos foi avaliado por comparação com o marcador de 
pesos moleculares GeneRuler (GeneRulerTM DNA Ladder Mix, MBI Fermentas). As 
bandas do tamanho pretendido (335 bp) foram excisadas, purificadas (DNA Purification 
Kit, Fermentas) e enviadas para sequenciação. 

Para os restantes conjuntos de primers testados, as misturas reacionais (25 µl) 
consistiram em 20 -30 nanogramas de DNA, 0.5 volume de Master Mix e os respetivos 
primers na concentração final apresentada na Tabela 2. A amplificação foi efetuada num 
termociclador Multigene TC 9600 – G programado para um ciclo de desnaturação inicial a 
95 ºC durante 10 min, 35 ciclos de desnaturação a 95 ºC durante 15 s, annealing a 52 ºC 
durante 45 s, extensão a 72 ºC durante 45 s, sem passo final de dissociação (Cambell et al., 
2008). O produto de reação de amplificação PCR foi submetido a electroforese em gel de 
agarose 1.1% (Fluka). O tamanho dos fragmentos foi avaliado por comparação com o 
marcador de pesos moleculares GeneRuler (GeneRuler. ™. 1kb DNA Ladder Plus, MBI 
Fermentas). 

 

Tabela 2: Temperatura e tempo de annealing e concentração final dos primers para a deteção 
de grupos específicos de PR. 
 

Primer Temperatura de annealing 
Concentração final 

de primer, µM 

SARPR_125F 

SARPR_288R 

54 ºC :45 s 0.2 

BAC_F2 

BAC_R2 

54 ºC :45 s 0.2 

HOT2C01_F 

HOT2C01_R 

56 ºC :45 s 0.2 

FLAVO_F2 

FLAVO_R2 

56 ºC :45 s 0.16 
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Resultados 

Parâmetros físico-químicos 

Durante a recolha das amostras ambientais os valores de salinidade determinados nos: 
locais A, B e C foram 27.7‰, 24.5‰ e 4.1‰, respectivamente. As temperaturas de água 
registadas nos locais A, B e C foram 13.2 ºC, 13.4 ºC e 14.9 ºC. 

Diversidade estrutural das comunidades de Bacteria 

A diversidade estrutural das comunidades de Bacteria na SML e na água subjacente 
foram avaliadas através do número e posição das bandas obtidos num gel de DGGE 
correspondentes à análise de fragmentos de genes de rRNA 16S amplificados por nested-
PCR (Gomes et al., 2008) com os primers 27f e 1492R (Weissburg et al., 1991); 1378R e 
984F. GC-Clamp- (Heuer et al., 1997). O gel foi digitalizado obtendo-se a imagem 
apresentada na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Perfis de DGGE de fragmentos do gene de rR�A 16S de Bacteria amplificados a 
partir de D�A extraído de amostras de água da microcamada superficial (SML) e da água 
subjacente (ULW) colhidas nos locais A, B e C. Para cada condição, estão representadas 3 
sub-amostras. M-marcador. 

 

 Os perfis permitem identificar diferenças no número e posição de bandas entre sub-
amostras, embora se observem bandas comuns em amostras do mesmo local. São também 
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observáveis diferenças entre os perfis correspondentes comunidades dos diferentes locais. 
Foram detectadas entre 11 a 18 bandas correspondentes a ribotipos de Bacteria em cada 
sub-amostra analisada. 

Depois do tratamento numérico da imagem com o software GelCompar 4.0 e posterior 
análise estatística com o software Primer 6, foi obtida por MDS uma representação 
bidimensional das semelhanças entre os perfis de DGGE das várias amostras (Figura 4) e 
um dendrograma mostrando a percentagem da similaridade entre amostras (Figura 5). 

O valor R=0.779 e p=0.1 do teste global de ANOSIM indicam existência de diferenças 
significativas entre grupos das amostras. O valor R do teste entre amostras de cada par das 
comunidades (Pairwise Tests) é apresentado na Tabela 3. O valor p igual a 0.1 foi obtido 
para cada par exeto p=0.3 para B ULW e B SML, que indica que existem diferenças 
significativas entre todas comunidades, exceto entre as comunidades de SML e ULW do 
local B. 

A análise ANOSIM par-par (Tabela 3) revelou um valor de R de 0.63 e de 0.889 para 
a comparação da diversidade das comunidades da SML e ULW no local A e C, 
respectivamente (p < 0.1), o que indica a existência de diferenças significativas na 
estrutura das comunidades da SML e ULW nos dois locais. 

 

Tabela 3: Resultados da análise A�OSIM (valores de R) relativos à comparação par-par da 
similaridade das comunidades de Bacteria da microcamada superficial (SML) e da água 
subjacente (ULW) provenientes dos locais A, B e C. Apenas são apresentados os resultados 
estatisticamente significativos (p<0.1). 
 

 A SML A ULW B SML B ULW C SML C ULW 

A SML - 0.63 0,815 0.889 0.963 1 

A ULW  - 0.333 0.519 0.852 1 

B SML   - n.s. 1 1 

B ULW    - 0.963 1 

C SML     - 0.889 

C ULW      - 

 

A análise ANOSIM revelou um valor de R de 0.815, 0.963 e 1 para as comparações 
das comunidades da SML entre os locais A-B, A-C, e B-C (p < 0.1), indicativo da 
existência de diferenças significativas na estrutura das comunidades de bacterioneuston nos 
três locais. 
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Os valores de R obtidos no teste ANOSIM para comparação das comunidades da 
ULW variaram entre 0.519, para a comparação A-B, e 1, para a comparações A-C e B-C (p 
< 0.1), sugerindo que as comunidades de bacterioplâncton dos diferentes locais são 
significativamente diferentes. 

O resultado da análise de MDS (Figura 4) permite verificar a separação de dois grupos 
de amostras: amostras do local C e amostras dos locais A e B. No local C, a análise 
hierárquica e MDS dos perfis de DGGE permitem ainda verificar a separação entre as 
amostras da SML e da ULW. No local A, verifica-se também a clara separação entre as 
amostras da SML e as amostras da ULW. No entanto, não foi possível detetar uma 
diferenciação nítida na diversidade das amostras da ULW do local A e as amostras da SML 
e ULW do local B.  

 

 

Figura 4: Representação bidimensional da análise MDS dos perfis de DGGE de fragmentos 
do gene de rR�A 16S de Bacteria amplificados a partir de D�A extraído das amostras de 
água da microcamada superficial (SML) e da água subjacente (ULW) colhidas nos locais A, B 
e C. Para cada condição, estão representadas 3 sub-amostras. 

 

O dendrograma da Figura 5 confirma e representa com maior detalhe, a relação de 
semelhança entre as estruturas das comunidades de Bacteria na SML e ULW dos 3 locais 
de amostragem no Canal de Mira, com base nos perfis de DGGE. Através da análise do 
dendrograma é possível verificar que as amostras do local A e B e as amostras do local C 
partilham uma similaridade de 43%. No local C, bacterioplâncton e bacterioneuston 
constituem grupos separados com uma similaridade de 53% entre si. No local A, as 
amostras de bacterioneuston formam um grupo separado, com 63 % de similaridade com o 
grupo constituído pelas amostras do local B e da ULW do local A. Dentro deste último 
grupo, não há separação por local nem por camada da coluna de água. 
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Figura 5: Dendrograma representando a semelhança entre comunidades de Bacteria da 
microcamada superficial (SML) e da água subjacente (ULW) colhidas nos locais A, B e C. 
Para cada condição, estão representadas 3 sub-amostras. 

 

A análise hierárquica, MDS e teste de hipótese ANOSIM, os todos, indicam que 
existem diferenças significativas entre os perfis de DGGE correspondetes a locais com 
salinidade diferente, as amostras do local C formam um grupo separado, que inclui as 
amostras da SML e da ULW. As amostras dos locais A e B formam outro grupo, constituí- 

 

 

Figura 6: Valores do índice de Shannon-Wiener (H’) calculados para as comunidades 
de Bacteria da microcamada superficial (SML) ou da água subjacente (ULW) 
colhidas nos locais A, B e C. Para cada condição, estão representados os valores 
médios de 3 sub-amostras. As barras de erro representam o desvio padrão. 
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do por dois subgrupos num incluem-se as amostras da SML do local A e no outro incluem-
se as amostras da ULW dos locais A e B e da SML do local B. A análise estatística 
também indica que nos locais A e C há diferenças significativas entre as comunidades da 
SML e da ULW. 

Os valores médios do índice de Shannon-Wiener (H’) apresentados na Figura 6 
mostram, que quanto à diversidade, não há diferenças significativas entre as comunidades 
da Bacteria do neuston e do plâncton de cada local e que também não há uma variação 
significativa da diversidade em cada compartimento, ao longo do perfil estuarino. 

Diversidade estrutural das comunidades de Archaea 

As comunidades de Archaea na SML e na ULW dos 3 locais de amostragem foram 
avaliadas através do número e posição das bandas obtidos num gel de DGGE 
correspondentes à análise de fragmentos de genes de rRNA 16S amplificados por nested-
PCR de Archaea (Pires et al., 2012) com os primers ARC344f (Bano et al., 2004) e 
ARCH958R-mod (de Long, 1992); 524F-10 e ARCH958R-mod (GC) (Pires et al., 2012). 
Os perfis de DGGE resultante da separação dos fragmentos do gene rRNA 16S de Archaea  

 

 

Figura 7: Perfis de DGGE dos fragmentos do gene rR�A 16S  de Archaea amplificados a 
partir de D�A extraído das amostras de água da microcamada superficial (SML) ou da água 
subjacente (ULW) colhidas nos locais A, B e C. Para cada condição, estão representadas 2 ou 
3 sub-amostras. M-marcador.  
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amplificados por PCR obtidos a partir das amostras ambientais (excluindo 4 amostras para 
as quais não se conseguiu amplificação) são apresentados na Figura 7. 

À semelhança do que foi observado para Bacteria, os perfis de DGGE do rRNA 16S 
de Archaea permitem verificar uma grande variabilidade no número e posição de bandas 
entre sub-amostras de um mesmo local. Em cada sub-amostra, foram detetadas 19 a 44 
bandas correspondentes a diferentes ribotipos de Archaea. 

Depois do tratamento numérico da imagem com o software GelCompar 4.0 e análise 
estatística posterior com o software Primer 6, foi obtida por MDS uma representação 
bidimensional das semelhanças entre os perfis de DGGE das várias amostras (Figura 9) e 
um dendrograma mostrando a percentagem da similaridade entre amostras (Figura 8). 

O resultado da análise MDS indica claramente uma grande variabilidade entre sub- 
amostras, não existindo qualquer agrupamento nítido de acordo com o local de 
amostragem ao longo do perfil estuarino ou em relação ao posicionamento na coluna de 
água (SML ou ULW). Os mesmos resultados são também suportados pela análise do 
dendrograma, onde é possível verificar a reduzida similaridade entre as sub-amostras (20 a 
60%). 

 

 

Figura 8: Representação bidimensional da análise MDS dos perfis de DGGE de fragmentos 
do gene de rR�A 16S de Archaea amplificados a partir de D�A extraído da comunidade total 
de amostras de água da microcamada superficial (SML) e da água subjacente (ULW) 
colhidas nos locais A, B e C. Para cada condição, estão representadas 2 ou 3 sub-amostras. 

 

O resultado do teste global (Global Test) do ANOSIM revelou um valor de p=0.819 e 
R=-0.114 o que indica que as diferenças dentro dos grupos são maiores das diferenças 
entre dos grupos. A determinação do valor de R do teste para as comparações entre pares 
de amostras revelou um valor de p > 0.1 em todos os casos, o que indica que a hipótese 
nula é verdadeira, isto é, não existe separação das comunidades por factor da salinidade e 
camada da coluna da água.  
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Figura 9: Dendrograma representando a semelhança entre comunidades de Archaea da 
microcamada superficial (SML) ou da água subjacente (ULW) colhidas nos locais A, B e C. 
Para cada condição, estão representadas 2 ou 3 sub-amostras. 

 

Os valores médios do índice de Shannon-Wiener (H’) apresentados na Figura 10 
mostram, que quanto à diversidade, não há diferenças significativas entre as comunidades 
da Archaea na SML ao longo do perfil estuarino. 

 

 

Figura 10: Valores do índice de Shannon-Wiener (H’) calculados para as 
comunidades de Archaea da microcamada superficial (SML) colhidas nos locais A, B 
e C. Para cada condição, estão representados os valores médios de 3 sub-amostras. (2 
para A SML). As barras de erro representam o desvio padrão. 
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Os valores do índice de Shannon-Wiener (H’) calculados para a diversidade de 
Bacteria e Archaea em cada tipo de amostra recolhida e em cada local, são apresentados na 
Tabela 4. Quanto à diversidade, não há diferenças significativas entre a estrutura das 
comunidades de Archaea da SML e da ULW de cada local, e que também não há uma 
variação significativa da diversidade em cada compartimento ao longo do perfil estuarino.  

 

Tabela 4: Valores do índice de Shannon-Wiener (H’) calculados para as comunidades de 
Archaea e de Bacteria da microcamada superficial (SML) e da água subjacente (ULW) 
colhidas nos locais A, B e C para cada amostra. 
 

Amostra 

Bacteria Archaea 

H´ (loge) Media (H´) H´ (loge) Media (H´) 

A SML 1 2.422 3.511 

A SML 2 2.452 -  

A SML 3 2.588 2.452 3.493 3.502 

A ULW 4 2.586  - 

A ULW 5 2.478 3.526 

A ULW 6 2.777 2.586 3.069 - 

B SML 7 2.621 2.118 

B SML 8 2.326 2.721 

B SML 9 2.384 2.384 3.511 2.783 

B ULW 10 2.596 -  

B ULW 11 2.209 3.614 

B ULW 12 2.719 2.596 3.307 - 

C SML 13 2.488 2.815 

C SML 14 2.656 3.53 

C SML 15 2.547 2.547 3.665 3.336 

C ULW 16 2.509 3.427 
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C ULW 17 2.629 3.389 

C ULW 18 2.36 2.509 -  - 

 

 

Detecção de genes de PR em isolados bacterianos e em amostras 
ambientais 

O DNA extraído dos três isolados bacterianos foi usado para amplificação por PCR 
com primers PR-1a para genes de PR. O resultado da amplificação está representado na 
Figura 11. É possível verificar a existência de várias bandas em cada produto de PCR, 
indicativo da ocorrência de amplificação inespecífica. As bandas de tamanho pretendido 
foram excisadas do gel de agarose para sequenciação.  

 

 

Figura 11: Imagem do gel de agarose corespondente à análise por eletroforese dos produtos 
da amplificação com primers gerais PR-1a dos três isolados (L22, �20C, P25C). As bandas de 
tamanho esperado (aprox. 335 bp), que foram excisadas para sequenciação, estão marcadas 
com as setas. M- os marcadores de pesos moleculares. 

 

Para tentar melhorar a reação de amplificação e minimizar a amplificação não 
específica, foram efetuadas amplificações ao longo de um gradiente de temperaturas (48-
58 ºC) de modo a identificar a temperatura de annealing ótima dos primers. No entanto, 
não foi possível melhorar o resultado da análise e continuou a ocorrer amplificação 
inespecífica e aparecimento de multiplas bandas no gel (Figura 12). 
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Figura 12: Imagem do gel de agarose com os produtos de amplificação com primers gerais 
PR-1a usando o D�A do isolado L22 obtidos através de PCR em gradiente de temperaturas 
(48-58 ºC da temperatura de annealing). Os números indicados apresentam os valores das 
temperaturas de annealing. M- os marcadores de pesos moleculares. 

 

O DNA extraído dos três isolados foi também usado na PCR com primers para grupos 
específicos de PR (HOT2CO1, FLAVO-NASB, SAR11, BAC17H8). O resultado da 
electroforese dos respetivos produtos de PCR está representado na Figura 13. Verificou-se 
um resultado positivo com os primers FLAVO_2 que têm por alvo os genes de PR de 
Flavobacteria.  

 

 

Figura 13: A imagem do gel de agarose com os produtos de amplificação da reação de PCR 
com D�A extraido dos três isolados bacterianos com os primers específicos para os genes de 
PR (SARPR, BAC, HOT2CO1, FLAVO_2). O resultado positivo está indicado com setas. 
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A presença de genes de proteorrodopsinas em DNA extraído das amostras ambientais 
da SML e da ULW foi também testada por PCR com primers gerais e específicos. Não se 
verificou qualquer amplificação com os primers gerais (PR-1a), nem com os primers 
específicos SARPR, BAC e HOT2CO1. No entanto, usando os primers FLAVO_2 que têm 
por alvo os genes de proteorrodopsinas de Flavobacteria foi possível obter um produto de 
amplificação com o mesmo tamanho do controlo positivo (isolado L22) nas amostras da 
SML e da ULW nos locais A, B e C (Figura 14). A melhor amplificação observou-se nas 
amostras da SML e da ULW do local C, foi obtido produto de amplificação na totalidade 
das sub-amostras. 

 

 

Figura 14: Imagem do gel de agarose com os produtos da amplificação da reação de PCR 
com os primers FLAVO_2 usando o D�A extraído da microcamada superficial (SML) e da 
água subjacente (ULW) provenientes dos locais A, B e C. Para cada condição, estão 
representadas 2 ou 3 sub-amostras. M-marcador. L22- controlo positivo. 

 

Os resultados da amplificação dos genes de proteorrodopsina com os primers testados 
no DNA extraído dos isolados bacterianos e das amostras ambientais estão apresentados na 
Tabela 5. 

 

Tabela 5: Resultados da amplificação dos isolados e das amostras ambientais com os primers 
para a deteção de proteorrodopsinas. Presença de produto de amplificação (+), ausência de 
produto de amplificação (-). 
 

Praimer 
Alvo (α-

Proteobacteria) 
Amplificação em 

isolados 
Amplificação em 

amostras ambientais 

HOT2C01_F 

HOT2C01_R 

HOT2CO1 

  

- 

 

- 
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FLAVO_F2 

FLAVO_R2 

SARPR_125F 

SARPR_288R 

BAC_F2 

BAC_R2 

Degenerate 

PR-1aF 

PR-1aR 

FLAVO-NASB 

 

SAR11 

 

BAC17H8 

 

Todos os genes de PR  

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 
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Discussão 

Comunidades de Bacteria 

SML/ULW: Os valores do índice Shannon-Wiener e da riqueza calculados a partir do 
número das bandas nos perfis de DGGE indicam, que não há diferenças significativas entre 
comunidades da SML e da ULW quanto a este parâmetro, em nenhum dos locais da 
colheita. No entanto, detetou-se diferenças na estrutura (heterogeneidade) das comunidades 
de Bacteria da SML e da ULW, especialmente marcadas no local C o que pode estar 
relacionado com as condições ambientais e hidrodinâmicas favoráveis à separação das 
comunidades de SML e ULW neste local. Trata-se de uma secção mais estreita do Canal 
de Mira, consequentemente menos exposta ao vento e onde o efeito das correntes de maré 
é muito menor. Um estudo recente demonstrou que a separação das comunidades de SML 
e ULW é atenuado pelo hidrodinamismo nas zonas próximas a embocadura da Ria de 
Aveiro (Santos et al., 2011).  

No local A, mais próximo da embocadura, foram também detetadas diferenças 
significativas na estrutura das comunidades de ULW e SML. Neste local, o efeito pode 
estar mais relacionado com fatores antropogénicos. Sendo uma zona mais urbanizada, a 
poluição doméstica, a navegação portuária, de pesca artesanal e de recreio, podem 
provocar acumulação da matéria orgânica e poluentes na SML, levando ao 
desenvolvimento de uma comunidade de Bacteria estruturalmente distinta da água 
subjacente. 

Diferenças na composição das comunidades de SML e ULW foram também 
observadas noutros locais da Ria, sendo a SML enriquecida em termos de bactérias 
resistentes a UV (Santos et al., 2012) e bactérias degradadoras dos hidrocarbonetos 
(Coelho et al., 2010). No entanto, não têm sido encontradas diferenças significativas entre 
as comunidades de SML e ULW em termos de abundância total de Bacteria (Coelho et al., 
2010; Santos et al., 2012), ao contrário de outros ecossistemas, onde se observou maior 
abundância relativa de microrganismos na SML, em comparação com a ULW (Hardy, 
1982; Hardy & Apts, 1984; Agogué et al., 2004; Agogué et al., 2005).  

A/B/C: Os resultados não mostram a variação significativa do índice da diversidade de 
Shannon-Wiener das comunidades de Bacteria na SML ou em ULW ao longo do gradiente 
de salinidade. Bacterioplâncton de origem marinha e de água doce, bem como bactérias 
dos sedimentos e solos, contribuem para diversidade da comunidade de bacterioplâncton 
estuarino (Crump et al., 2004; Campbell & Kirchman, 2012). 

O padrão de variação da diversidade dos procariotas, ao longo de um gradiente de 
salinidade, pode ser diferente dos outros organismos aquáticos (Attrill, 2002; Campbell & 
Kirchman, 2012). Este efeito é explicado pelo facto de existirem várias bactérias que 
podem ocupar o mesmo habitat e desempenhar a mesma função ecológica, substituindo-se 
sucessivamente em resposta a estímulos ambientais, mas mantendo relativamente estáveis 
os níveis da diversidade (Crump et al., 2004; Wu et al., 2006).  
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Apesar de exibirem valores idênticos de diversidade (H´), os resultados obtidos 
indicam diferenças na estrutura das comunidades bacterianas da SML entre todos pontos 
de colheita. As diferenças na estrutura das comunidades da ULW foram detectadas entre o 
grupo de locais mais próximos da embocadura (locais A e B) e o local mais afastado (local 
C), acompanhando a variação dos valores de salinidade. A salinidade é um dos factores 
ambientais que mais influencia a estrutura das comunidades bacterianas (Fletcher, 1999; 
Campbell & Kirchman, 2012) Por outro lado, embora não tenha sido quantificada a 
produção primária, durante a extração de DNA das amostras do local C, foi observada uma 
forte coloração verde do material retido nas membranas de filtração, ao contrário do que 
aconteceu com as amostras dos locais A e B, indicando provavelmente maiores 
concentrações de clorofila no local de menor salinidade. Concentrações elevadas de 
clorofila são frequentemente registadas em zonas afastadas da embocadura (Cunha et al., 
2000). O teor da clorofila a pode também influenciar a heterogeneidade entre das 
comunidades do local C e locais mais próximos a embocadura (A e B).  

Comunidades de Archaea 

Os valores do índice Shannon-Wiener (2.7 a 3.6) e o elevado número de bandas nos 
perfis de DGGE indicam a existência de comunidades de Archaea diversas na água do 
Canal de Mira. No entanto, tal como aconteceu com Bacteria, não se detetou um padrão de 
variação da diversidade ao longo do gradiente estuarino, nem na SML nem na ULW, nem 
entre as comunidades da SML e UWL de um mesmo local. A grande diversidade da 
Archaea em zonas estuarinas é atribuída à posição intermédia deste ambiente, podendo 
estar presentes aqui Archaea de origem alóctone, provenientes da água doce dos rios, da 
água salgada do mar, dos solos e do ar, podendo as Archaea sobreviver por períodos 
longos num estado metabolicamente inativo (Crump et al., 2000).  

Os perfis de DGGE indicam uma grande heterogeneidade espacial reveladas pelas 
diferenças nos perfis correspondentes a diferentes sub-amostras do mesmo local. Assim, 
não foi possível detetar o agrupamento de amostras por local ou por compartimento da 
coluna de água. A ausência da separação entre as comunidades de Archaea da SML e de 
ULW foi já reportada em outros ambientes (Cunliffe et al., 2009a,c).  

Considerando que a variabilidade dos perfis de DGGE e a falta de reprodutibilidade 
entre sub-amostras pode resultar da ocorrência esporádica de ribotipos cuja abundância 
esteja muito próxima do limite de deteção, é necessario prosseguir este estudo, aumentando 
o tamanho das amostras, no sentido de melhor representar a diversidade estrutural das 
comunidades de Archaea da SML e da ULW. 

Proteorrodopsinas 

Os genes das PR encontrados devem ser considerados como o resultado de um estudo 
de prospeção preliminar destes genes na Ria de Aveiro. O facto de não ter havido sucesso 
na deteção de genes de PR com a maioria dos primers testados, pode indicar que as 
bactérias possuidoras de PR na zona estuarina não são muito abundantes. A frequência de 
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bactérias possuidoras das PR aumenta com afastamento da zona costeira e diminuição de 
concentração dos nutrientes e clorofila (Fuhrman et al.,2008) Resultados do GOS-Global 
Ocean Sampling Expedition: Northwest Atlantic through Eastern Tropical Pacific e dados 
coleccionados no Oceano Atlantico Norte da transcecção de Florida até Açores e Islândia 
evidenciam grande diversidade e abundância de genes de PR em oceano aberto, ao 
contrário das zonas costeiras (Rusch et al., 2007; Campbell et al., 2008). Os genes de PR 
de Archaea e de Bacteria que podem ser adquiridas por transferência horizontal (Frigaard 
et al.a, 2006) exercem uma função de adaptação das comunidades em ambientes marinho 
seletivos (Kirchman, et al., 2008).  

A SML estuarina da Ria de Aveiro, ainda que bem iluminada, não representa 
provavelmente uma condição seletiva para de PR em virtude da elevada disponibilidade de 
matéria orgânica. Até agora, foram isoladas ainda poucas bactérias possuidoras de genes 
das proteorrodopsinas (Giovannoni et al., 2005; Gómez-Cosarnau et al., 2007; Fuhrman et 
al., 2008; Gómez-Cosarnau et al., 2010) sendo a maior parte dos estudos efetuados por 
métodos independentes de cultivo e dirigidos à deteção dos genes (Rusch et al., 2007; 
Atamna-Ismaeel et al., 2008; Campbell et al., 2008; Koh et al., 2010).  

Considerações metodológicas 

Os métodos independentes de cultivo permitem aceder à diversidade da comunidade 
microbiana total. No entanto, nem sempre detetam a biosfera rara, sendo esta uma das suas 
limitações. Ribotipos pouco abundantes, que representem 0.5-1 % do da comunidade total, 
nem sempre serão detetados (Suzuki et al.,2000; Benlloch et al., 2002; González et al., 
2012). Alguns estudos reportam como baixa a abundância de Archaea em zonas costeiras 
(2% de Long, 1992; 0.5 -1% Suzuki et al., 2000).  

Durante a realização deste trabalho, houve dificuldades com a amplificação dos genes 
rRNA 16S da Archaea: 1) na abordagem de tipo nested-PCR, não foi possível visualizar o 
produto da reação na primeira reação; 2) nas reacções de PCR foi necessário usar 2-3 µL 
de DNA extraído das amostras ambientais em vez de 1 µl, como nas reações de 
amplificação de Bacteria; 3) nos poços do gel de poliacrilamida foi necessário carregar o 
volume máximo possível do produto da 2ª reacção do nested-PCR. Outros estudos 
reportados na literatura referem também dificuldades em detectar Archaea no mixolimnon 
(5, 10, 12m de profundi-dade) mesmo com amostras de grande volume (Galand et al., 
2012). Outros estudos sugerem que os genes de rRNA 16S de Archaea estão mais 
representados abaixo da zona fótica (> 200 m), onde existem em maior quantidade e são 
mais facilmente detetados com métodos moleculares (Karner et al., 2001 Frigaard et al., 
2006). Em trabalhos futuros, pode ser necessário aumentar o volume de água usado na 
extração de modo a aumentar a concentração de DNA da Archaea nas amostras. 

Os primers usados neste estudo foram desenhados no LEMAM (Laboratório de 
Estudos Moleculares de Ambientes Marinhos, Departamento de Biologia da universidade 
de Aveiro) e previamente aplicados no estudo de Archaea em sedimentos (Pires et al., 
2012). No presente estudo, conseguiu-se com estes primers, a deteção de Archaea em 
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amostras de água de SML e ULW estuarina embora tenha sido necessário fazer várias 
reacções de nested-PCR para obter o produto de amplificação em algumas amostras. 
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Conclusão 

Pela primeira vez no presente trabalho foram testados os primers para Archaea 
desenhadas no LEMAM em amostras ambientais da água estuarina, permitindo a 
amplificação e análise dos genes rRNA 16S da comunidade de Archaea na SML e na 
ULW deste ambiente. 

Os resultados permitem concluir que existem comunidades de Bacteria e Archaea 
diversas tanto na SML como em ULW. No entanto, embora as comunidades de Bacteria 
evidenciem o efeito do gradiente de salinidade como fator de regulação da diversidade 
estrutural e revelem uma separação clara entre bacterioneuston e bacterioplâncton em 2 dos 
3 locais de colheita, a análise de Archaea revelou sobretudo uma grande diversidade de 
ribotipos e variabilidade entre sub-amostras que limita a interpretação de perfis geográficos 
e a comparação entre comunidades. Estes resultados podem estar afetados por um 
problema de representatividade (tamanho) da amostra, mas podem também indicar que, no 
mesmo sistema estuarino, Bacteria e Archaea são reguladas de forma diferente pelos 
fatores ambientais. 

Nesse trabalho, foram pela primeira vez detetados genes de PR na Ria de Aveiro e 
isoladas bactérias possuidoras de PR, abrindo perspectivas de um estudo mais alargado 
destas proteínas que cada vez mais suscitam pelas suas aplicações tecnológicas. 

  



 

34 

 

Referências 

Agogué H, Casamayor E O, Joux F, Obernosterer I, Dupuy C, Lantoine F, Catala P, 
Weinbauer M G, Rheinthaler T, Herndl G J, and Lebaron P. 2004. Comparison of 
samplers for the biological characterization of the sea surface microlayer. Limnol. 
Oceanogr. Methods 2:213-225. 

Agogué H, Joux F, Obernosterer I and Lebaron Ph. 2005. Resistance of Marine 
Bacterioneuston to Solar Radiation Appl Environ Microbiol 71:5282-5289. 

Aller JY & Kemp PF, 2008. Are Archaea inherently less diverse than Bacteria in the same 
environments? FEMS Microbiology Letters 65: 74-87. 

Atamna-Ismaeel N, Sabehi G, Sharon I, Witzel KP, Labrenz M, Jurgens K, Barkay T, 
Stomp M, Huisman J, Béjà O. 2008. Widespread distribution of proteorhodopsins 
in freshwater and brackish ecosystems. ISME J 2(6): 656-662. 

Attrill MJ. 2002. A testable linear model for diversity trends in estuaries Journal of Animal 
Ecology 71: 262–269. 

Azevedo J, Ramos I, Araújo S, Oliveira C, Correia A, Henriques I. 2012. Spatial and 
temporal analysis of estuarine bacterioneuston and bacterioplankton using culture-
dependent and culture-independent methodologies. Antonie Van Leeuwenhoek 
101(4): 819-835. 

Bano N & Hollibaugh JT. 2002. Phylogenetic composition of bacterioplankton 
assemblages from the Arctic Ocean. Appl Environ Microbiol 68: 505–518. 

Bano N, Ruffin S, Ransom B, Hollibaugh JT. 2004. Phylogenetic composition of Arctic 
Ocean archaeal assemblages and comparison with Antarctic assemblages. Appl 
Environ Microbiol 70:781–789. 

Béjà O, Aravind L, Koonin E V, Suzuki, MT, Hadd A, Nguyen LP, Jovanovich, SB, Gates 
CM, Feldman RA, Spudich, JL, Spudich EN, De Long EF. 2000. Bacterial 
Rhodopsin: Evidence for a New Type of Phototrophy in the Sea. Science 
289(5486): 1902-1906. 

Béjà O, Spudich EN, Spudich JL, Leclerc M, De Long EF. 2001. Proteorhodopsin 
phototrophy in the ocean. Nature 411(6839): 786-789. 

Benlloch S, López-López A., Casamayor EO, Ovreas L, Goddard V, Daae FL, Smerdon G, 
Massana R, Joint I, Thingstad F, Pedrós-Alió C and Rodríguez-Valera F. 2002. 
Prokaryotic genetic diversity throughout the salinity gradient of a coastal solar 
saltern. Environmental Microbiology 4: 349–360. 



 

35 

 

Bidle K D & Fletcher M. 1995. Comparison of free-living and particle-associated bacterial 
communities in the Chesapeake Bay by stable low-molecular-weight R2A 
analysis. Appl Environ Microbiol 61:944-952. 

Bryant DA & Frigaard NU. 2006. Prokaryotic photosynthesis and phototrophy illuminated. 
Review TRENDS in Microbiology 14(11): 488-496. 

Campbell BJ & Kirchman DL. 2012. Bacterial diversity, community structure and 
potential growth rates along an estuarine salinity gradient. The ISME Journal. 
August 2012, 1–11. 

Canas-Ferreira W, Sousa JC, Lima N. 2010. Microbiologia. Editor: Lidel. 640p.:p.49. 
ISBN: 9789727575152 

Cavicchioli R. 2011. Archaea — timeline of the third domain. Nature Reviews. 
Microbiology 9: 51-61 

Chaban B, Ng S, Jarrell K. 2006. Archaeal habitats — from the extreme to the ordinary. 
Can. J. Microbiol. 52: 73–116. 

Clarke K R, Warwick RM. 2001. Change in marine communities: An Approach to 
Statistical Analysis and Interpretation. 2nd Edition. PRIMER-E Ltd, Plymouth. 
172pp. 

Coelho FJ, Sousa S, Santos L, Santos AL, Almeida A, Gomes NCM, Cunha Â. 2010. PAH 
Degrading Bacteria in an Estuarine System. TERRAPUB, 2010. pp. 77–87. 

Cosovíc B. 2005. Surface-Active Properties of the Sea Surface Microlayer and 
Consequences for Pollution in theMediterranean Sea. Hdb Env Chem 5 Part K: 
269–296. 

Costa R, Gomes NC, Milling A, Smalla K. 2004. An optimized protocol for simultaneous 
extraction of DNA and RNA from soils. Brazilian Journal of Microbiology. 2004. 
35:230-234. ISBN 1517-8382. 

Crump BC & Baross JA. 2000. Archaeplankton in the Columbia River, its estuary and the 
adjacent coastal ocean, U.S.A. FEMS Microbiol Ecol 31: 231–239. 

Crump BC, Hopkinson ChS, Sogin ML and Hobbie JE. 2004. Microbial Biogeography 
along an Estuarine Salinity Gradient: Combined Influences of Bacterial Growth 
and Residence Time. Appl Environ Microbiol. 70(3): 1494–1505. 

Cunha MA, Almeida MA, Alcantara F. 2000. Patterns of ectoenzymatic and heterotrophic 
bacterial activities along a salinity gradient in a shallow tidal estuary. Mar Ecol 
Prog Ser 204: 1–12. 



 

36 

 

Cunha MA, Almeida MA, Alcantara F. 2001. Shortterm responses of the natural 
planktonic bacterial community to the changing water properties in an estuarine 
environment: ectoenzymatic activity, glucose incorporation, and biomass 
production. Microb Ecol 42: 69–79. 

Cunliffea M, Harrison E, Salter M, Schafer H, Upstill-Goddard RC, Murrell JC. 2009. 
Comparison and validation of sampling strategies for the molecular microbial 
ecological analysis of surface microlayers. Aquat Microb Ecol 57:69–77. 

Cunliffeb M, Murrell JC. 2009. The sea-surface microlayer is a gelatinous biofilm. The 
ISME Journal 3: 1001–1003. 

Cunliffec M, Whiteley AS, Newbold L, Oliver A, Schafer H, Murrell C. 2009.Comparison 
of Bacterioneuston and Bacterioplankton Dynamics during a Phytoplankton 
Bloom in a Fjord Mesocosm. Appl Environ Microbiol. 75(22): 7173–7181. 

de la Torre JR, Christianson LM, Béjà O, Suzuki MT, Karl DM, Heidelberg J, De Long 
EF. 2003. Proteorhodopsin genes are distributed among divergent marine bacterial 
taxa. Proc Natl Acad Sci U S A 100(22): 12830-12835. 

de Almeida, João Ferreira, Bíblia Sagrada em português. Sociedade Bíblica de Portugal 
SBP-EPS-2008-21,05K-DN6, ISBN:978-972-8780.99-9 DN63. 

De Oliveira M.N.V. 2009.Archaea como componentes da microbiota de frutos do cafeeiro. 
2009. Dissertação apresentada à Universidade Federal de Viçosa, em 
Microbiologia Agrícola, Viçosa Minas Gerais-Brasil. 2009. 

De Long EF & Pace NR. 2001. Environmental Diversity of Bacteria and Archaea.  Syst. 
Biol. 50(4):470–478. 

De Long EF. 1992. Archaea in coastal marine environments. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
89:5685–5689. 

De Long EF, Franks DG, Alldredge AL. 1993. Phylogenetic diversity of aggregate-
attached vs. free-living marine bacterial assemblages. Limnol. Oceanogr. 38:924–
934. 

De Long EF & Béjà O. 2010. The Light-Driven Proton Pump Proteorhodopsin Enhances 
Bacterial Survival during Tough Times. PLoS Biol 8(4): e1000359. 

De Long EF, Béjà O. 2007. Light-driven energy generation using proteorhodopsin. Patent 
No.: US 7253268 B2. Date of Patent: Aug. 7, 2007. 

Dias JM, Lopes JF, Dekeyser I. 1999. Hydrological characterization of Ria de Aveiro, in 
early summer. Oceanologia Acta 22: 473-485. 



 

37 

 

Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L, Sargent M, Gill SR, Nelson 
KE, Relman DA.. 2005. Diversity of the human intestinal microbial flora. Science 
308 (5728): 1635–8. 

Fletcher M, Noble P, Baruch BW. 1999. Molecular Approaches for Characterizing 
Microbial Community Structure in Estuaries. Microbial Biosystems: New 
Frontiers Proceedings of the 8th International Symposium on Microbial Ecology 
Bell CR, Brylinsky M, Johnson-Green P (ed) Atlantic Canada Society for 
Microbial Ecology, Halifax, Canada. 

Franklin MP, McDonald IR, Bourne DG, Owens NJ, Upstill-Goddard RC, Murrell JC. 
2005. Bacterial diversity in the bacterioneuston (sea surface microlayer): the 
bacterioneuston through the looking glass. Environ Microbiol 7: 723–736. 

Franzmann PD, Stackebrandt E, Sanderson K, Volkman JK, Cameron DE. 1988. 
Halobacterium lacusprofundi sp. nov., a halophilic bacterium isolated from Deep 
Lake,Antarctica. Syst Appl Microbiol 11, 20–27. 

Frigaard, NU, Martinez A, Mincer TJ,  De Long EF.  2006. Proteorhodopsin lateral gene 
transfer between marine planktonic Bacteria and Archaea. Nature 439(7078): 847-
850. 

Fuhrman JA, Schwalbach MS, Stingl U. 2008. Proteorhodopsins: an array of physiological 
roles? Nat Rev Microbiol 6: 488–494. 

Gafan GP, Lucas VS, Roberts GJ, Petrie A, Wilson M, Spratt DA. 2005.Statistical 
Analyses of Complex Denaturing Gradient Gel Electrophoresis Profiles. Journal 
of Clinical Microbiology. 43(8): 3971–3978. 

Galand, PE, Bourrain M, De Maistre E, Catala P, Desdevises Y, Elifantz H, Kirchman DL, 
Lebaron P. 2012. Phylogenetic and functional diversity of Bacteria and Archaea 
in a unique stratified lagoon, the Clipperton atoll (N Pacific). FEMS Microbiology 
Ecology 79: 203–217. 

Giovannoni SJ, Bibbs L, Cho JC, Stapels MD, Desiderio R, Vergin KL. 2005. 
Proteorhodopsin in the ubiquitous marine bacterium SAR11. Nature 438(7064): 
82-85. 

Gomes NC, Borges LR, Paranhos R, Pinto FN, Leda CS Mendonca-Hagler, Kornelia 
Smalla K. 2008. Exploring the diversityof bacterial communities in sediments of 
urbanmangrove forests. FEMS Microbiol Ecol 66: 96–109. 

Gómez-Consarnau L, Gonzalez J M, Coll-Llado M, Gourdon P, Pascher T, Neutze R, 
Pedros-Alio C, Pinhassi J. 2007. Light stimulates growth of proteorhodopsin-
containing marine Flavobacteria. Nature 445(7124): 210-213. 



 

38 

 

Gómez-Consarnau L, Akram N, Lindell K, Pedersen A, Neutze R, Milton DL, Gonzalez J 
M, Pinhassi J. 2010. Proteorhodopsin phototrophy promotes survival of marine 
bacteria during starvation. PLoS Biology 8(4): 1902-1906. 

González JM, Fernández-Gómez B, Fernandez-Guerra A, Gomez-Cosarnau L, Sanchez O, 
Coll-Llado M, Campo J, Escudero L, Rodríguez-Martínez R, Alonso-Sa L, Latasa 
M, Paulsen I, Nedashkovskaya O, Lekunberri I, Pinhassi J, Pedros-Alio C. 2008. 
Genome analysis of the proteorhodopsin-containing marine bacterium 
Polaribacter sp. MED152 (Flavobacteria). Proceedings of the National Academy 
of Sciences 105(25): 8724-8729. 

González JM, Portillo MC, Belda-Ferre P, Mira A. 2012. Amplification by PCR 
Artificially Reduces the Proportion of the Rare Biosphere in Microbial 
Communities. PLoS ONE 7(1): e29973. 

Hardy JT & Apts CW. 1984. The sea-surface microlayer: phytoneuston productivity and 
effects of atmospheric particulate matter Marine Biology 82(3): 293-300. 

Hardy. 1982 The sea surface micrilaer: Biology chemistry and antropogenic enrichment. 
Prog Oceanogr l l : 307-328. 

Henriques IS, Almeida A, Cunha A, Correia A. 2004. Molecular sequence analysis of 
prokaryotic diversity in the middle and outer sections of the Portuguese estuary 
Ria de Aveiro. FEMS Microbiol Ecol 49: 269–279. 

Henriquesa IS, Alves A, Tacão M, Almeida A, Cunha A, Correia A. 2006. Seasonal and 
spatial variability of free-living bacterial community composition along an 
estuarine gradient (Ria de Aveiro, Portugal) Estuarine, Coastal and Shelf Science 
68: 139-148. Aveiro. FEMS Microbiol Ecol 49: 269-279. 

Henriquesb IS, Fonseca F, Alves A, Saavedra MJ, Correia A. 2006. Occurrence and 
diversity of integrons and β-lactamase genes among ampicillin-resistant isolates 
from estuarine waters. Research in Microbiology 157: 938-947. 

Herrmann M, Saunders AM, Schramm A. 2008.  Archaea dominate the ammonia-
oxidizing community in the rhizosphere of the freshwater macrophyt Littorella 

uniflora. Appl Environ Microbiol 74: 3279- 3283. 

Heuer H, Krsek M, Baker P, Smalla K, Wellington EMH. 1997. Analysis of actinomycete 
communities by specific amplification of genes encoding rRNA 16S and 
gelelectrophoretic separation in denaturing gradients. Appl Environ Microbiol 63: 
3233–3241. 

Heuer H,Wieland J, Schonfeld J, Schonwalder A, Gomes NCM and Smalla K. 2001. 
Bacterial community profiling using DGGE or TGGE analysis. Environmental 



 

39 

 

Molecular Microbiology: Protocols and Applications (Rouchelle P, ed), pp. 177–
190. 

Hunter KA. 1997. Chemistry of the sea-surface microlayer, p. 287–320 In Liss P. S., Duce 
R. A., editors. (ed.), The sea-surface and global change. Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom. 

Karner MB, De Long EF, Karl DM. 2001. Archaea dominance in the mesopelagic zone of 
the Pacific Ocean. Nature 25:507-510. 

Kirchman DL. 2008. New light on an important microbe in the ocean. 105(25): 8487–
8488. 

Koh YE, Atamna-Ismaeel N, Martin AR, Cowie ROM, Béjà O, Davy SK, and Ryan KG. 
2010. Proteorhodopsin-bearing bacteria in Antarctic sea ice. Appl Environ 
Microbiol 76:5918-5925. 

Liss PS & Duce RA. 1997. The sea surface and global change. Cambridge. University 
Press, 1997, pp. 520, ISBN 0-521-56273-2. 

Lopes JF, Dias JM, Dekeyser I. 2006. Numerical modelling of cohesive sediments 
transport in the Ria de Aveiro lagoon, Portugal. Journal of Hydrology 319: 176-
198. 

Man D, Wang W,  Sabehi G, Aravind L, Post  F, Massana R, Spudich EN, Spudich JL, 
Béjà O. 2003. Diversification and spectral tuning in marine proteorhodopsins. 
EMBO J 22(8): 1725-1731. 

Martinez A, Bradley AS, Waldbauer AS, Summons RE, De Long EF. 2007. 
Proteorhodopsin photosystem gene expression enables photophosphorylation in a 
heterologous host. Proceedings of the National Academy of Sciences 104(13): 
5590-5595. 

Matthew J. Church, Hugh W. Ducklow, David M. Karl .2004. Light Dependence of 
[3H]Leucine Incorporation in the Oligotrophic North Pacific Ocean. Appl Environ 
Microbiol. 70(7): 4079–4087. 

Moissl-Eichinger C. Archaea in artificial environments. 2011. Their presence in global 
spacecraft clean rooms and impact on planetary protection. ISME Journal 5: 209–
219. 

Mongodin, EF, KE Nelson, S Daugherty, RT Deboy, J Wister, H Khouri, J Weidman, DA 
Walsh, RT Papke, G Sanchez Perez. 2005. The genome of Salinibacter ruber: 
Convergence and gene exchange among hyperhalophilic bacteria and archaea. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
102(50): 18147-18152. 



 

40 

 

Muyzer G, Smalla K. 1998. Application of denaturing gradient gel electrophoresis 
(DGGE) and temperature gradient gel electrophoresis (TGGE) in microbial 
ecology. Antonie van Leeuwenhoek 73: 127–141. 

Muyzer G, De Waal EC, Uitierlinden AG. 1993. Profiling of Complex Microbial 
Populations by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis Analysis of Polymerase 
Chain Reaction-Amplified Genes Coding for 16S rRNA. Appl Environ Microbiol 
59: 695-700. 

Pagaling E, Wang H,  Venables M, Wallace A, Grant WD,  Cowan DA, Ma Y, Ventosa A, 
Heaphy Sh. 2009. Microbial Biogeography of Six Salt Lakes in Inner Mongolia, 
China, and a Salt Lake in Argentina. Appl Environ Microbiol. 75(18):5750. 

Pedrós-Alió C. 2006. Genomics and marine microbial ecology International Microbiology 
9:191-197. 

Piekarski T , Buchholz I, Drepper T, Schobert M, Wagner-Doebler I , Tielen P, Jahn D. 
2009. Genetic tools for the investigation of Roseobacter clade bacteria. BMC 
Microbiology 9:265. 

Pires AC,  Daniel F. R. ClearyDF, Almeida A, Cunha A, Simone S, Mendonça-Hagler L, 
Smalla K and Newton C M Gomes. 2012. Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis and Barcoded Pyrosequencing Reveal Unprecedented Archaeal 
Diversity in Mangrove Sediment and Rhizosphere Samples. Appl Environ 
Microbiol. 78(16): 5520-8. 

Ramette A. 2007. Multivariate analyses in microbial ecology. FEMS Microbiol Ecol 
62:142–160. 

Rappé M, Connon S, Vergin KL, Giovannoni SJ. 2002. Cultivation of the ubiquitous 
SAR11 marine bacterioplankton clade. Nature 418(6898): 630-633. 

Robertson ChE, Harris JK, Spear JS and Pace NR. 2005. Phylogenetic diversity and 
ecology of environmental Archaea. Current Opinion in Microbiology 8:638–642. 

Romano JC. 1996. Sea-surface slick occurrence in the open sea (Mediterranean, Red Sea, 
Indian Ocean) in relation to wind speed. Deep Sea Res. Part I 43:411–423. 

Rusch D, Halpern AL, Sutton G, Heidelberg KB, Williamson S, Yooseph S. 2007. The 
Sorcerer II Global Ocean sampling expedition: Northwest Atlantic through 
Eastern Tropical Pacific. PLos Biol 5: e77. 

Sabehi G, Kirkup B, Rozenberg M, Stambler N, Polz M.F. 2007. Adaptation and spectral 
tuning in divergent marine proteorhodopsins from the eastern Mediterranean and 
the Sargasso Seas. The ISME journal 1(1): 48-55. 



 

41 

 

Samoilovich M, Belyanin A F, Grebennikov EP, Guriyanov AV. 2002. 
Bacteriorhodopsin—the basis of molecular superfast nanoelectronics. 
Nanotechnology 13: 763. 

Santos AL, Oliveira V, Baptista I, Henriques I, Gomes NCM, Almeida A, Correia A, 
Cunha A. 2012. Effects of UV-B Radiation on the Structural and Physiological 
Diversity of Bacterioneuston and Bacterioplankton. Appl Environ Microbiol. 
78(6): 2066-2069. 

Santos L, Santos AL, Coelho FJ, Gomes NC, Dias JM, Cunha Â, Almeida A. 2011. 
Relation between bacterial activity in the surface microlayer and estuarine 
hydrodynamics. FEMS microbiology ecology 77(3):636-646. 

Schleper C, De Long EF, Preston CM, Feldman RA, Wu, KY and Swanson R.V. 1998.. 
Genomic analysis reveals chromosomal variation in natural populations of the 
uncultured psychrophilic archaeon Cenarchaeum symbiosum. J Bacteriol 180: 
5003–5009. 

Shannon AE & W Weaver. 1978. The Mathematical Theory of Communication. ISBN 0-
252-72548-4, University of Illinois Press, 1978, 125 pp. 

Silva CI &  Lopes JF. 2008. Validation of the Hydrodynamic Module of a 3D Ecological 
Model for the Ria de Aveiro Lagoon (Portugal) iEMSs 2008: International 
Congress on Environmental Modelling and Software Integrating Sciences and 
Information Technology for Environmental Assessment and Decision Making 4th 
Biennial Meeting of iEMSs, 
http://www.iemss.org/iemss2008/index.php?n=Main.Proceedings 

Sineshchekov OA, Spudich JL. 2004. Light-induced intramolecular charge movements in 
microbial rhodopsins in intact E. coli cells. Photochemical & Photobiological 
Sciences : Official Journal of the European Photochemistry Association and the 
European Society for Photobiology 3(6):548-554. 

Spudich J L, Yang CS. Jung KH, Spudich EN. 2000. Retinylide Proteins: Structures and 
Functions from Archaea to Humans. Annual Review of Cell and Developmental 
Biology 16(1): 365-392. 

Steindler L, Schwalbach MS, Smith DP, Chan F, Giovannoni SJ. 2011. Energy Starved 
Candidatus Pelagibacter Ubique Substitutes Light-Mediated ATP Production for 
Endogenous Carbon Respiration. PLoS ONE 6(5) e19725. 

Stolle C, Labrenz M, Meeske C, Jürgens K. 2011. Bacterioneuston Community Structure 
the Southern Baltic Sea and Its in Dependence on Meteorological Conditions. 
Appl Environ Microbiol 77(11):3726. 



 

42 

 

Stolle C, Nagel K, Labrenz M and Jürgens K. 2010. Succession of the sea-surface 
microlayer in the Baltic Sea under natural and experimentally induced low-wind 
conditions. Biogeosciences Discuss 7: 3153–3187. 

Sun J, Steindler L, Thrash JC, Halsey KH, Smith DP, et al., 2011. One Carbon Metabolism 
in SAR11 Pelagic Marine Bacteria. PLoS ONE 6(8): e23973.  

Suzuki MT, Taylor LT, DeLong EF. 2000. Quantitative Analysis of Small-Subunit rR2A 
Genes in Mixed Microbial Populations via 5′-Nuclease Assays. Appl Environ 
Microbiol 66(11): 4605–4614. 

Tolvanen KES, Karp MT. 2011. Molecular methods for characterizing mixed microbial 
communities in hydrogen-fermenting systems. International Journal of Hydrogen 
Energy 36(9): 5280–5288  

Walter J, Greenfield D, Bustamante C, Liphardt J. 2007. Light-powering Escherichia coli 
with proteorhodopsin. Proceedings of the National Academy of Sciences 104(7): 
2408. 

Weissburg WG, Barns SM, Pelletier DA and Lane DJ. 1991. 16S ribosomal DNA 
amplification for phylogenetic study. J Bacteriol 173: 697–703. 

Wells LE & JW Deming. 2003. Abundance of bacteria, the Cytophaga-Flavobacterium 
cluster and Arhaea in cold oligotrophic waters and nepheloid layers of the 
Northwest Passage, Canadian Archipelago. Aquat Microbiol Ecol. 31:19-31. 

Woese CR, Kandler O, Wheelis ML.1990. Towards a natural system of organisms: 
proposal for the domains Archaea, Bacteria e Eucarya. Proc. Natl. Acad. Sci. 87: 
4576-4579. 

Wu QL, Zwart G, Schauer M, Kamst-van Agterveld MP and Hahn MW 2006.  
Bacterioplankton Community Composition along a Salinity Gradient of Sixteen 
High-Mountain Lakes Located on the Tibetan Plateau, China. Appl Environ 
Microbiol. 72:5478-5485. 

Wurl O & Holmes M. 2008. The gelatinous nature of the sea-surface microlayer. Mar 
Chem (110)89–97. 

Yamabe K, Hiroshi Maeda, Susumu Kokeguchi, Ichiro Tanimoto, Norihiro Sonoi, Susumu 
Asakawa & Shogo Takashiba. 2008. Distribution of Archaea in Japanese 
patientswith periodontitis and humoral immuneresponse tothe components. FEMS 
Microbiol Lett 287:69–75. 

Zuev BK, Chudinova VV, Kovalenko VV, Yagov VV. 2001. The conditions of formation 
of the chemical composition of the sea surface microlayer and techniques for 
studying organic matter in it. Geochem Int 39:773–784. 


