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Resumo 
O isolamento e caracterização de estirpes de cianobactérias e a sua disponibilização em 

colecções de cultura, bem como de toda informação a elas associadas, é hoje em dia de 

extrema importância para a prossecução de actividades de investigação na área 

biotecnológica (p.e. na descoberta de novos compostos naturais) e ambiental (p.e. na 

avaliação de possíveis problemas e riscos, para o ambiente e para o ser humano, 

decorrentes da presença de cianobactérias em determinados biótopos). 

Este trabalho, que possui um cariz exploratório, encontra-se dividido em duas partes, 

correspondendo a dois capítulos. No primeiro capítulo, pretendeu-se obter novos isolados 

de cianobactérias provenientes de uma biogeografia e de alguns habitats diferentes 

daqueles que estão representados na coleção de culturas Biotecnologia Azul e 
Ecotoxicologia (LEGE-CC do inglês, Blue Biotechnology and Ecotoxicology Culture 

Collection). Pretendeu-se ainda estudar a diversidade obtida e caracterizar o seu 

potencial quanto à síntese de compostos secundários potencialmente bioactivos. Num 

segundo capítulo pretendeu-se estudar o potencial de uma diversidade de estirpes de 

cianobactérias da LEGE-CC, incluindo os isolados obtidos no primeiro capítulo, para a 

produção de compostos odoríferos - geosmina e 2- metilisoborneol (MIB). Procurou-se 

testar também a eficácia das ferramentas moleculares actualmente disponíveis para a 

deteção de genes envolvidos na síntese desses compostos. O desenvolvimento de 

métodos de detecção precoce de produtores de compostos odoríferos é fundamental 

para a monitorização de águas de superfície e/ ou sistemas de tratamento de água, 

visando a irradicação dos episódios de odor e sabor que têm causado a degradação da 

qualidade da água para o consumo humano. Esta é uma linha científica que surgiu 

recentemente, ainda relativamente pouco explorada, mas que está em forte expansão. 

Assim, no trabalho exposto no primeiro capítulo: 

- Isolaram-se dezanove cianobactérias provenientes de diferentes locais da Ilha Terceira, 

Açores; 

- Identificaram-se e caracterizaram-se os isolados, seguindo uma abordagem polifásica. 

Dotou-se a LEGE-CC de novas estirpes e de nova diversidade ainda não contemplada 
nesta colecção, nomeadamente os géneros Stenomitos e Kamptonema e uma 

Nostocales com verdadeiras ramificações (anteriormente incluídas na ordem 



FCUP 

Isolamento e caracterização de cianobactérias relevantes do ponto de vista 
biotecnológico e ambiental 

vi 

 

Stigonematales, agora dissolvida após uma recente revisão taxonómica dos grandes 

grupos de cianobactérias); 

- Realizou-se a despistagem de genes envolvidos na biossíntese de péptidos designados 
por PKS (do inglês, Polyketide Synthase) e NRPS (do inglês, Nonribosomal Peptide 

Synthetase), que muitas vezes mostram ser bioactivos, e verificou-se que uma ampla 

gama dos isolados possuem potencial para a produção destes metabolitos secundários, 

sobretudo de NRPS. 

No segundo capítulo: 

- Procedeu-se à despistagem de genes envolvidos na biossíntese de compostos 

odoríferos de quarenta e cinco estirpes da LEGE-CC e dos dezanove isolados obtidos da 
Ilha Terceira, Açores utilizando diferentes pares de primers descritos em estudos 

anteriores, nomeadamente, em Suurnakki et al. (2015) e Nijoy et al. (2018) e comparou-

se a sua eficácia; 

- Desenvolveram-se e optimizaram-se ferramentas moleculares, i.e. novos pares de 
primers, para detectar cianobactérias produtoras de MIB. Estes novos primers revelaram 

gerar menos inespecificidades após amplificação por PCR quando comparados aos 
primers desenvolvidos por Suurnakki et al. (2015); 

- Reconheceu-se que três estirpes da LEGE-CC serão produtoras de geosmina (LEGE 

12454, LEGE 07214 e LEGE 06204, pertencentes às ordens Nostocales e Oscillatoriales) 

e uma de MIB (LEGE 12433, pertencente à ordem Oscillatoriales); 

- Expandiu-se o conhecimento acerca: 

 dos produtores de geosmina, tendo-se observado um género de cianobactéria – 
Tychonema – recolhido numa Estação de Tratamento de Águas Residuais, que 

até aqui não foi reportado em estudos anteriores; 

 dos produtores de MIB, unidentified filamentous cyanobacterium LEGE 12433, 

recolhido num Lago de uma região do Chile que representa nova biodiversidade 

(filogenéticamente). 

 

 

Palavras-chave: LEGE-CC, cianobactérias, isolados, diversidade, geosmina, MIB, PCR, 
primers, qualidade da água 
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Abstract 
The isolation and characterization of strains of cyanobacteria and their availability in 

culture collections, as well as all associated information, are nowadays of great 

importance for the pursuit of research activities in the biotechnology area, such as the 

discovery of new compounds natural products; and environmental, such as in the 

evaluation of possible problems and risks for the environment as well as for humans due 

to the presence of cyanobacteria in certain biotopes. 

This work, which has an exploratory character, is divided into two chapters. In the first 

chapter, new isolates of cyanobacteria from a biogeography and some habitats different 

from those represented in the Blue Biotechnology and Ecotoxicology (LEGE-CC) 

collection of cultures was studied and obtained. In addition, the diversity obtained was 

analyzed and its potential for the synthesis of potentially bioactive secondary compounds 

was characterized. In the second chapter, the potential of a variety of LEGE-CC 

cyanobacterial strains, including the isolates obtained in the first chapter, for the 

production of odoriferous compounds - geosmin and 2-methylisoborneol (MIB) was 

studied. Moreover, the efficacy of the molecular tools currently available for the detection 

of genes involved in the synthesis of these compounds was tested. The development of 

methods for the early detection of odoriferous compound producers is essential for the 

monitoring of surface water and /or water treatment systems, which aim to eradicate the 

occurrence of episodes of odor and taste that cause the degradation of water quality for 

human consumption. This is a scientific line that has emerged recently, still relatively 

unexplored, however in strong expansion. 

Thus, in the work developed in the first chapter: 

- Nineteen cyanobacteria were isolated from different sites on Terceira Island, Azores; 

- Isolates were identified and characterized, following a polyphase approach. Now LEGE-

CC have acquired new strains and diversities not yet covered in this collection, namely the 
genera Stenomitos and Kamptonema and a Nostocales with real ramifications (previously 

included in the order Stigonematales, now dissolved after a recent taxonomic revision of 

the large groups of cyanobacteria); 

- Screening of genes involved in the biosynthesis of peptides that have often been shown 

to be bioactive, namely PKS (Polyketide Synthase) and NRPS (Nonribosomal Peptide 
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Synthetase), were performed. It has been found that a wide range of isolates may have 

potential for the production of these secondary metabolites, mainly NRPS. 

In the second chapter: 

- Screening of genes involved in the biosynthesis of odoriferous compounds from forty-five 

LEGE-CC strains and of nineteen isolates obtained from Terceira Island, Azores, were 

performed using different pairs of primers described in previous studied, namely 
Suurnakki et al. (2015) and Nijoy et al. (2018) and their efficiency were compared; 

- Molecular tools (new pairs of primers) have been developed and optimized in order to 

detect MIB-producing cyanobacteria. These new primers have shown to generate less 

non-specificities after PCR amplification when compared to the primers developed by 
Suurnakki et al. (2015); 

- It was found that three LEGE-CC strains can be geosmin producers (LEGE 12454, 

LEGE 07214 and LEGE 06204, belonging to the Nostocales and Oscillatoriales orders) 

and MIB producers (LEGE 12433, belonging to the order Oscillatoriales); 

- Knowledge about geosmin and MIB producers has been expanded: 

 It was found that a genus of cyanobacteria - Tychonema - collected at a 

Wastewater Treatment Station, produces geosmin; 

 New (phylogenetically) biodiversity of MIB producers was shown - unidentified 

filamentous cyanobacterium LEGE 12433, collected in a lake in a region of Chile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: LEGE-CC, cyanobacteria, isolates, diversity, geosmin, MIB, PCR, primers, 
water quality 
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Introdução geral 
A LEGE-CC (do inglês, Blue Biotechnology and Ecotoxicology Culture Collection) é uma 

coleção de culturas, do laboratório BBE (do inglês, Laboratory of Blue Biotechnology and 

Ecotoxicology), que engloba atualmente cerca de 400 estirpes de cianobactérias 

recolhidas em diferentes locais, principalmente em Portugal continental (incluindo ilhas). 

Um dos principais objetivos deste recurso biológico do CIIMAR (Centro Interdisciplinar de 

Investigação Marinha e Ambiental) é fornecer organismos vivos, e/ ou informação a eles 

associados, a terceiros de modo a serem utilizados em actividades de investigação e 

desenvolvimento. É por isso primordial que as estirpes existentes (ou a incluir) na 

colecção de culturas LEGE estejam devidamente isoladas e sejam adequadamente 
caracterizadas de forma a suscitar o interesse de potenciais utilizadores (Ramos et al., 

2018). Assim, ao mesmo tempo que se incrementa o número de estirpes na coleção 

caracteriza-se uma seleção de estirpes LEGE quanto ao seu potencial para a produção 

de compostos de interesse biotecnológico e ambiental (por exemplo, compostos 

causadores de sabor/ odor “a terra” em águas para consumo). 

Neste sentido, este trabalho está dividido em dois capítulos: 

- O primeiro aborda o isolamento de cianobactérias provenientes de amostras da Ilha 

Terceira, Açores. As cianobactérias isoladas, adiante designadas por isolados, foram 

caracterizadas morfologicamente e com base em técnicas moleculares, o que inclui 

sequenciação do gene RNAr 16S e a despistagem da presença de genes envolvidos na 
biossíntese de compostos bioactivos designados por PKS (do inglês, Polyketide 

Synthase) e NRPS (do inglês, Nonribosomal Peptide Synthetase), Estes isolados serão, 

posteriormente, depositados na LEGE-CC. Este recurso biológico ficará assim disponível 

para possíveis utilizadores; 

- O segundo aborda a despistagem de compostos odoríferos em isolados da LEGE-CC e 

em isolados obtidos neste trabalho, tal como descrito no capítulo anterior. Espera-se que 

este estudo contribua para o enriquecimento de uma linha científica que surgiu 

recentemente, ainda pouco explorada mas em forte expansão, para que no futuro se 

possam desenvolver métodos mais rápidos e sensíveis para identificar, monitorizar e 

eliminar os produtores de sabor e odor que têm causado a degradação da qualidade da 
água.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  – Isolamento e caraterização de 
cianobactérias e despistagem do seu 
potencial biossintético (PKS/ NRPS) 
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1.1  Introdução 

As cianobactérias são um grupo de organismos procariotas vulgarmente designadas por 

“algas verde-azuladas”. Estas são metabolicamente, ecologicamente e morfologicamente 

diversas e podem ser encontradas numa vasta variedade de ambientes aquáticos e 

terrestres, bem como em ambientes extremos que são desafiadores para a maioria das 
formas de vida na terra (Chorus e Bartram, 1999; Chorus et al., 2000; Whitton e Potts, 

2007; Brito et al., 2015). Dada a sua flexibilidade metabólica, são uma fonte valiosa e 

prolífica de metabólitos secundários biologicamente ativos utilizados para fins 
biotecnológicos e ambientais (Gault e Marler, 2009; Brito et al., 2015; Ramos et al., 

2018). Muito deste conhecimento não teria sido obtido sem o prévio isolamento e 

caracterização de estirpes de cianobactérias, bem como a sua disponibilização à 

comunidade em geral a partir do seu depósito em coleções de cultura públicas (e.g. 
Smith et al., 2014; Stackebrandt et al., 2015; Ramos et al., 2018). 

De facto, durante muitos anos as cianobactérias foram vistas como difíceis ou mesmo 

impossíveis de isolar, contudo, e graças aos trabalhos desenvolvidos desde início dos 
anos de 1950 até ao final da década de 1960, nomeadamente por Gerloff et al. (1950), 

Hughes et al. (1958), Van Baalen (1962), Allen (1968), foi possível quebrar esse mito e 

provar que era possível isolar e manter cianobactérias ex-situ, em cultura no laboratório. 

O processo de isolamento de cianobactérias inicia-se com a recolha das amostras 

ambientais e anotação da sua proveniência (Rippka, 1988). Após a sua chegada ao 

laboratório estas são cuidadosamente examinadas ao microscópio, para avaliar o seu 

conteúdo. Esta avaliação é fundamental para identificar e caracterizar as cianobactérias 

com maior capacidade para se desenvolver em determinados meios de cultura, uma vez 

que as características que um organismo possui para se desenvolver num determinado 

ambiente são usadas como fatores seletivos no processo de isolamento (Rippka, 1988). 

Deste modo, tendo em conta que os meios de cultura possuem os nutrientes necessários 

ao desenvolvimento das cianobactérias, a escolha dos meios de cultura mais adequados 
é determinante para o sucesso do isolamento destas (Rippka, 1988; Stanbury et al., 

1995; Waterbury, 2006; Nicolau, 2014). Na LEGE-CC, usualmente utilizam-se os meios 
de cultura Z8 (Kotai, 1972) e BG11 (Allen, 1968; Allen e Stanier, 1968; Rippka et al., 

1979), que possuem diferentes composições e podem ser preparados na forma líquida, 

semi-sólida e sólida. Os meios de cultura semi-sólidos e sólidos são preparados a partir 

do meio líquido correspondente, com adição de um agente solidificante, o agar-agar ou 
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na sua versão mais purificada, a agarose, em diferentes percentagens (Prescott et al., 

2002; Andersen, 2005; Nicolau, 2014). 

Após a recolha, identificação e caracterização dos organismos, as amostras ambientais 

podem ser enriquecidas em meio de cultura. Os meios utilizados para o enriquecimento 

geralmente são líquidos e possuem uma composição nutricional que propicia o 

desenvolvimento de determinados organismos em detrimento dos competidores. Os 

meios de enriquecimento podem ser de dois tipos: meios de enriquecimento electivos, se 

permitirem o crescimento de um único, ou de um número limitado de organismos, ou 

meios de enriquecimento selectivos, se envolverem a adição de substâncias inibitórias 

(por exemplo antibióticos, antifúngicos) ou condições que suprimam o crescimento da 

maioria dos organismos, com a exceção do organismo que se pretende isolar (Nicolau, 

2014). 

Outras das principais técnicas de isolamento de cianobactérias realizam-se utilizando 

meio de cultura sólido, como são exemplo a sementeira por espalhamento e por riscado 

do inóculo (Rippka, 1988) e a micromanipulação (Bowyer e Skerman, 1968; Rippka, 

1988), ou uma combinação destas diferentes técnicas. A micromanipulação é uma 

técnica que requer prática e paciência. Esta é feita com o auxílio de um microscópio ótico 

e consiste na selecção do organismo de interesse, idealmente presente em meio líquido, 

utilizando microcapilares que o aspiram para depois depositar no meio de crescimento/ 

cultura mais adequado às suas características (Bowyer e Skerman, 1968; Rippka, 1988). 

As culturas obtidas devem ser monitorizadas e sucessivamente repicadas até se 

confirmar o isolamento. Vulgarmente, diz-se que uma cultura isolada de cianobactérias é 

unialgal ou, mais correctamente, unicianobacteriana. (Bowyer e Skerman, 1968; Rippka, 

1988). 

No processo de isolamento das cianobactérias podem obter-se culturas xénicas e 

axénicas (i.e. puras). As culturas xénicas possuem o organismo de interesse mas 

também podem possuir outros microrganismos, por exemplo bactérias originalmente 

associadas, aderidas à bainha mucilaginosa de algumas cianobactérias e que 

conseguiram resistir aos processos diferenciais utilizados durante o isolamento. No 

entanto, é possível realizar estudos de investigação das características fisiológicas e 

genéticas das cianobactérias contidas nestas culturas (Ogunseitan, 2005). As culturas 

axénicas resultam de processos de purificação efectuados às culturas xénicas e 

caracterizam-se por possuírem apenas e só o organismo de interesse, um processo que 
nem sempre é fácil de alcançar (Stanbury et al., 1995). No caso das cianobactérias, isso 
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apenas é alcançado pela utilização de técnicas de isolamento vistas como 

potencialmente agressivas, que não garantem a integridade genética original do 

organismo a isolar. De facto, para a purificação (i.e. obtenção de culturas axénicas) são 
utilizados (sucessivos) cocktails de antibióticos, podendo ainda acontecer que as culturas 

sejam sujeitas à luz ultravioleta (Rippka, 1988). Todas as culturas da, talvez, mais 

conhecida e reputada coleção de culturas de cianobactérias do mundo a PCC (do inglês 
Pasteur Culture Collection), coleção de cianobactérias do Instituto Pasteur (Paris, 

França), são depositadas, catalogadas e preservadas apenas após se ter conseguido 

alcançar o seu estado puro (Rippka, 1988; M. Gugger, comunicação pessoal). 

As culturas de cianobactérias podem então obter-se a partir de amostras ambientais, 

através do seu isolamento, ou recorrendo diretamente a centros microbiológicos de 
recursos biológicos (mBRC, do inglês microbial domain Biological Resource Centres), 

numa terminologia mais recente para Coleções de Cultura. O conceito de mBRC foi 

lançado em 2001 pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE ou OECD, do inglês Organisation for Economic Co-operation and Development) e 

consistem em colecções de culturas de gestão de qualidade que asseguram a 
preservação ex-situ de microrganismos, proporcionando acesso público à sua 

diversidade microbiana (Smith et al., 2014; Stackebrandt et al., 2015). 

Recentemente tem sido reconhecida a importância da cooperação internacional entre os 

vários mBRC com o objectivo de acrescentar valor às colecções, incluindo os seus 

materiais, serviços, conhecimentos e competências, de forma a garantir a sua auto 

sustentabilidade. Um dos projectos de cooperação europeia mais recentes é designado 
por Infrastrutura de Pesquisa de Recursos Microbianos (MIRRI, do inglês Microbial 

Resource Research Infrastructure). Trata-se de um projecto sem fins lucrativos que visa 

coordenar o acesso a recursos geridos até agora individualmente, através do 

desenvolvimento de uma plataforma pan-europeia que permite o fornecimento de um 

conjuntos de dados de elevado valor (ambientais, químicos e outros) que permitem aos 

investigadores o acesso a microrganismos de melhor qualidade para utilizar nas suas 
pesquisas, possibilitando o desenvolvimento de novas soluções inovadoras (Smith et al., 

2014; Stackebrandt et al., 2015). 

As coleções de culturas são, deste modo, infraestruturas de apoio fundamentais a uma 

grande variedade de trabalho biológico e biotecnológico, garantido acesso a um recurso 

biológico (i.e. as culturas) que pode ser único, mas também a toda a informação a ele 

associado (p.e. dados fisiológicos, genéticos). A primeira colecção de serviço pública 
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estruturada com a finalidade de fornecer culturas puras para estudos comparativos e 

identificação de bactérias foi a colecção criada pelo Dr. Frantisek Král, na Universidade 

Alemã de Praga, provavelmente em 1890, destinada a conservar e distribuir 
microrganismos para o diagnóstico, ensino, investigação e indústria (Smith et al., 2014). 

Pouco tempo depois, em 1892 foi criada pelo Dr. Binot a coleção do Instituto Pasteur 
(CIP, do francês Collection de l’Institut Pasteur), que inclui atualmente a coleção de 

culturas de cianobactérias PCC., criada em 1971 (Smith et al., 2014). Nas quatro 

primeiras décadas do século XX, outras colecções de serviço foram estabelecidas a nível 

global, passando por um processo contínuo de evolução e visando atender à procura de 

material biológico decorrente dos avanços da microbiologia industrial (década de 1960), 

da biotecnologia (década de 1980) e da biologia molecular (década de 1990 até à 
atualidade) (Smith et al., 2014). 

A LEGE-CC é uma colecção de culturas pública recente, do laboratório BBE, que 

compreende cerca de 400 estirpes isoladas de cianobactérias. Os códigos atribuídos às 

diferentes estirpes da colecção de culturas foram padronizados usando o acrónimo LEGE 
seguido por um número de cinco dígitos (Ramos et al., 2018). A recolha de 

cianobactérias da colecção de culturas LEGE iniciou-se em 1991, com o isolamento de 
várias estirpes de Microcystis aeruginosa, provenientes de amostras de água doce 

recolhidas em Portugal (Vasconcelos et al., 1995). Desde então têm sido isoladas, 

avaliadas em estudos ecotoxicológicos e utilizadas para a descoberta de compostos 

biologicamente activos, diversas estirpes de cianobactérias recolhidas em diferentes 
ambientes, principalmente em locais de Portugal (Ramos et al., 2018). 

Para valorizar e dar visibilidade pública às estirpes depositadas na LEGE-CC, esta 

tornou-se, recentemente, membro da Federação Mundial da Colecção de Culturas 
(WFCC, do inglês World Federation for Culture Collections) (Ramos et al., 2018) e da 

Organização Europeia de Coleções de Cultura (ECCO, do inglês European Culture 

Collections' Organisation) (V. Ramos, comunicação pessoal). É ainda parte integrante do 

Centro Europeu de Recursos Biológicos Marinhos (EMBRC, do inglês, European Marine 

Biological Resource Centre), no seu nó português (EMBRC.PT) (Ramos et al., 2018). 

O objectivo do WFCC é a preservação, a longo prazo, de colecções importantes e a 

divulgação dos estabelecimentos que possuem colecções de cultura, através da criação 

de uma rede de informação entre as colecções e os seus utilizadores, da organização de 
workshops e conferências, publicações e boletins informativos (Smith et al., 2014), bem 
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no espírito do que está previsto para uma mBRC. Por exemplo, entre muitas outras, 

também faz parte desta federação a coleção PCC (WFCC: http://www.wfcc.info/). 
A LEGE-CC disponibiliza culturas xénicas, unicianobacterianas e clonais (Ramos et al., 

2018) através de um catálogo e banco de dados online (LEGE-CC: 

http://lege.ciimar.up.pt/), disponibilizando dados morfológicos, ultraestruturais, 

bioquímicos, fisiológicos e (filo) genéticos das suas estirpes sempre que existentes 
(Ramos et al., 2018). As estirpes estão classificadas segundo a taxonomia mais recente 

(Ramos et al., 2017, 2018), de acordo com as recomendações de Komarék e co-autores 

(Komárek et al., 2014; Komárek, 2016). Na identificação das cianobactérias tem sido 

amplamente usada a porção de DNA que codifica o RNA ribossomal (rRNA) presente na 

sub-unidade menor do ribossoma (16S), visto que esta fração apresenta uma distribuição 
ubíqua entre os grupos de procariotas (Otsuka et al., 1998; Wilson et al., 2000). O gene 

do RNAr 16S, apesar de ser considerado um gene conservado, possui nove zonas 

variáveis (designadas V1-V9) o que lhe confere variabilidade suficiente para conferir 
especificidade relativamente aos diferentes grupos de procariotas (Lyra et al., 2001). Isso 

permite que, através da utilização do gene do RNAr 16S enquanto marcador molecular, 

seja possível distinguir organismos de grupos de procariotas diferentes, mas também 
distinguir taxa de um mesmo grupo de organismos (Lyra et al., 2001). De facto, este gene 

é também o marcador filogenético mais utilizado no caso das cianobactérias, sendo 

mesmo recomendado como marcador preferencial para distinguir e identificar 

cianobactérias ao nível taxonómico de género, numa primeira instância (Komárek, 2016). 

De igual forma, o gene RNAr 16S é o marcador que se utiliza para ajudar a identificar as 
estirpes LEGE e/ ou aquelas que pretendem ser depositadas nesta coleção (Ramos et 

al., 2018). 

 

1.2 Objetivos 

Através de uma abordagem metodológica dependente de cultivo, as principais tarefas 

desenvolvidas no âmbito deste capítulo foram o isolamento de cianobactérias 

provenientes de amostras da Ilha Terceira, nos Açores, caracterização morfológica dos 

isolados obtidos, sequenciação do gene RNAr 16S e posterior identificação polifásica dos 

isolados (i.e. combinando dados morfológicos, moleculares e filogenéticos) e 

despistagem da presença de genes envolvidos na biossíntese de compostos bioactivos 

(PKS/ NRPS). O objetivo geral foi então estudar e caracterizar a diversidade de 
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cianobactérias presentes nessas amostras, ao mesmo tempo que se ambicionava dotar a 

coleção LEGE com estirpes oriundas dos Açores. 

 

1.3 Material e Métodos 
1.3.1 Amostras 

As amostras foram recolhidas em 19 de abril de 2017 por Vitor Vasconcelos e foram 

transportadas para o laboratório 48h depois. 

O isolamento de cianobactérias iniciou-se a partir de amostras ambientais enriquecidas e 

previamente mantidas no CIIMAR, numa sala de culturas com condições controladas, sob 

luz artificial em fotoperíodo de 14h claro/ 10h escuro e a uma temperatura de, 

aproximadamente, 25 °C. 

Essas amostras foram recolhidas em diferentes locais da Ilha Terceira, Açores, 
identificados na Figura 1.1, abaixo apresentada. 

 
Figura 1.1: Locais de amostragem (Imagem adaptada do Google Earth) 

Na tabela seguinte (Tabela 1.1) estão descritos os meios de cultura que foram utilizados 

inicialmente para o enriquecimento das amostras ambientais, atendendo à proveniência 

ecológica das diferentes amostras. As culturas iniciais estavam sem adição de 

cicloheximida (um inibidor da síntese proteica de eucariotas). A partir do início deste 
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trabalho, para as primeiras gerações de cultivo, adicionou-se então cicloheximida (Acros 

Organics, China) a uma concentração final, no meio, de 250 mg/l. 

Tabela 1.1: Meios de cultura utilizados para o enriquecimento das amostras ambientais 

Local de amostragem Ambiente Meio de cultura de enriquecimento 

1 – Caldeira Marinho Z8 líquido com sal marinho 

2 – Baía das quatro Ribeiras Marinho Z8 líquido com sal marinho 

3 – Lagoa das Patas Água doce Z8 líquido/ BG110
1 líquido 

4 - Furnas do Enxofre Água doce e terrestre Z8 líquido/ BG110 líquido 

5 – Lagoa do Negro Água doce Z8 líquido/ BG110 líquido 

6 – Gruta do Algar do Carvão Água doce Z8 líquido/ BG110 líquido 

7 – Gruta do Natal Água doce Z8 líquido/ BG110 líquido 

 

1.3.2 Isolamento e cultura de cianobactérias 

Para o isolamento das cianobactérias foram preparados diferentes meios de cultura 

líquidos e sólidos (Anexo I), trabalhando sempre em condições assépticas e com 

materiais estéreis ou esterilizados. Por exemplo, todo o material de vidro utilizado foi 

autoclavado (Tuttnauer 3870 ELV-D, Holanda) durante 30 minutos à temperatura de 

121°C. A preparação dos meios e todo o processo de isolamento, à excepção da 

micromanipulação, decorreu numa câmara de fluxo laminar (Telstar Bio II Advance, 

Espanha), previamente desinfectada com álcool 70% e exposta à luz UV durante 30 

minutos antes de cada utilização. Os meios de cultura utilizados foram então: 

 Meio Z8 líquido (protocolo adaptado de Kotai, 1972 e conforme protocolo interno 

do BBE); 

 Meio Z8 líquido com sal marinho Premium REEF (Tropic Marin, Wartenberg, 

Alemanha) à concentração de 25 g/l (protocolo adaptado de Kotai, 1972 e 

conforme protocolo interno do BBE); 
                                                             
 

1 BG110: Meio de cultura BG11 sem azoto 
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 Meio Z8 sólido com agarose (UltrapureTM Agarose, Invitrogen, Estados Unidos da 

América) à concentração de 1.2 % (protocolo adaptado de Kotai, 1972 e conforme 

protocolo interno do BBE); 

 Meio Z8 sólido com sal marinho Premium REEF (Tropic Marin, Wartenberg, 

Germany) à concentração de 25 g/l e com agarose (UltrapureTM Agarose, 

Invitrogen, Estados Unidos da América) à concentração de 1.2 % (protocolo 

adaptado de Kotai, 1972 e conforme protocolo interno do BBE); 

 Meio BG110 líquido (Andersen, 2005); 

 Meio BG110
 com agarose (UltrapureTM Agarose, Invitrogen, Estados Unidos da 

América) à concentração de 1.2 % (Andersen, 2005). 

Os meios de cultura sólidos foram espalhados sobre placas de Petri de poliestireno 

estéril. Após a solidificação dos meios, as placas de Petri foram guardadas 

assepticamente para posterior utilização. 

O processo de isolamento das cianobactérias iniciou-se em placas de Petri que 

continham o mesmo meio utilizado nas amostras enriquecidas (Tabela 1.1). Inseriu-se 

uma gota de biofilme proveniente da cultura enriquecida líquida sobre o meio sólido e 

efectuou-se o seu espalhamento utilizando a técnica de riscado (Rippka, 1988), com o 

auxílio de uma ansa esterilizada. 

A par do isolamento em meio sólido utilizou-se também, para algumas amostras 

ambientais enriquecidas, a técnica de micromanipulação (Bowyer e Skerman, 1968, 

Rippka, 1988). Esta foi efectuada com o auxílio de um microscópio óptico (Leica DMLB) 

numa ampliação de 100X ou 400X e pipetas de Pasteur esterilizadas e estiradas à 
chama. As culturas foram inoculadas em tubos de ensaio Nunc estéreis (Thermofisher 

Scientific Nunc, Dinamarca) com aproximadamente 5 ml do meio de cultura 

correspondente. 

Ao longo do processo de isolamento, todas as culturas foram acondicionadas no mesmo 

local e condições de cultivo em que se encontravam as amostras ambientais 

enriquecidas originais. O crescimento das culturas de cianobactérias foi sendo analisado 

regularmente através da sua visualização ao microscópio. As culturas que apresentaram 

maior crescimento foram sucessivamente repicadas ou micromanipuladas para novas 

placas de Petri e/ ou para novos tubos de ensaio até se obter o seu isolamento. 

Após confirmação do isolamento, os isolados foram transferidos para matrazes estéreis 

contendo, aproximadamente, 30 ml de meio de cultura. Foi a partir de material 
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proveniente destas culturas que se fez a identificação e caracterização das 

cianobactérias. Posteriormente, os isolados serão depositados na LEGE-CC. 

 

1.3.3 Caracterização dos isolados 

Os isolados foram caracterizadas morfologicamente e com base em técnicas 
moleculares, através de uma identificação dita polifásica (Komárek et al., 2014). 

As características morfológicas mais importantes foram observadas, anotadas e 

fotografadas utilizando um microscópio óptico (Leica DMLB) acoplado a uma câmara 

(Leica ICC50 HD), com o programa informático Leica Qwin Colour (Leitz, Alemanha) 

numa ampliação de 1000X e recorrendo ao auxílio das obras publicadas por Komárek e 

Anagnostidis (Komárek e Anagnostidis 1998, 2005; Komárek, 2013). Para cada isolado, 

foram também efectuadas medições morfométricas e registadas as dimensões médias 

(comprimento, largura ou diâmetro) das células vegetativas, de células especializadas ou 

dormentes (se existentes) e de filamentos ou colónias. A dimensão média foi determinada 

com base em 20 medições, em diferentes posições da preparação da lâmina. 

A caracterização dos isolados com base em técnicas moleculares que inclui a 

amplificação do gene RNAr 16S e a despistagem da presença de genes envolvidos na 

biossíntese de compostos bioactivos (PKS/ NRPS) foi efectuada como descrito a seguir. 

 

1.3.3.1 Extração de ADN 

A biomassa das culturas isoladas foi recolhida aproximadamente no início da fase 

logarítmica de crescimento (10-15 dias de crescimento) e o ADN genómico de cada 
isolado foi extraído utilizando um kit comercial de extracção de ADN (Purelink Genomic 

DNA Mini Kit, Invitrogen, Estados Unidos da América), de acordo com as instruções do 

fabricante fornecidas para bactérias Gram negativas. 

A extracção do gADN foi avaliada através da electroforese em gel de agarose a 1% (m/v) 

(UltrapureTM Agarose, Invitrogen, Estados Unidos da América), seguindo os 
procedimentos comuns da electroforese em gel agarose (Davis et al., 1994) e utilizando 

uma solução de tampão de Tris-Acetato EDTA (TAE UltrapureTM, Invitrogen, Reino 

Unido) a 1X (40 mM Tris-Acetato e 1 mM EDTA). Ao gel de agarose foram adicionados 

1,5 µl de corante SYBR Safe (Invitrogen, Estados Unidos da América). O marcador 

utilizado foi o 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, Estados Unidos da América). A imagem 
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do gel foi obtida recorrendo a um transiluminador com sistema de aquisição de imagem 

(Molecular Imager® GEL O CTM XR with Image LabTM Software, Estados Unidos da 

América). 

 

1.3.3.2 Oligonucleótidos (Primers) 

Para identificação dos isolados com base no gene RNAr 16S e para a despistagem da 

presença de genes envolvidos na biossíntese de compostos bioactivos (PKS/ NRPS) 
foram utilizados ensaios de PCR com primers específicos descritos em estudos 

anteriores. A informação sobre os primers e respetivos controlos positivos encontra-se 

descrita na tabela seguinte (Tabela 1.2). 

Tabela.1.2: Pares de primers utilizados na amplificação do gene RNAr 16S e dos genes envolvidos na biossíntese de 

compostos bioactivos (PKS/ NRPS) e respectivos controlos positivos 

Gene 
alvo 

Par de 
primers Sequência (5’→3’) 

Tamanho 
do 

fragmento 
(pb)2 

Controlo 
positivo 

Fabricante
/País Ref. 

RNAr 
16S 

Cya106F CGGACGGGTGAGTAACGCGTGA 

675 

Microcystis 
aeruginosa 

LEGE 91339 Invitrogen, 
Estados 

unidos da 
América 

Nϋbel et 
al., 1997 

Cya781R 
(a)3 GACTACTGGGGTATCTAATCCCATT 

Cya781R 
(b)2 GACTACAGGGGTATCTAATCCCTTT 

PKS 
DKF GTGCCGGTNCC(A/G)TGNG(T/C)(T/C)TC 

650-700 
Moffit et 
al., 2003 

DKR GCGATGGA(T/C)CCNCA(A/G)CA(A/G)(C/A)G 

NRPS 

MTF GCNGG(C/T)GG(C/T)GCNTA(C/T)GTNCC 

≈1000 

Microcystis 
aeruginosa 

LEGE 91339 
e S. 

natalensis 
ATCC 27448 

Neilan et 
al., 1999 

MTR CCNCG(AGT)AT(TC)TTNAC(T/C)TG 

Cada um destes pares de primers foi sintetizado pela empresa Invitrogen (EUA). No 

laboratório, procedeu-se depois à sua eluição de forma a obter uma solução stock a uma 

concentração de 100 µM e também à preparação de soluções de trabalho com uma 
concentração de 10 µM. 

 

                                                             
 

2 pb – Pares de bases  

3 O primer reverse Cya781R está numa mistura equimolar de Cya781R(a) e Cya781R (b) 
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1.3.3.3 Amplificação por PCR e análise dos produtos obtidos 

Para cada par de primers especificos utilizados (Tabela 1.2) foram realizadas reações de 

PCR cujas condições constam da Tabela 1.3. As reações de PCR, com volume final de 
20 μl, continham 1X GoTaq Flexi Buffer, 2.5 mM de MgCl2, 1 µM de cada primer (Forward 

e Reverse), 0.5 mM de dNTP’s mix, 0.5 U de GoTaq Flexi DNA polymerase (Promega, 

Estados Unidos da América) e 1 μl de gADN de cada um dos isolados obtidos. 

As reacções de PCR para a amplificação dos genes RNAr 16S, PKS e NRPS 

decorreram, respectivamente, nos seguintes termocicladores: Biorad (Biorad MyCyclerTM 

Thermal Cycler, Estados Unidos da América), Biometra (Biometra TProfessional Standard 

Gradient Thermocycler, Alemanha) e VeritiTM (96-Well Thermal Cycler, Estados Unidos da 
América). 

Tabela 1.3: Condições de PCR utilizadas para cada um dos pares de primers utilizados na amplificação do gene RNAr 16S 

e dos genes envolvidos na biossíntese de compostos bioactivos (PKS/ NRPS) 

Gene 
alvo 

Par de 
primers 

Reacção de PCR 
Ref. Desnaturação 

inicial Desnaturação Emparelhamento Extensão Extensão 
final 

RNAr 
16S 

Cya106F/ 
Cya781R 

95ºC 
5min 

Número de ciclos = 35 
72ºC 
5min 

Nϋbel et 

al., 1997 95ºC 
45s 

56ºC 
30s 

72ºC 
30s 

PKS DKF/ DKR 94ºC 
4min 

Número de ciclos = 30 
72ºC 
7min 

Modificado 
de Moffit et 
al., 2003 94ºC 

30s 
58ºC 
30s 

72ºC 
1min 

NRPS MTF/ MTR 94ºC 
2min 

Número de ciclos = 35 
72ºC 
7min 

Neilan et 

al., 1999 
93ºC 
10s 

51ºC 
20s 

72ºC 
60s 

A análise dos produtos de PCR obtidos para cada gene alvo foi realizada, por 

electroforese em gel agarose, de acordo com o descrito anteriormente no ponto 1.3.3.1 

para avaliação do gADN. 

Para minimizar a existência de dúvidas relativas a possíveis erros técnicos, presença de 

inibidores entre outros factores, foram utilizados controlos positivos e negativos (água 

destilada) em todas as reacções de PCR. 

Para sequenciação, apenas foram enviados os produtos de PCR obtidos para o gene 

RNAr 16S. 
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1.3.3.4 Sequenciação, alinhamento de sequências e análise 

filogenética 

Os produtos de PCR que resultaram da amplificação do gene RNAr 16S dos isolados 

foram separados com um gel de agarose (UltrapureTM Agarose, Invitrogen, Estados 
Unidos da América) a 1 % (m/v) corado com 1,5 µl de SYBR Safe (Invitrogen, Estados 

Unidos da América), os fragmentos de ADN com tamanho esperado foram excisados do 
gel no transiluminador, CSLMICRODOC System (Cleaver Scientific, Reino Unido), 

acoplado a uma câmara Canon PowerShot G9 e purificados recorrendo ao kit para 

purificação de ADN (NZYtech, Portugal) de acordo com as instruções do protocolo do 

fabricante. 
Todos os produtos de PCR purificados, previamente amplificados com o par de primers 

Cya106F/ Cya781R, foram sequenciados pela GATC Biotech (Alemanha) agora 

designada por Eurofins GATC Biotech. 

As sequências obtidas, para cada isolado, foram importadas para a plataforma de 
bioinformática Geneious (v.8.1.8, Biomatters Ltd., New Zealand) onde se procedeu ao 

controlo da qualidade das sequências através da inspecção visual, com a ajuda dos 

eletroferogramas existentes nos ficheiros ab1 de cada sequência. Procedeu-se depois à 

junção (assemble) das sequências complementares (5’→3’ e 3’→5’, respectivamente 

forward e reverse), obtendo-se a sequência consenso para cada um dos produtos de 

PCR dos isolados. Essa sequência foi depois comparada com a informação existente na 
base de dados GenBank® (NCBI, National Centre for Biotechnology Information) 

utilizando o algoritmo BLAST®n (Basic Local Alignment and Search Tool for Nucleotide). 

Os melhores resultados obtidos para cada um dos isolados (Best Hits) foram registados, 

a par dos valores de percentagem de cobertura, de identidade, do parâmetro de 
confiança (E-Value) e do número de acesso (Tabela A.7, do Anexo II). As sequências 

desses resultados do BLAST, as sequências consensus dos isolados obtidos neste 

estudo e um subconjunto de 56 sequências que representam a diversidade de 
cianobactérias (obtidas a partir da base de dados online Cyanotype; Ramos et al., 2017) 

foram alinhadas utilizando o algoritmo ClustalW. O alinhamento foi depois visualmente 
inspecionado e editado. Após boa validação e utilizando o pacote de software MEGA 7 

(Kumar et al., 2016), foi aplicado o Método de Neighbor-Joining (NJ) com 1000 réplicas 

de Bootstrap. As distâncias evolutivas foram calculadas utilizando o Método da 

Verossimilhança Composta. 
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1.4 Resultados e Discussão 
1.4.1 Caracterização e identificação dos isolados 

Do processo de isolamento de cianobactérias, provenientes de amostras recolhidas em 

diferentes locais da Ilha Terceira, Açores (Figura 1.1), foram obtidos, num total, dezanove 

isolados: 

 Um da Caldeira (ponto 1); 

 Três da Baía das Quatro Ribeiras (ponto 2); 

 Seis da Lagoa das Patas (ponto 3); 

 Três das Furnas do Enxofre (ponto 4); 

 Um da Lagoa do Negro (ponto 5); 

 Dois da Gruta do Algar do Carvão (ponto 6); 

 Três da Gruta do Natal (ponto 7). 

Todos os isolados foram caracterizados morfologicamente e com base em técnicas 

moleculares, nomeadamente a amplificação e sequenciação do gene RNAr 16S. 

Na Tabela 1.4 estão reunidos dados sobre a origem e as principais características 

morfológicas e morfométricas de cada isolado. 
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Tabela 1.4: Características morfológicas e morfométricas dos isolados obtidos a partir de amostras da Ilha Terceira, Açores 

Isolado 
n.º 

Local de 
amostragem Ambiente Meio de 

cultura 

Caracterização morfométrica 
Coloração da 

cultura Características principais Tamanho da célula4 ( Ø ou comprimento 
x largura) (µm) 

1 Caldeira Marinho 
Z8 líquido 
com sal 
marinho 

Acastanhado Filamentos com baínha e com células terminais arredondadas, Sem heterocístos 0.73 ± 0.10 x 0.92 ± 0.19 

2 
Baía das 
Quatro 

Ribeiras 
Marinho 

Z8 líquido 
com sal 
marinho 

Ciano Colónias inicialmente cúbicas, envolvidas numa mucilagem; Em cultura, tende a 
crescer em vida livre 0.97 ± 0.21 

3 Acastanhado Filamentos com baínha e com células terminais arredondadas, Sem heterocístos 0.89 ± 0.19 x 0.74 ± 0.10 

4 Verde azeitona Filamentos com baínha que enrolam. Não possui heterocístos 0.70 ± 0.14 x 0.96 ± 0.10 

5 

Lagoa das 
Patas Água doce 

Z8 líquido 

Acastanhada Filamentos finos com constrições celulares ao nível da parede, forma feixes, 
desfragmenta-se facilmente. Sem heterocístos 

1.3 ± 0.28 x 0.69 ± 0.085 

6 Castanho  Filamentos com baínha, forma feixes e hormogónios. Não possui heterocístos 0.77 ± 0.13 x 0.94 ± 0.11 

7 Vesde 
acastanhado Filamentos, forma feixes e hormogónios. Não possui heterocístos 0.85 ± 0.16 x 1.1 ± 0.12 

8 Verde-escuro Filamentos ligeiramente arqueados nas extremidades. Muito móvel, forma feixes e 
hormogónios. Não possui heterocístos 2.4 ± 0.46 x 1.8 ± 0.13 

9 BG110 
líquido 

Acastanhado Filamentos com baínha larga e células bem definidas com grânulos. Forma 
hormogónios e possui células necrídicas. Não possui heterocístos 3.6 ± 0.78 x 2.8 ± 0.48 

10 Ciano Filamentos com baínha e forma hormogónios. Não possui heterocístos 3.8 ± 0.82 x 2.7 ± 0.43 

11 
Furnas do 
Enxofre Terrestre 

Z8 líquido 
Ciano Finos filamentos que enrolam. Não possui heterocístos 1.2 ± 0.28 x 0.98 ± 0.13 

12 Ciano Finos filamentos, que enrolam, envolvidos numa mucilagem. Sem heterocístos 0.92 ± 0.11 x 0.70 ± 0.061 

13 BG110 
líquido Ciano Filamentos com verdadeiras ramificações, tricomas morfologicamente diversificados 

e unisseriados e heterocistos 
2.7 ± 0.68 x 3.9 ± 0.58 (Ramif. Principal); 

2.6 ± 0.73 x 1.7 ± 0.13 (Ramif. Secundária) 

14 Lagoa do 
Negro Água doce Z8 líquido Ciano Filamentos que se desfragmentam facilmente. Forma feixes. Não possui 

heterocístos 1.7 ± 0.38 x 1.1 ± 0.15 

15 Gruta do 
Algar do 
Carvão 

Água doce Z8 líquido 
Verde-escuro Filamentos, ligeiramente arqueada na extremidade, móvel e forma hormogónios. 

Sem heterocístos 2.8 ± 0.53 x 2.4 ± 0.36 

16 Ciano Filamentos e forma feixes. Não possui heterocístos 0.69 ± 0.12 x 1.1 ± 0.090 

17 
Gruta do 

Natal Água doce Z8 líquido 

Avermelhado Filamentos finos que enrolam em forma de novelo. Sem heterocístos 1.6 ± 0.40 x 1.1 ± 0.16 

18 Acastanhado Filamentos finos que formam feixes. Não possui heterocístos 0.84 ± 0.085 x 0.92 ± 0.085 

19 Acastanhado Filamentos finos que formam feixes. Não possui heterocístos 0.80 ± 0.087 x 0.89 ± 0.078 

                                                             
 

4 4 Valores Médios (ᾱ) ± Desvio Padrão (σ) 
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Na Figura 1.2 encontram-se explanadas fotomicrografias dos morfotipos de 
cianobactérias que representam a diversidade dos isolados obtidos da Ilha Terceira, 
Açores. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19  

Figura 1.2: Fotomicrografias da diversidade de cianobactérias isoladas da Ilha Terceira, Açores. Os números representam 
o número atribuído aos isolados. As barras de escala representam 10 µm. 
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A diversidade morfológica das cianobactérias é bastante variável de acordo com a Tabela 

1.4 e com a Figura 1.2, contudo, verifica-se que os isolados obtidos de diferentes locais 

da Ilha Terceira possuem algumas características peculiares e distintas que poderão 
auxiliar na sua caracterização (Komárek et al., 2014). 

Registe-se que dos dezanove isolados obtidos dezoito apresentam filamentos e um, o 

isolado 2, é unicelular colonial, cujas colónias são inicialmente cúbicas e estão envolvidas 

em mucilagem. Em cultura tendem a crescer em vida livre formando pequenos agregados 

("tufos"). 

Dos isolados que apresentam filamentos apenas um, o isolado 13, possui heterocistos 

para além disso, possui verdadeiras ramificações e tricomas morfologicamente 

diversificados e unisseriados. 

Há isolados que apresentam filamentos com células terminais arredondadas (isolados 1 e 

3), outros que apresentam filamentos ligeiramente arqueados nas extremidades (isolados 

8 e 15) e outras constrições celulares ao nível da parede (isolado 5). Outros, ainda, 

possuem filamentos finos que enrolam, alguns em forma de novelo (isolados 4, 11, 12, 

17), formam feixes (isolados 7, 14, 16, 18 e 19) e possuem segmentos de filamentos que 

se destacam do filamento principal - hormogónios (isolados 6, 7, 8, 9, 10 e 15). O isolado 

9 possui uma característica que os outros isolados não apresentam - células necrídicas - 

que facilitam a formação dos hormogónios. 

Durante muitos anos o sistema de classificação proposto por Anagnostidis e Komárek 

(1985, 1988, 1990); Komárek e Anagnostidis (1986, 1989, 1999, 2005) baseava-se 

apenas nas características morfológicas das cianobactérias. Hoje em dia, a 

caracterização morfológica constitui o ponto de partida para uma correcta identificação, 

sendo depois complementadas com as características moleculares e com as relações 
filogenéticas (Komarék, 2006b; Komárek et al., 2014), abaixo descritas no ponto 1.4.2. 

 

1.4.2 Amplificação do gene RNAr 16S e análise filogenética 

A extração de gDNA dos isolados foi validada após boa amplificação por PCR para o 

gene RNAr 16S, uma vez que os fragmentos de DNA obtidos para todos os dezanove 

isolados apresentavam o tamanho esperado, com cerca de 675 pb. Esses resultados 

foram posteriormente confirmados pela sequenciação. Na Tabela A.7, do Anexo II estão 

descritos os dois melhores resultados do BLAST, obtidos no Genbank, para a sequência 
consensus de cada um dos isolados. As sequências desses resultados do BLAST, as 
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sequências do gene rRNA 16S dos isolados deste estudo e um subconjunto de 56 

sequências que representam a diversidade de cianobactérias (obtidas a partir da base de 
dados online Cyanotype, Ramos et al., 2017), foram integradas na árvore filogenética a 

seguir apresentada na Figura 1.3, permitindo ter uma ideia mais completa acerca da 

distribuição das cianobactérias isoladas ao longo da “Árvore da Vida” cianobacteriana. 

Todas as sequências contempladas na árvore filogenética estão identificadas pelo 

número de acesso seguido pelo nome da espécie, exceto as sequências dos isolados, 

uma vez que ainda não foram depositadas no Genbank. 
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Figura 1.3: Distribuição 

filogenética dos isolados 

(identificados a cor verde), com 
os respectivos Best Hits 

(identificados a “negrito”), 

baseada no gene RNAr 16S, ao 

longo da “Árvore da Vida” 

cianobacteriana utilizando o 

método de NJ com 1000 
réplicas de bootstrap. 

Chloroflexus aurantiacus foi 

utilizado como grupo externo 

(outgroup). A barra de escala 

representa o número de 

substituição de nucleótídos pelo 

número total no alinhamento. 
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Tendo em consideração a informação constante na árvore filogenética verifica-se, de 

uma forma geral, que os dezanove isolados de cianobactérias se encontram distribuídos 

em diferentes ramos ao longo da árvore filogenética, o que demonstra serem bastante 

diversos em termos taxonómicos, algo que não é tão evidente se considerássemos 

apenas os dados baseados na morfologia (Tabela 1.4 e Figura 1.2). Ainda assim, a 

caracterização morfológica dos isolados, a par com os dados moleculares, permitiu a 

identificação ao nível da espécie em alguns casos. Na tabela 1.5 está patente a 

identificação, por abordagem polifásica, de cada um dos isolados com origem na Ilha 

Terceira. 

A identificação polifásica é uma ferramenta valiosa para melhorar a identificação das 

espécies, uma vez que resulta da conjugação dos dados morfológicos, moleculares e 

filogenéticos obtidos e descritos anteriormente. No entanto, o número de sequências do 

gene RNAr 16S para estirpes de cianobactérias de referência – e muito particularmente, 

de estirpes que tenham sido usadas para descrever o holótipo (i.e. a espécie-tipo) - 

actualmente disponível em bancos de dados mundiais é ainda limitado face à diversidade 
filogenética que se reconhece existir (Dvořák et al., 2015; Komárek, 2016, 2017). Assim, 

nalguns casos, ainda que morfologicamente as estirpes pudessem ser atribuídas a um 

taxon de nível hierárquico mais baixo (i.e. ao nível de espécie ou género), é hoje 

prudente não o fazer sempre que os dados filogenéticos mostrarem que esse organismo 

está filogeneticamente distante de estirpes de referência ou de clados que se sabem 
serem representativos dos taxa em questão (Dvořák et al., 2015, Komárek, 2016). Para 

esses casos, serão necessários estudos adicionais para que se possam resolver tais 

incertezas taxonómicas, podendo ser que os isolados em estudo representem novos taxa 
(Lopes et al., 2012). De facto, nos últimos anos têm sido propostos muitos novos géneros 

de cianobactérias com base na abordagem taxonómica polifásica (Komarék, 2006b; 
Komárek et al., 2014; Ramos et al., 2017). 

O isolado 14, identificado na Tabela 1.5 como Pseudanabaena sp.2, proveniente de uma 

amostra da Lagoa do Negro, é filogeneticamente próximo de - Pseudanabaena sp. 

CALU1716, uma vez que se encontra no mesmo clado de um dos seus melhores 

resultados do BLAST com 99% de similaridade (Tabela A.7, do Anexo II). É também 

próxima de duas cianobactérias isoladas de ambientes polares. Uma delas, isolada do 

lago Toolik, no Alasca – uma cianobactéria da família Oscillatoriaceae, Toolik Lake 0-103 
– e a outra a estirpe UTCC 393, que foi identificada como sendo Arthronema gygaxiana e 

que foi o seu melhor resultado do BLAST (Tabela A.7, do Anexo II). 
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O isolado 05, Pseudanabaena sp.1 (Tabela 1.5), proveniente de uma amostra recolhida 

na Lagoa das Patas, encontra-se no mesmo clado, da árvore filogenética, do seu melhor 
resultado do BLAST (99% de similaridade - Tabela A.7, do Anexo II) - Pseudanabaena 

sp. PS1303, colhida no lago Kasumigaura, perto de Tóquio, no Japão (Niiyama et al., 

2016). Ainda que as características morfológicas dos isolados 5 e 14 sejam muito 

semelhantes (Tabela 1.4 e Figura 1.2) e estão de acordo com a descrição de 
Pseudanabaena (Komárek e Anagnostidis, 2005), o facto de se apresentarem em dois 

sub-clados diferentes (Figura 1.3) poderá indicar tratarem-se de espécies diferentes 
deste género, algo que deverá merecer investigação futura. 

Dois dos três isolados obtidos de uma amostra de água da Gruta do Natal – os isolados 

18 e 19 - estão filogeneticamente posicionados (Figura 1.3) no mesmo sub-clado com 
bom suporte de bootstrap (84), sendo que as suas características morfológicas também 

são muito semelhantes (Tabela 1.4 e Figura 1.2). Para além disso as sequências dos 

seus melhores resultados do BLAST estão num clado, também muito bem suportado 
(100), com 99% de similaridade (Tabela A.7, do Anexo II), identificados como Jaaginema 

geminatum e Leptolyngbya sp. (Figura 1.3), dois géneros filamentosos não heterocísticos, 

geralmente de morfologia muito simples e finas e sem grandes caracteres distintivos 

(Komárek e Anagnostidis, 2005). No entanto, estes dois géneros - que foram 

estabelecidos com base na taxonomia clássica, baseada essencialmente na morfologia - 

são reconhecidamente polifiléticos (Komárek et al., 2014; Brito et al., 2017). Isso indica 

que os isolados 18 e 19 estão filogeneticamente distantes de estirpes representativas dos 
holotipos de Jaaginema e Leptolyngbya, respectivamente J. subtilissimum (Kützing ex 

Forti) Anagnostidis e Komárek e L. boryana (Gomont) Anagnostidis e Komárek. Daí se 

terem identificado estes dois isolados apenas ao nível da ordem, como Synechococcales 

espécie 6. 

Relativamente ao outro isolado obtido da Gruta do Natal (isolado 17), encontra-se 
próximo do seu Best Hit (Figura 1.3) - Leptolyngbya sp. A2 (98% de similaridade - Tabela 

A.7, do Anexo II) – uma estirpe descrita como produtora dos compostos odoríferos 
geosmina e MIB (Wang et al., 2015). Também neste caso, o isolado está 

filogeneticamente distante da estirpe representativa da espécie-tipo, Leptolyngbya 

boryana IAM M-101. Como tal, o isolado 17 foi identificado como Synechococcales 

espécie 5, pois é morfologicamente diferente (Tabela 1.4 e Figura 1.2) e 

filogeneticamente distante dos isolados 18 e 19 (Figura 1.3). 
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Da amostra de solo recolhida nas Furnas do Enxofre obtiveram- se três isolados (isolados 

11, 12 e 13). Os isolados 11 e 12, identificados na Tabela 1.5 como pertencendo ao 
género Stenomitos, apresentam uma percentagem de similaridade de 97% e de 99%, 

respectivamente (Tabela A.7, do Anexo II), com Stenomitos tremulus (Pseudanabaena 

tremula) UTCC 471, sendo que o isolado 12 se encontra filogeneticamente mais próximo 

desta (Figura 1.3), num clado com um bom suporte de bootstrap (88), tendo maior 

afinidade com o Stenomitos tremulus. Ainda que este clado inclua sequências 

originalmente identificadas como sendo Leptolyngbya spp., o facto de elas serem 

próximas do recém-estabelecido género Stenomitos, além de estarem filogeneticamente 

afastado de Leptolyngbya boryana IAM M-101 (que representa o clado das “verdadeiras” 

Leptolyngbya), sugere que a identificação destas estirpes deverá ser revista pois muito 

provavelmente serão Stenomitos spp. 

O isolado 13, uma Nostocales com verdadeiras ramificações (Tabela 1.5), 

comparativamente aos outros isolados obtidos da mesma amostra, encontra-se numa 

posição filogenética muito diferente, uma vez que apresenta características morfológicas 

distintas, destacando-se entre elas as verdadeiras ramificações (Tabela 1.4 e Figura 1.2). 

De acordo com a Figura 1.3, complementada pela Figura A.1 do Anexo III, verifica-se que 

filogeneticamente o isolado 13 se encontra próximo de sequências de estirpes de 
Stigonema spp. (Stigonema tuberculatum LS6-2 e Stigonema sp. LS3-6), com 

percentagens de similaridade de 97% e 96%, respectivamente (Tabela A.7, do Anexo II), 
mas morfologicamente encontra-se mais próximo de Hapalosiphon, isto é, apresenta 

tricomas morfologicamente diversificados e unisseriados (Komárek et al., 2014). 

O isolado 16, obtido de uma amostra de água da Gruta do Algar do Carvão, encontra-se 

numa posição filogenética (Figura 1.3) afastada dos seus melhores resultados do BLAST 
(Leptolyngbya frigida CAU11 clone 2 e Leptolyngbya sp. CENA375), com percentagens 

de similaridade que variam entre 96% e 95% (Tabela A.7, do Anexo II). A par disso, está 
também distante do clado das “verdadeiras” Leptolyngbya representado por Leptolyngbya 

boryana IAM M-101, pelo que não se pode afirmar com certeza que o isolado 16 pertence 

ao género Leptolyngbya, tendo sido identificado como Synechococcales espécie 4 na 

Tabela 1.5. 

Os isolados 06 e 07, que são duas espécies diferentes mas não identificadas de 

Synechococcales (Synechococcales espécie 2 e 3) (Tabela 1.5), provenientes da mesma 

amostra recolhida na Lagoa das Patas da qual se obteve o isolado 05, encontram-se 
próximos dos seus respectivos Best Hits (Figura 1.3), cujos números de acesso das 
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sequências no Genbank são JQ310337 e JQ310482, com percentagens de similaridade 

de 97% e 99% (Tabela A.7, do Anexo II), respetivamente. Outro dos resultados do 
BLAST é coincidente entre ambos os isolados - Gleitlerinema sulphureum – I013-0011 – 

possui a mesma percentagem de similaridade (98%) (Tabela A.7, do Anexo II) e refere-se 

a uma cianobactéria isolada a partir de amostras de água potável provenientes de 
reservatórios existentes na Austrália (Gaget et al., 2017). 

Da Baía das Quatro Ribeiras obtiveram-se três isolados 2 (Synechococcales espécie 1), 
3 (Leptolyngbya aff. ectocarpi) e 4 (Leptolyngbya aff. ectocarpi) (Tabela 1.5). Tal como no 

caso destes isolados, alguns dos melhores resultados obtidos (Tabela A.7, do Anexo II), 

dizem repeito a cianobactérias isoladas também a partir de amostras recolhidas em 

ambiente marinho, cujos números de acesso das sequências no Genbank são KT951669, 

GU319171 e KF286167. Realça-se a próximidadade filogenética da sequência obtida 

para o isolado 2 (Figura 1.3) com o seu melhor resultado do BLAST depositado na LEGE-
CC - o Synechococcales bacterium LEGE 10388, com uma percentagem de similaridade 

de 99% (Tabela A.7, do Anexo II). Os isolados 3 e 4 encontram-se próximos (Figura 1.3) 

dos seus melhores resultados do BLAST - Uncultured marine bacterium clone 
A3T_UNP1_B11 e Leptolyngbya sp. ARBS_1-2, Cyanobacterium TSAR9 e Leptolyngbya 

sp. PCC 7375, respectivamente - com percentagens de similaridade de 98% (Tabela A.7, 

do Anexo II). Verifica-se que ambos os isolados se encontram próximos de uma estirpe 

que é reconhecida como uma boa representante de Leptolyngbya ectocarpi - 

Leptolyngbya sp. PCC 7375 – (Komárek e Anagnostidis, 2005) como tal, apesar de 

serem diferentes possuem afinidades com esta. 
Próximo filogeneticamente do isolado 3 encontra-se o isolado 01 (Leptolyngbya aff. 

ectocarpi – Tabela 1.5), obtido de uma amostra da Caldeira, cujo melhor resultado (98% 

de similaridade - Tabela A.7, do Anexo II) se refere a uma estirpe depositada na colecção 
de culturas LEGE, a Leptolyngbya cf. ectocarpi LEGE 11479. Os dados morfológicos 

(Tabela 1.4) corroboram a proximidade filogenética (Figura 1.3). 

Relativamente aos restantes isolados obtidos da Lagoa das Patas (isolados 8, 9 e 10) 

verifica-se que os isolados 9 e 10, identificados como Coleofasciculaceae (Tabela 1.5), se 
encontram próximos filogeneticamente dos seus Best Hits (99% de similaridade - Tabela 

A.7, do Anexo II), cujos números de acesso das sequências no Genbank são EF516628 e 

KC463508, respectivamente. Verifica-se que os melhores resultados dos isolados 09 e 10 

são provenientes de ambientes muito diferentes daquele de onde provieram os isolados, 
nestes casos, de ambiente semiárido do centro da Espanha (Cano-Diaz et al., 2018) e 
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ambiente desértico do Succulent Karoo e do Nama Karoo, dois desertos do sul de África 

(Dojani et al., 2013), respectivamente. Para além disso, verifica-se que os isolados 09 e 

10 se encontram em posições filogenéticas (Figura 1.3) mais próximas do que o isolado 

08, obtido do mesmo local. Este isolado encontra-se filogeneticamente mais próximo do 

isolado 15 (Figura 1.3), obtido de uma amostra proveniente da Gruta do Algar do Carvão. 
O isolado 08, identificado como Kamptonema animal (Tabela 1.5), encontra-se próximo 

de uma estirpe representativa da espécie-tipo - Kamptonema animale CCALA 771 (Figura 

1.3) - num sub-clado com um bom bootstrap (96). O isolado 15 que é identificado como 

Kamptonema sp. (Tabela 1.5) situa-se num subclado, sustentado com um bom bootstrap 

(99), que partilha um antepassado comum com a estirpe representativa da espécie-tipo 

(Figura 1.3). 

Pode-se inferir, de acordo com as várias relações estabelecidas ao longo da árvore 

filogenética (Figura 1.3), que espécies isoladas de um mesmo local, como é o caso dos 

isolados obtidos da lagoa da Patas (isolados 5, 6, 7, 8, 9 e 10) podem ser próximos 

filogeneticamente de cianobactérias com proveniências e ecologias muito diferentes – 
Lago Kasumigaura, perto de Tóquio, Japão (Niiyama et al., 2016), reservatórios de água 

potável na Austrália (Gaget et al., 2017), ambiente semiárido do centro da Espanha 

(Cano-Diaz et al., 2018) e desertos do sul de África do Succulent Karoo e Nama Karoo 

(Dojani et al., 2013). 

Ainda que de locais geograficamente próximos, a diversidade de isolados obtida estará 

intimamente ligada à variedade das amostras, recolhidas em diferentes ambientes 

marinhos, de água doce e terrestres. Contudo, relembra-se que esta diversidade foi 

obtida através de uma abordagem dependente de cultivo, a partir de culturas 

enriquecidas. Uma vez que durante o enriquecimento e isolamento as amostras originais, 

geralmente complexas em termos da sua composição, ficam sujeitas às condições das 

salas de cultura (e por isso muito diferentes daquelas existentes nos locais de recolha) 

estas tendem a mudar muito em termos de composição, i.e. abundância e diversidade, 
quando no laboratório (Lopes et al., 2012). Além disso, nem todas as cianobactérias 

presentes numa amostra terão sido isoladas. É por isso crível que exista mais 

diversidade cianobacteriana nos locais onde as amostras deste estudo foram recolhidas, 

sendo mesmo expectável que algumas das espécies que foram apenas reportadas para 

um determinado local possam na realidade ocorrer noutro dos locais estudados, embora 

não tenham sido isoladas neste estudo. Caso se pretendesse um estudo mais exaustivo 

da diversidade existente, seria aconselhável complementar a abordagem adoptada neste 
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estudo com uma abordagem independente de cultivo, como por exemplo utilizando 

tecnologia de sequenciação de alto rendimento (Bragg e Tyson, 2014; Ramos et al., 

2017). 

A maioria dos isolados foram obtidos através da técnica de isolamento em meio sólido, 

contudo, também foram obtidos sete isolados por micromanipulação (Bowyer e Skerman, 

1968; Rippka 1988), entre eles, os isolados 2, 5, 7, 13, 16, 17 e 19. Além do mais, esta 

técnica dá mais garantias que o isolado esteja clonal (Rippka, 1988; Waterbury, 2006). 

Tendo em conta a taxa de sucesso, poderá ser uma técnica a aperfeiçoar e a incluir no 

conjunto de técnicas utilizadas no isolamento de estirpes a depositar na LEGE-CC. 
 
Tabela 1.5: Identificação polifásica dos isolados obtidos da Ilha Terceira, Açores 

Isolado n.º Local de 
amostragem Ambiente Identificação Ordem5 

1 Caldeira Marinho Leptolyngbya aff. ectocarpi Synechococcales 

2 
Baía das 
Quatro 

Ribeiras 
Marinho 

Synechococcales espécie 1 # Synechococcales 

3 Leptolyngbya aff. ectocarpi Synechococcales 

4 Leptolyngbya aff. ectocarpi Synechococcales 

5 

Lagoa das 
Patas Água doce 

Pseudanabaena sp. 1 Synechococcales 

6 Synechococcales, espécie 2 # Synechococcales 

7 Synechococcales, espécie 3 # Synechococcales 

8 Kamptonema animale Oscillatoriales 

9 Coleofasciculaceae # Oscillatoriales 

10 Coleofasciculaceae # Oscillatoriales 

11 
Furnas do 
Enxofre Terrestre 

Stenomitos sp. Synechococcales 

12 Stenomitos aff. tremulus Synechococcales 

13 Nostocales com verdadeiras ramificações # Nostocales 

14 Lagoa do 
Negro Água doce Pseudanabaena sp. 2 Synechococcales 

15 Gruta do 
Algar do 
Carvão 

Água doce 
Kamptonema sp. Oscillatoriales 

16 Synechococcales espécie 4 # Synechococcales 

17 
Gruta do 

Natal Água doce 

Synechococcales espécie 5 #  Synechococcales 

18 Synechococcales espécie 6 # Synechococcales 

19 Synechococcales espécie 6 # Synechococcales 

Legenda: Estirpes identificadas ao nível taxonómico de família ou ordem (#) 

                                                             
 

5 Classificação de acordo com Komárek et al., 2014 
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Dos dezanove isolados obtidos, catorze pertencem à ordem Synechococcales (por sua 

vez, pertencentes a 9 espécies diferentes, ainda que 6 não puderam ser identificados 

sequer ao nível de género), 4 à Oscillatoriales (3 espécies de 3 géneros diferentes, um 

deles não identificado) e 1 à Nostocales (um género não identificado), segundo a recente 
classificação proposta por Komárek e co-autores (Komárek et al., 2014). Alguns destes 

isolados, que serão depositados na LEGE-CC, representam nova diversidade ainda não 
presente nesta coleção. De facto, os géneros Stenomitos (isolados 11 e 12) e 

Kamptonema (isolados 8 e 15) não estão descritos no catálogo e no banco de dados 

online (LEGE-CC: http://lege.ciimar.up.pt/), assim como, o isolado 13 - Nostocales com 

verdadeiras ramificações. 

Este recurso biológico ficará assim disponível na LEGE-CC para futuros utilizadores que 

terão acesso não só às estirpes como a toda a informação a elas associada (p.e. dados 

morfológicos, geográficos, ecológicos, (filo) genéticos) e constará de futuras versões do 
catálogo (Ramos et al., 2018). 
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1.4.3 Despistagem do potencial biossintético de péptidos PKS/ 

NRPS 

Para avaliar o potencial dos isolados de cianobactérias obtidos de amostras da Ilha 

Terceira, Açores, em produzir metabolitos secundários, foi realizada uma despistagem 

para a existência de genes envolvidos na síntese de PKS e NRPS, utilizando a técnica de 

PCR. Na tabela seguinte (Tabela 1.6), encontram-se descritos os resultados de PCR 

obtidos. 

Tabela 1.6: Resultados obtidos na despistagem do potencial biossintético de péptidos (PKS/ NRPS) para os isolados 

Isolado n.º Local de 
amostragem Ambiente Identificação 

Tipo de péptido e par de 
primers utilizado 

PKS NRPS 
DKF/ DKR MTF/ MTR 

1 Caldeira Marinho Leptolyngbya aff. ectocarpi √ √ 
2 

Baía das 
Quatro Ribeiras Marinho 

Synechococcales espécie 1 √ ᵡ 

3 Leptolyngbya aff. ectocarpi √ ᵡ 

4 Leptolyngbya aff. ectocarpi ᵡ √ 
5 

Lagoa das 
Patas Água doce 

Pseudanabaena sp. 1 ᵡ √ 
6 Synechococcales, espécie 2 ᵡ √ 
7 Synechococcales, espécie 3 √ √ 
8 Kamptonema animale ᵡ √ 
9 Coleofasciculaceae √ √ 

10 Coleofasciculaceae ᵡ ᵡ 

11 
Furnas do 
Enxofre Terrestre 

Stenomitos sp. ᵡ √ 
12 Stenomitos aff. tremulus ᵡ √ 
13 Nostocales com verdadeiras ramificações √ ᵡ 

14 Lagoa do 
Negro Água doce Pseudanabaena sp. 2 ᵡ √ 

15 Gruta do Algar 
do Carvão Água doce 

Kamptonema sp. √ √ 
16 Synechococcales espécie 4 √ √ 
17 

Gruta do Natal Água doce 

Synechococcales espécie 5 √ ᵡ 

18 Synechococcales espécie 6 ᵡ ᵡ 

19 Synechococcales espécie 6 √ ᵡ 

Legenda: Resultado de PCR positivo (√); Resultado de PCR negativo (ᵡ) 

Os resultados obtidos (Tabela 1.6) revelaram que os genes que codificam para PKS/ 

NRPS estão presentes na maioria dos isolados, respectivamente - 1, 2, 3, 7, 9, 13, 15, 

16, 17, 19 e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 - sendo o gene NRPS aquele que 

apresenta um maior número de resultados positivos quando comparado com o PKS, 
contrariamente ao referido em Brito et al. (2015), num trabalho em que se avaliou o 

potencial de isolados portugueses, provenientes da Costa Atlântica Portuguesa, para 

produzir compostos bioactivos. Contudo, corrobora-se o mencionado no estudo descrito 

se apenas se considerarem os resultados de PKS e NRPS obtidos para os isolados 
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provenientes de ambiente marinho. Para além disso, estes autores detectaram a 

presença muito frequente de genes codificadores de PKS e NRPS em cianobactérias 

filamentosas, tal como se verifica neste estudo, em que apenas duas das dezoito 

cianobactérias filamentosas não produzem nenhum dos péptidos. 

Verifica-se também que cinco dos dezanove isolados (Tabela 1.6) mostram possuir 
genes que codificam para ambos os tipos de péptidos. São eles Leptolyngbya aff. 

ectocarpi (isolado 1), Synechococcales espécie 3 (isolado 7), Coleofasciculaceae (isolado 

9), Kamptonema sp. (isolado 15) e Synechococcales espécie 4 (isolado 16). 

Enquanto resultados obtidos por PCR estes são, para já, meramente indicativos, não 

tendo sido validados por sequenciação. Além disso, a presença de um gene não garante 
que o gene cluster esteja funcional (p.e. podem existir mutações que o tornem inactivo) 

nem que está a ser expresso, i.e. que o péptido está efectivamente a ser produzido (Shih 
et al., 2013). De qualquer forma, fica demonstrado o potencial biotecnológico que os 

isolados obtidos neste estudo possuem, sendo que alguns representam biodiversidade 

até então desconhecida ou não presente na coleção LEGE-CC, o que poderá 

eventualmente representar também nova quimiodiversidade. De resto, a produção de 

PKS e NRPS é bem conhecido para as cianobactérias, sendo que estes compostos 
representam uma ampla gama de metabolitos secundários bioactivos (Moffit et al., 2003; 

Shih et al., 2013). Daí que a obtenção e manutenção de isolados cultivados e disponíveis 

em colecções de cultura é fundamental para futuras utilizações e estudos, em diferentes 
aplicações biotecnológicas (Abed et al., 2009; Ramos et al., 2018). 
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2.1 Introdução 

A água é um recurso natural indispensável e um factor essencial ao suporte da vida. A 

sua utilização racional é imprescindível, pelo que a conservação, a valorização e a 

recuperação de sistemas fluviais deve estar enquadrada nos principais objectivos de uma 

política integrada de gestão de recursos hídricos, assente no contexto actual da utilização 

sustentável dos recursos naturais (Amorim, 2005). 

A actividade antropogénica produz impactos que podem afectar directa ou indirectamente 

os ecossistemas aquáticos. Em meados do século XX, a degradação da qualidade da 

água, como consequência da eutrofização, gerou preocupação generalizada, sendo 
reconhecida como um problema ambiental global (Bartam et al., 1999). 

A eutrofização é definida como o enriquecimento da quantidade de nutrientes e/ ou 

matéria orgânica no meio aquático, essencialmente por compostos de azoto e fósforo 
(Goldman e Horne, 1983; Wetzel, 1993; Paerl et al., 2011). 

O acréscimo da quantidade de nutrientes na fase inicial do processo de eutrofização tem 

como consequência o aumento da biomassa fitoplantónica. Apesar do fitoplâncton ser um 

componente natural dos ecossistemas aquáticos, sob condições ambientais favoráveis ou 

influência antropogénica, pode adquirir taxas de crescimento mais elevadas, potenciando 

o desenvolvimento de florescências destes microrganismos, muito frequentemente de 
natureza cianobacteriana (Diaz e Rosenberg, 2008; Song et al., 2008; Paerl et al., 2011; 

Cruz et al., 2013). 

A proliferação de florescências de cianobactérias, sob condições óptimas de crescimento 

que incluem luz, nutrientes e temperatura, é um fenómeno que leva ao desequilíbrio do 

ecossistema e provoca consequências indesejáveis na qualidade da água (Chorus e 

Bartram, 1999; Cood, 2000; Diaz e Rosenberg, 2008), tais como: 

- Diminuição da transparência da massa de água, que impede a passagem da luz para 

níveis de maior profundidade; 

- Declínio dos níveis de oxigénio, que levam à redução da biodiversidade animal; 

- Aumento da produção de toxinas; 

- Alteração das propriedades organolépticas (odor e sabor) da água para consumo 

humano. 

Os recursos hídricos afectados por este fenómeno são frequentemente interditados, 

incluindo para pesca, recreação, bebida ou irrigação, uma vez que requerem tratamento, 
por representarem um risco para a saúde humana e animal (Chorus e Bartram, 1999; 

Chorus et al., 2000). 
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As cianobactérias têm a capacidade de produzir uma vasta gama de metabolitos 

secundários, de elevado valor comercial, que podem depois ser incorporados em aditivos 
alimentares, produtos farmacêuticos ou outras aplicações industriais (Watson et al., 

2016). Contudo, algumas espécies produzem metabolitos que causam impactes 

negativos na água e nos alimentos (onde se incluem frutas, vegetais, peixes), 

nomeadamente, metabolitos que apresentam elevada toxicidade - as cianotoxinas - e 

metabolitos que causam sabor e odor desagradável – os Compostos Orgânicos Voláteis 
(COV) (Hayes e Burch, 1989; Parinet et al., 2010; Tsao et al., 2014). 

Os COV mais comuns são (4S,4aS,8aR)-4,8a-Dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8-octa-hidronaftaleno-

4a-ol e 1,2,7,7-tetrametilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol, sendo estas as designações da União 
Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC do inglês, International Union of Pure 

and Applied Chemistry). Esses dois COV são designados comummente por geosmina e 

2- metilisoborneol (MIB), respectivamente. São ambos terpenóides secundários (Jüttner e 
Watson, 2007) e apresentam a estrutura química ilustrada na Figura 2.1 (Liu et al., 2017): 

 
                                      A                                                        B 

Figura 2.1: Estruturas químicas da geosmina (A) e do MIB (B) (Imagens retiradas de Liu et al., 2017) 

As cianobactérias são uma das principais fontes de COV que causam sabor e odor à 
água (Watson et al., 2016), no entanto, estes compostos não têm efeitos toxicológicos 

conhecidos nos seres humanos e na maioria dos organismos, para a gama de 
concentrações que geralmente são encontradas no ambiente (Watson, 2013; Burgos et 

al., 2014). No entanto, influenciam profundamente o comportamento humano, uma vez 

que são detectáveis, olfactivamente, em concentrações muito baixas (entre 4 e 10 ng.l-1) 

gerando desconfiança por parte dos consumidores relativamente à qualidade da água 
potável (Watson et al., 2016; Tawong, 2017). Este facto contribui para o aumento do 

consumo de água engarrafada, tendo por isso impacto negativo indireto para o ambiente 

(Tucker, 2000). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS ou WHO, do inglês World Health 

Organization), a água destinada ao consumo humano não deve apresentar nem cheiro 
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nem sabor perceptíveis, entendendo-se por cheiro e sabor o conjunto de sensações 

apreendidas pelos sentidos do olfacto e do paladar (WHO, 2011). Esta organização não 
impõe qualquer limite, no entanto, em Portugal, o Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de 

setembro, que estabelece o regime da qualidade da água destinada ao consumo 

humano, define, tanto para o cheiro como para o sabor, um valor paramétrico de “3 factor 

de diluição”. 

Vários episódios da presença destes metabolitos causadores de sabor e odor têm sido 

relatados a nível mundial, desde o final do século XIX, em diversos ambientes aquáticos 

como lagos, lagoas e reservatórios (Mallevialle e Suffet, 1987; Hayes e Burch, 1989; 
Jüttner e Watson, 2007; Watson et al., 2008; Tsao et al., 2014). 

A geosmina foi isolada em 1964 por Gerber e Lechevalier e é caracterizada por 

apresentar um sabor/ odor a terra (Gerber e Lechevalier, 1965) enquanto que o MIB foi 
isolado em 1969 por Medsker et al. (1969) e em 1970 por Rosen et al. (1970) e é 

caracterizado por apresentar sabor/odor a mofo ou a cânfora (Medsker et al., 1969). 

A geosmina e o MIB são produzidos por uma variedade de bactérias distantemente 

relacionadas incluindo cianobactérias, actinomicetos, proteobactérias, mixobactérias e 
alguns fungos (Zaitlin e Watson, 2006; Parinet et al., 2010). As cianobactérias são os 

principais produtores de geosmina e MIB em ambientes aquáticos (Jüttner e Watson, 
2007; Watson et al., 2008), enquanto as actinobactérias são os principais produtores 

destes metabólitos no solo (Zaitlin e Watson, 2006). 

Estudos recentes incluíram as cianobactérias planctónicas e bentónicas pertencentes a 
ordens de Nostocales, Oscillatoriales (Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018) e 

Synechococcales (Godo et al., 2017) como as principais produtoras de geosmina nos 

recursos hídricos. Relativamente ao MIB, incluíram as cianobactérias pertencentes à 
ordem Oscillatoriales (Jüttner e Watson, 2007; Suurnakki et al., 2015). 

Tanto a geosmina como o MIB são compostos extremamente estáveis, resistindo a 

processos de degradação natural e a processos convencionais de tratamento de água 
(Watson et al., 2016), pelo que a identificação e a diferenciação de cianobactérias 

produtoras de geosmina e de MIB são fundamentais para o desenvolvimento de 
metodologias adequadas à sua eliminação (Watson et al., 2008), sendo necessárias 

ferramentas de diagnóstico eficientes (Watson et al., 2016; Tawong, 2017). 

Atualmente, a maioria das empresas responsáveis pelo tratamento da água utiliza a 

microscopia para identificação morfológica e enumeração de cianobactérias, contudo, a 

microscopia pode ser imprecisa, laboriosa e pode não identificar ou diferenciar 
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cianobactérias produtoras de compostos odoríferos, pois múltiplas espécies ou géneros 

morfologicamente similares podem coexistir numa população complexa de florescências 
e nem todos têm o mesmo potencial de sintetizar o metabolito (Rantala et al., 2006; 

Gaget et al., 2017). 

Também tem sido utilizada a cromatografia gasosa (GC) acoplada a vários métodos 

complementares para a detecção direta da geosmina e do MIB. É uma ferramenta eficaz 

para a quantificação de metabolitos de cianobactérias, no entanto, pode ser demorada, 

dispendiosa e requerer conhecimentos técnicos, procedimentos de extracção complexos 
e instrumentos de alta resolução (Lloyd et al., 1998; Watson et al. 2000; Jüttner e 

Watson, 2007; Hurlburt et al. 2009). 

As técnicas moleculares têm sido amplamente utilizadas e recomendadas, usam os 

genes biossintéticos para detectar cianobactérias produtoras de toxinas (Sivonen, 2008; 
Dittmann et al., 2013; Keonhee et al., 2018). Estas técnicas fornecem várias vantagens 

relativamente à microscopia convencional e às técnicas de cromatografia, uma vez que 
apresentam elevada sensibilidade, robustez e baixo custo (Baker et al., 2001; Saker et 

al., 2007; Valério et al., 2005). Como tal, foram desenvolvidas técnicas moleculares de 

reacção em cadeia da polimerase (RCP ou PCR, do inglês Polymerase Chain Reaction) e 

de reacção em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real (qPCR, do inglês 
quantitative Polymerase Chain Reaction), para detecção de cianobactérias produtoras de 

geosmina (para os géneros Nostoc, Anabaena, Geitlerinema, Pseudanabaena e 

Oscillatoria) (Giglio et al., 2008; Su et al., 2013; Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018) 

e de MIB (para os géneros Anabaena, Oscillatoria e Phormidium) (Giglio et al., 2011; 

Suurnakki et al., 2015). No entanto, a geosmina é produzida por pelo menos por 20 

géneros e o MIB por oito géneros (Watson et al., 2008). Como a aplicação e obtenção de 

métodos moleculares para o estudo destes compostos em cianobactérias é relativamente 
recente (Giglio et al., 2008; Suurnakki et al., 2015), crê-se que os dados moleculares 

disponíveis no GenBank, e a sua representatividade em termos taxonómicos, 

representem para já apenas uma pequena porção da sua real distribuição por toda a 

biodiversidade de cianobactérias conhecida. 
Neste sentido, apesar de se terem já desenvolvidos alguns primers e protocolos de PCR 

para estudar e identificar cianobactérias produtoras de geosmina e de MIB por métodos 
moleculares (Giglio et al., 2008; Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018), importa 

determinar a eficácia dessas ferramentas já existentes estudando uma diversidade de 
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cianobactérias mais alargada, como é exemplo aquela que se encontra numa coleção de 

culturas como a LEGE-CC (Ramos et al., 2018). 

 

2.2 Objetivos 

O principal objectivo desenvolvido no âmbito deste capítulo foi a despistagem da 

presença de genes envolvidos na biossíntese de compostos odoríferos, isto é, geosmina 

e MIB em estirpes da LEGE-CC e em isolados de cianobactérias obtidos de amostras da 

Ilha Terceira, Açores (Capítulo 1). Para tal, foi utilizada a técnica de PCR e realizados 
testes comparativos para primers descritos na literatura, bem como primers novos, 

desenhados e optimizados neste trabalho. Posteriormente, determinou-se a relação 

filogenética das sequências obtidas para os genes envolvidos na síntese dos COV com a 

diversidade de sequências publicamente disponíveis, i.e. existentes no GenBank. 

 

2.3 Material e Métodos 

2.3.1 Amostras 

A despistagem de genes envolvidos na biossíntese de compostos odoríferos (geosmina e 
MIB), foi realizada: 

 a uma selecção de quarenta e cinco estirpes taxonomicamente diversas 

pertencentes à LEGE-CC, recolhidas em diferentes locais e com diferente 

ecologia (p.e. ambientes aquáticos de água doce e marinhos e terrestres), tal 
como descrito na Tabela 2.1; 

 a dezanove isolados de cianobactérias obtidos no Capítulo 1, provenientes de 
diferentes locais da Ilha Terceira, Açores, também com diferente ecologia. 
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Tabela 2.1: Estirpes da LEGE-CC e obtidas no Capítulo 1 
Estirpes 
LEGE / 

Isolados 
Espécie Ordem Ambiente Local de amostragem 

LEGE 03274 Cyanobacterium stanieri 

Chroococcales 

Água doce Lagoa dos Salgados, 
Albufeira, Portugal 

LEGE 91351 Microcystis aeruginosa Água doce Lagoa das Braças, Quiaios, 
Portugal 

LEGE 00066 Microcystis sp. Água doce Lago do Takerkoust, 
Marrocos 

LEGE 13421 Gloeocapsopsis sp. 
Chroococcidiopsidales 

N/D Área Metropolitana do 
Porto,Portugal 

LEGE 13417 unidentified colonial 
Chroococcidiopsidales N/D Área Metropolitana do 

Porto,Portugal 

LEGE 12411 aff. Roholtiella sp. 

Nostocales 

Água doce Requeixada, Mós, Torre de 
Moncorvo, Portugal 

LEGE 03282 Cuspidothrix issatschenkoi Água doce 
Reservatório da Barragem 

do Maranhão, Benavila, 
Portugal 

LEGE 99043 Cylindrospermopsis raciborskii Água doce 
Reservatório da Barragem 
de Odivelas, Ferreira do 

Alentejo, Portugal 

LEGE 12446 Desmonostoc muscorum Terrestre 
Jardim Botânico da 

Universidade de Coimbra, 
Portugal 

LEGE 00263 Dolichospermum sp. Água doce 
Reservatório da Barragem 

do Maranhão, Benavila, 
Portugal 

LEGE XX443 Fortiea sp. N/D N/D 

LEGE 04288 Nodularia sp. Água doce Marco de Canaveses, 
Portugal 

13 
Nostocales com verdadeiras 

ramificações Terrestre Furnas do Enxofre, Ilha 
Terceira, Açores 

LEGE 04357 Nostoc aff. commune N/D Marrocos 

LEGE 07299 Nostoc cf. edaphicum Salobro Estuário do Minho,Seixas, 
Portugal 

LEGE 12454 Nostoc sp. Terrestre Jardim Botânico Tropical de 
Lisboa, Portugal 

LEGE 08335 Sphaerospermopsis sp. Água doce Lago Zumpango, México 

LEGE 03272 unidentified Nostocales Água doce Lagoa dos Salgados, 
Albufeira, Portugal 

LEGE 07227 aff. Planktothrix mougeotii 

Oscillatoriales 

Água doce 

Estação de Tratamento de 
Àguas Residuais do rio 

Febros, Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

9 Coleofasciculaceae Água doce Lagoa das Patas, Ilha 
Terceira, Açores 

10 Coleofasciculaceae Água doce Lagoa das Patas, Ilha 
Terceira, Açores 

LEGE 06072 cf. Oxynema acuminatum Salobro 
Estuário do Rio Vouga, Ria 

de Aveiro, São Jacinto, 
Portugal 

8 Kamptonema animale Água doce Lagoa das Patas, Ilha 
Terceira, Açores 

15 Kamptonema sp. Água doce Gruta do Algar do Carvão, 
Ilha Terceira, Açores 

LEGE XX358 Limnoraphis robusta Água doce N/D 

LEGE 07076 Microcoleus sp. Salobro Estuário do Minho,Seixas, 
Portugal 

LEGE 00055 Phormidium cf. Irriguum Água doce Reservatório Imfout, Bacia 
Oum Rabiaa, Marrocos 

LEGE 06225 Planktothrix mougeotii Água doce 

Estação de Tratamento de 
Àguas Residuais do rio 

Febros, Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

LEGE 14444 Tychonema bornetii Água doce Colombia 

LEGE 06204 Tychonema sp. Água doce 

Estação de Tratamento de 
Àguas Residuais do rio 

Febros, Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

LEGE 07203 Tychonema sp. Água doce 
Estação de Tratamento de 

Àguas Residuais do rio 
Febros, Vila Nova de Gaia, 
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Portugal 

LEGE 07214 Tychonema sp. Água doce 

Estação de Tratamento de 
Àguas Residuais do rio 

Febros, Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

LEGE 00033 unidentified filamentous 
cyanobacterium Marinho Praia da Aguda, Arcozelo, 

Portugal 

LEGE 00060 unidentified filamentous 
cyanobacterium Água doce Oued Mellah, Marrocos 

LEGE 07212 unidentified filamentous 
cyanobacterium Água doce 

Estação de Tratamento de 
Àguas Residuais do rio 

Febros, Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

LEGE 12433 unidentified filamentous 
cyanobacterium Água doce Lago Caburgua, Região de 

Araucania, Chile 

LEGE 07179 Hyella patelloides 
Pleurocapsales 

Marinho Praia de Moledo, Caminha, 
Portugal 

LEGE 10410 unidentified Pleurocapsales Marinho Vila Nova de Mil Fontes, 
Portugal 

LEGE 15481 Alkalinema aff. pantanalense 

Synechococcales 

Água doce Macapá, Rio Amazonas, 
Brasil 

LEGE 09399 Cyanobium gracile Água doce Lagoa da Vela, Mira, 
Portugal 

LEGE 11437 Cyanobium sp. Marinho 
“Pêlo Negro” local de 

mergulho junto ao Porto de 
Leixões, Portugal 

LEGE 11396 Geitlerinema sp. Hipersalino Lagoa Araruama, Brasil 

1 Leptolyngbya aff. ectocarpi Marinho Caldeira, Ilha Terceira, 
Açores 

3 Leptolyngbya aff. ectocarpi Marinho Baía das Quatro Ribeiras, 
Ilha Terceira, Açores 

4 Leptolyngbya aff. ectocarpi Marinho Baía das Quatro Ribeiras, 
Ilha Terceira, Açores 

LEGE 15486 Leptolyngbya boryana Água doce Macapá, Rio Amazonas, 
Brasil 

LEGE 06361 Leptolyngbya sp. Água doce 

Estação de Tratamento de 
Àguas Residuais do rio 

Febros, Vila Nova de Gaia, 
Portugal 

LEGE 00237 Limnothrix sp. Água doce Estação de Tratamento de 
Àgua de Mortágua,Portugal 

5 Pseudanabaena sp.1 Água doce Lagoa das Patas, Ilha 
Terceira, Açores 

14 Pseudanabaena sp.2 Água doce Lagoa do Negro, Ilha 
Terceira, Açores 

LEGE 13458 Nodosilinea (Leptolyngbya) 
antarctica Terrestre Antarctica: Victoria Valley, 

McMurdo Dry Valleys 

LEGE 06124 Nodosilinea sp. Marinho Praia de Olhos D’Água, 
Albufeira, Portugal 

12 Stenomitos aff. tremulus Terrestre Furnas do Enxofre, Ilha 
Terceira, Açores 

11 Stenomitos sp. Terrestre Furnas do Enxofre, Ilha 
Terceira, Açores 

2 Synechococcales espécie 1 Marinho Baía das Quatro Ribeiras, 
Ilha Terceira, Açores 

6 Synechococcales, espécie 2 Água doce Lagoa das Patas, Ilha 
Terceira, Açores 

7 Synechococcales, espécie 3 Água doce Lagoa das Patas 

16 Synechococcales espécie 4 Água doce Gruta do Álgar do Carvão, 
Ilha Terceira, Açores 

17 Synechococcales espécie 5 Água doce Gruta do Natal, Ilha 
Terceira, Açores 

18 Synechococcales espécie 6 Água doce Gruta do Natal, Ilha 
Terceira, Açores 

19 Synechococcales espécie 6 Água doce Gruta do Natal, Ilha 
Terceira, Açores 

LEGE 11394 Synechococcus sp. Hipersalino Lagoa Pintanguinha, Brasil 

LEGE 06324 Synechococcus sp. Salobro Estuário do Minho,Seixas, 
Portugal 

LEGE 11466 Synechococcus sp. Marinho 
“Pêlo Negro” local de 

mergulho junto ao Porto de 
Leixões, Portugal 

Legenda: N/D – Não Determinado 
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2.3.2 Despistagem de compostos odoríferos 

2.3.2.1 Extração de ADN 

O gADN das estirpes da LEGE-CC, constantes na Tabela 2.1, foi extraído e confirmado 

utilizando o mesmo método descrito no Capítulo 1, no Ponto 1.3.3.1 para os isolados 

obtidos de amostras da Ilha Terceira, Açores. 
 

2.3.2.2 Oligonucleótidos (Primers) 

O potencial de produção de compostos odoríferos (geosmina e MIB) foi avaliado pela 

determinação da presença de genes relacionados com a biossíntese desses compostos. 
Para detetar a presença desses genes, foram utilizados ensaios de PCR com primers 

específicos, para a geosmina e para o MIB, descritos em estudos anteriores (Suurnakki et 

al., 2015; Nijoy et al., 2018) e outros primers desenvolvidos no presente estudo, para o 

MIB (Tabela 2.2). 
Os novos primers para detecção do MIB foram desenhados com base em sequências 

obtidas no GenBank, com os números de acesso em parênteses, de estirpes de 
Pseudanabaena (HQ830028, AB826230, HQ630887, HQ630883), de Oscillatoria 

(KJ658377, HQ630885), de Planktothricoides (HQ830029, LC157990), de uma estirpe de 

Planktothrix (KJ658378) e de uma Leptolyngbya (KP013063). 

Para o alinhamento visando o desenho de primers internos foram também utilizadas duas 

sequências de MIB, obtidas neste trabalho, com os pares de primers MIB3313F/ 
MIB4226R e MIB3324F/ MIB4050R descritos em Suurnakki et al. (2015) (Tabela 2.2). 

Estas sequências foram obtidas a partir da estirpe unidentified filamentous 

cyanobacterium LEGE 12433. 

Para o alinhamento das sequências, referidas, utilizou-se o algoritmo Primer3 na 
plataforma de bioinformática Geneious (v.8.1.8, Biomatters Ltd., New Zealand). 

Posteriormente, procedeu-se à análise visual das sequências obtidas com base nas 
regras comuns para desenhar primers (Abd-Elsalam, 2003). Para comprovar a 

especificidade das sequências obtidas, estas foram confrontadas com as sequências 
depositadas no GenBank. Em seguida os primers foram testados, pelo programa 

OligoAnalyser 3.1, para analisar a possível formação de hairpin e dímeros. Após esta 

validação, as sequências dos primers (Tabela 2.2) foram enviadas para serem 

sintetizadas na empresa Invitrogen (Estados Unidos da América). As condições de PCR 
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foram estudadas, testadas e otimizadas através de PCR em gradiente e encontram- se 

descritas na Tabela 2.3. 
A informação sobre os primers utilizados encontra-se descrita na tabela seguinte: 

Tabela 2.2: Primers utilizados na identificação dos genes envolvidos na produção de compostos odoríferos (geosmina e 
MIB) 

Primers Sequência (5’→3’) Tamanho do 
fragmento (pb) 

Fabricante, 
País Referência 

geo78F GCATTCCAAAGCCTGGGCTTA 
912 Sigma, 

Estados 
Unidos da 
América 

Suurnakki et 
al., 2015 

geo971R CCCTYGTTCATGTARCGGC 

geo78F GCATTCCAAAGCCTGGGCTTA 
905 

geo982R ATCGCATGTGCCACTCGTGAC 

geo799F GCCGCTAACCTCACTAACGA 
129 

Invitrogen, 
Estados 

unidos da 
América 

Nijoy et al., 
2018 geo927R AAGGAGAACATTCACACGCTCT 

MIB3313F CTCTACTGCCCCATTACCGAGCGA 
913 Sigma, 

Estados 
Unidos da 
América 

Suurnakki et 
al., 2015 

MIB4226R GCCATTCAAACCCGCCGCCCATCCA 

MIB3324F CATTACCGAGCGATTCAACGAGC 
726 

MIB4050R CCGCAATCTGTAGCACCATGTTGA 

MIB3327F TACCGAGCGATTCAACGAGC 901 

Invitrogen, 
Estados 

unidos da 
América 

Presente 
estudo 

MIB4228R TATGCCATTCAAATGCGCCG 

MIB3327F TACCGAGCGATTCAACGAGC 464 

MIB3791R TAGGCACTCCAAGAGACRAAC 

MIB3748F ACCTGTTACGCCACCTTC 480 

MIB4228R TATGCCATTCAAATGCGCCG 

Os primers sintetizados foram eluídos de forma a obter uma solução stock com uma 

concentração de 100 µM. Posteriormente procedeu-se à preparação da solução de 

trabalho com uma concentração de 10 µM. 
 

2.3.2.3 Amplificação por PCR e análise dos produtos obtidos 

Foram realizadas reacções de PCR, num volume final de 20 μl, para cada um dos pares 
de primers mencionados na Tabela 2.2. Cada reacção consistiu em 1X GoTaq Flexi 

Buffer, 2.5 mM de MgCl2, 1 µM para cada primer, 0.5 mM de dNTP’s mix, 0.5 U de GoTaq 

Flexi DNA polymerase (Promega, Estados Unidos da América) e 1 μl de gADN de cada 

uma das estirpes de cianobactérias referidas na Tabela 2.1. 

Na Tabela 2.3 estão reunidas as condições das reacções de PCR para cada par de 
primers, utilizadas na identificação dos genes envolvidos na produção de compostos 

odoríferos. Acresce mencionar que relativamente às condições de PCR para os primers 

novos, estas foram ajustadas às condições descritas, para o MIB, por Suurnakki et al. 
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(2015) à excepção da temperatura de emparelhamento. Esta foi avaliada, através de um 

gradiente de temperaturas entre os 46ºC-64ºC. Condições de PCR: desnaturação inicial a 

94ºC, 5 min seguida por 30 ciclos de 94ºC, 30s (desnaturação), 46ªC-64ºC, 30s 

(emparelhamento), 72ºC, 50s (extensão) e extensão final a 72ºC, 7min. 

As reacções de PCR decorreram no termociclador Biometra (Biometra TProfessional 

Standard Gradient Thermocycler, Alemanha) para a identificação das estirpes que 

produzem geosmina e no termociclador Biorad (Biorad MyCyclerTM Thermal Cycler, 
Estados Unidos da América), para identificação das estirpes que produzem MIB. 

 
Tabela 2.3: Condições de PCR para cada um dos primers utilizados na despistagem de compostos odoriferos 

Par de 
primers 

Reacção de PCR 

Referência Desnaturação 
inicial 

Número de ciclos = 30 Extensão 
final Desnaturação Emparelhamento Extensão 

geo78F/ 
geo971R 94ºC 

5min 
94ºC 
30s 

55ºC 
30s 

72ºC 
60s 

72ºC 
5min 

Suurnakki et 

al., 2015 geo78F/ 
geo982R 

geo799F/ 
geo927R 

95ºC 
5min 

95ºC 
30s 

50ºC 
30s 

72ºC 
2min 

72ºC 
7min 

Modificado de 
Nijoy et al., 

2018 

MIB3313F/ 
MIB4226R 94ºC 

5min 
94ºC 
30s 

52ºC 
30s 

72ºC 
60s 

72ºC 
5min 

Suurnakki et 

al., 2015 MIB3324F/ 
MIB4050R 
MIB3327F/ 
MIB4228R 

94ºC 
5min 

94ºC 
30s 

58,3ºC 
30s 

72ºC 
50s 

72ºC 
5min 

Presente 

estudo 
MIB3327F/ 
MIB3791R 
MIB3748F/ 
MIB4228R 

A análise dos produtos de PCR foi realizada por electroforese em gel de agarose 

(UltrapureTM Agarose, Invitrogen, Estados Unidos da América) a 1,5 % (m/v). Ao gel 
agarose foram adicionados 1,5 µl de corante SYBR Safe (Invitrogen, Estados Unidos da 

América). 
O marcador utilizado foi de 1 Kb Plus DNA Ladder (Invitrogen, Estados Unidos da 

América). Contudo, para o par de primers geo799F/ geo927R (Nijoy et al., 2018), de 

apenas 129 bp, utilizou-se o marcador GenrulerTM 1 Kb Plus DNA Ladder, 0.5 µg/ µl 

(Thermo Fisher Scientific, Estados Unidos da América). 

Para a visualização e registo dos resultados utilizou-se um transiluminador com sistema 

de aquisição de imagem (Molecular Imager® GEL O CTM XR with Image LabTM 

Software, Estados Unidos da América). 
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Para sequenciação, foram selecionadas todas as estirpes em estudo para as quais se 

obteve um resultado de PCR positivo relativamente à produção de geosmina e de MIB. 

2.3.2.4 Sequenciação, alinhamento de sequências e análise 

filogenética 

Os produtos de PCR selecionados foram separados com um gel de agarose (UltrapureTM 
Agarose, Invitrogen, Estados Unidos da América) a 1 % (m/v) corado com 1,5 µl de SYBR 

Safe (Invitrogen, Estados Unidos da América) e os fragmentos de ADN com tamanho 

esperado foram excisados do gel no transiluminador, CSLMICRODOC System (Cleaver 

Scientific Ltd.), acoplado a uma câmara Canon PowerShot G9 e purificados recorrendo 

ao kit para purificação de ADN (NZYtech, Portugal) de acordo com as instruções do 

fabricante. 
Todos os produtos de PCR purificados foram sequenciados pela GATC Biotech 

(Alemanha) agora designada por Eurofins GATC Biotech, utilizando para o efeito o 

mesmo par de primers utilizado no PCR. Para cada produto de PCR purificado e 

respectivo primer de sequenciação, foram enviadas pelo menos duas/três amostras para 

sequenciação, de forma a eliminar possíveis erros e/ ou ambiguidades. 
As sequências obtidas foram importadas para a plataforma de bioinformática Geneious 

(v.8.1.8, Biomatters Ltd., New Zealand) onde se procedeu à agregação (assemble) das 

sequências na direcção 5’→3’ e 3’→5’ (forward e reverse). O controlo de qualidade das 

sequências obtidas (consensus) foi efetuado visualmente usando para o efeito o mesmo 

programa com a ajuda dos eletroferogramas (ficheiros ab1). 

As sequências obtidas foram comparadas com a informação existente na base de dados 
GenBank® (NCBI, National Centre for Biotechnology Information) utilizando o algoritmo 

BLAST®n (Basic Local Alignment and Search Tool for Nucleotide) e foram registados os 

números de acesso dos melhores resultados (Best Hits) obtidos para cada um dos 

produtores de compostos odoríferos (Tabela A.8, Anexo IV). As sequências desses 
resultados do BLAST, as sequências consensus e as sequências obtidas por Suurnakki 

et al. (2015) e Nijoy et al. (2018) foram alinhadas separadamente, para a geosmina e 

para o MIB, utilizando o algoritmo ClustalW. O alinhamento das sequências foi depois 
analisado e editado utilizando o programa informático MEGA 7 (Kumar et al., 2016). As 

árvores filogenéticas obtidas resultaram da aplicação do método de Neighbor-Joining 

(NJ) com 1000 réplicas de Bootstrap. As distâncias evolutivas foram calculadas utilizando 

o Método da Verossimilhança Composta. 
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Procedeu-se à construção de uma árvore filogenética com base no gene RNAr 16S, para 

a análise das relações evolutivas entre as diferentes estirpes da LEGE-CC, utilizadas na 

despistagem dos compostos odoríferos e entre a diversidade de estirpes produtoras de 
COVs confirmadas em estudos anteriores, nomeadamente em Wang et al. (2011) e 

Kutovaya e Watson (2013), Suurnakki et al. (2015). O alinhamento e o método aplicado 

foi o mesmo utilizado para a construção das árvores filogenéticas para os produtores de 

geosmina e de MIB. 
 

2.4 Resultados e discussão 

2.4.1 Despistagem dos compostos odoríferos 

A despistagem de genes envolvidos na biossíntese de compostos odoríferos (geosmina e 

MIB) iniciou-se utilizando uma selecção de quarenta e cinco estirpes pertencentes à 

LEGE-CC, taxonomicamente diversas e provenientes de diferentes locais e com diferente 

ecologia (ambientes aquáticos de água doce e marinhos e terrestres). Para tal, foi 
utilizada a técnica de PCR e realizados testes comparativos com primers específicos 

desenvolvidos em estudos anteriores (Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018), bem 

como primers novos desenhados e optimizados no presente estudo, para o MIB. 

Na Tabela 2.4, a seguir apresentada, estão descritos os resultados obtidos na 
despistagem utilizando os pares de primers descritos na literatura. Para a geosmina 

utilizaram-se dois pares de primers - geo78F/ geo971R e geo78F/ 982R - de Suurnakki et 

al. (2015) e um par de primers - geo799F/ geo727R - utilizado recentemente por Nijoy et 

al. (2018). Para o MIB utilizaram-se dois pares de primers - MIB3313F/ MIB4226R e 

MIB3324F/ MIB4050R de Suurnakki et al. (2015). 



FCUP 

Isolamento e caracterização de cianobactérias relevantes do ponto de vista 
biotecnológico e ambiental 

47 

 

 
Tabela 2.4: Resultados, da despistagem de compostos odoríferos (geosmina e MIB), obtidos para cada uma das estirpes 
da LEGE-CC utilizando os pares de primers descritos na literatura 

Estirpes 
LEGE-CC Ordem Ambiente 

geosmina MIB 
Pares de primers 

geo78F/ 
geo971R 

(Suurnakki 
et al., 
2015) 

geo78F/ 
geo982R 

(Suurnakki 
et al., 
2015) 

geo799F/ 
geo927R 
(Nijoy et 
al., 2018) 

MIB3313F/ 
MIB4226R 
(Suurnakki 

et al., 
2015) 

MIB3324F/ 
MIB4050R 
(Suurnakki 

et al., 
2015) 

PCR Seq. PCR Seq. PCR Seq. PCR Seq. PCR Seq. 

LEGE 03274 
Chroococcales 

Água doce -  + ᵡ -  -  -  
LEGE 91351 Água doce -  -  + ᵡ -  -  
LEGE 00066 Água doce -  -  + ᵡ -  -  
LEGE 13421 Chroococcidiopsidales Não determinado -  -  -  -  -  
LEGE 13417 Não determinado -  -  -  -  -  
LEGE 12411 

Nostocales 

Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 03282 Água doce -  -  -  + ᵡ -  
LEGE 99043 Água doce -  -  -  -  + ᵡ 
LEGE 12446 Terrestre -  -  -  -  + ᵡ 
LEGE 00263 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE XX443 Não determinado -  -  -  + ᵡ -  
LEGE 04288 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 04357 Não determinado -  -  -  -  -  
LEGE 07299 Salobro -  -  -  -  -  
LEGE 12454 Terrestre -  + √ -  -  + ᵡ 
LEGE 08335 Água doce -  -  -  + ᵡ -  
LEGE 03272 Água doce -  + ᵡ -  -  -  
LEGE 07227 

Oscillatoriales 

Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 06072 Salobro -  -  -  -  -  
LEGE XX358 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 07076 Salobro + ᵡ -  -  -  -  
LEGE 00055 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 06225 Água doce -  -  -  -  + ᵡ 
LEGE 14444 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 06204 Água doce + √ + √ + √ + ᵡ -  
LEGE 07203 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 07214 Água doce -  + √ + √ + ᵡ -  
LEGE 00033 Marinho -  -  -  -  -  
LEGE 00060 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 07212 Água doce -  -  + ᵡ -  -  
LEGE 12433 Água doce -  -  -  + √ + √ 
LEGE 07179 

Pleurocapsales 
Marinho -  -  -  -  -  

LEGE 10410 Marinho -  -  -  -  -  
LEGE 15481 

Synechococcales 

Água doce -  -  -  + ᵡ -  
LEGE 09399 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 11437 Marinho -  -  -  -  -  
LEGE 11396 Hipersalino -  -  -  + ᵡ -  
LEGE 15486 Água doce -  + ᵡ -  -  -  
LEGE 06361 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 00237 Água doce -  -  -  -  -  
LEGE 13458 Terrestre -  -  -  -  -  
LEGE 06124 Marinho -  -  -  -  -  
LEGE 11394 Hipersalino -  -  -  -  -  
LEGE 06324 Salobro -  -  -  + ᵡ + ᵡ 
LEGE 11466 Marinho -  -  -  -  -  

Legenda: Resultado aparentemente positivo após amplificação por PCR (+); Resultado negativo após amplificação por 
PCR (-); Resultado positivo após sequenciação (√); Resultado não validado após sequenciação (ᵡ). 
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De uma forma geral, após amplificação por PCR, foram obtidas três estirpes 

potencialmente produtoras de geosmina (LEGE 12454, LEGE 06204 e LEGE 07214) 

pertencentes às ordens Nostocales e Oscillatoriales e uma estirpe potencialmente 

produtora de MIB (LEGE 12433) pertencente à ordem Oscillatoriales, confirmadas após 

envio dos produtos de PCR purificados para sequenciação. Os resultados do BLAST 

encontram-se registados na Tabela A.8 do Anexo IV. As estirpes referidas como 

produtoras de compostos odoríferos foram recolhidas não só em ambiente de água doce 

como terrestre. Apesar do número de espécies validadas como produtoras ser reduzido, 
verifica-se que estas podem ocorrer em diferentes ambientes. (Suurnakki et al., 2015; 

Nijoy et al., 2018). 

Comparando os pares de primers geo78F/ geo 971R, geo78F/ geo982R (Suurnakki et al., 

2015) e geo799F/ geo927R (Nijoy et al., 2018) utilizados para a identificação de 

produtores de geosmina verificou-se, na generalidade, que produzem menos falsos 
positivos, após amplificação por PCR, do que os pares de primers utilizados para a 

identificação de produtores de MIB, designadamente MIB3313F/ MIB4226R e MIB3324F/ 
MIB4050R (Suurnakki et al., 2015), uma vez que houve um maior número de resultados 

aparentemente positivos na despistagem do MIB que não foram confirmados após 

sequenciação. 
Dos três pares de primers utilizados para a geosmina, o geo78F/ geo982R (Suurnakki et 

al., 2015) foi o mais adequado para o conjunto de estirpes da LEGE-CC analisadas, pois 

todas as estirpes com resultados potencialmente positivos após amplificação por PCR 
com este par de primers foram confirmadas como possuindo o gene geoA, após 

sequenciação. Por conseguinte, os outros dois pares de primers não foram uma mais-

valia na identificação de outras estirpes produtoras de geosmina (Tabela 2.4). 

Relativamente ao MIB, detectou-se o gene na mesma estirpe utilizando os dois pares de 
primers de Suurnakki et al. (2015) o MIB3313F/ MIB4226R e o MIB3324F/ MIB4050R. No 

entanto, o par de primers MIB3324F/ MIB4050R gerou menos falsos positivos que o par 

de primers MIB3313F/ MIB4226R (Tabela 2.4). Na Figura A.2, do Anexo V apresenta-se, 

a título de exemplo, uma amplificação por PCR utilizando o par de primers MIB3313F/ 

MIB4226R, onde se verificam falsos positivos (fragmentos com tamanho idêntico ao 

esperado mas não confirmado após sequenciação) e inespecificidades (várias bandas 

com tamanho diferente do esperado). Existem vários motivos para estas ocorrências 
entre eles a utilização de primers inespecificos para as sequências alvo, pois os dados 

moleculares disponíveis no Genbank ainda não serão representativos da biodiversidade 
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de cianobactérias produtoras de COVs existente, uma vez que o estudo da presença de 

genes envolvidos na biossíntese de compostos odoríferos em cianobactérias é 

relativamente recente. 
Uma vez que se verificou que os pares de primers, utilizados para o MIB, descritos por 

Suurnakki et al. (2015), após amplificação por PCR, produziam bandas inespecíficas com 

vários tamanhos que poderiam estar a ocultar verdadeiros positivos e a produzir falsos 
positivos, optou-se por desenhar e optimizar novos pares de primers. Os resultados da 

despistagem dos compostos odoríferos obtidos para cada uma das estirpes da LEGE-
CC, utilizando os novos pares de primers, encontram-se descritos na Tabela 2.5, abaixo 

apresentada. 

 
Tabela 2.5: Resultados, da despistagem de compostos odoríferos, obtidos para cada uma das estirpes da LEGE-CC 

utilizando os pares de primers desenvolvidos no presente estudo para o MIB 

Estirpes 
LEGE-CC Ordem Ambiente 

MIB 

Pares de primers 
MIB3327F/ 
MIB4228R 

MIB3327F/ 
MIB3791R 

MIB3748F/ 
MIB4228R 

PCR Seq. PCR Seq. PCR Seq. 

LEGE 03274 
Chroococcales 

Água doce -  -  -  
LEGE 91351 Água doce -  -  -  
LEGE 00066 Água doce -  -  -  
LEGE 13421 

Chroococcidiopsidales 
Não determinado -  -  -  

LEGE 13417 Não determinado -  -  -  
LEGE 12411 

Nostocales 

Água doce -  -  -  
LEGE 03282 Água doce -  -  -  
LEGE 99043 Água doce -  -  -  
LEGE 12446 Terrestre -  -  -  
LEGE 00263 Água doce -  -  -  
LEGE XX443 Não determinado -  -  -  
LEGE 04288 Água doce -  -  -  
LEGE 04357 Não determinado -  -  -  
LEGE 07299 Salobro -  + ᵡ -  
LEGE 12454 Terrestre -  -  -  
LEGE 08335 Água doce -  -  -  
LEGE 03272 Água doce -  -  -  
LEGE 07227 

Oscillatoriales 

Água doce -  -  -  
LEGE 06072 Salobro -  -  -  
LEGE XX358 Água doce -  -  -  
LEGE 07076 Salobro -  -  -  
LEGE 00055 Água doce -  -  -  
LEGE 06225 Água doce -  -  -  
LEGE 14444 Água doce -  -  -  
LEGE 06204 Água doce -  -  -  
LEGE 07203 Água doce -  -  -  
LEGE 07214 Água doce -  -  -  
LEGE 00033 Marinho -  -  -  
LEGE 00060 Água doce -  -  -  
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LEGE 07212 Água doce -  -  -  
LEGE 12433 Água doce + √ + √ + √ 
LEGE 07179 

Pleurocapsales 
Marinho -  -  -  

LEGE 10410 Marinho -  -  -  
LEGE 15481 

Synechococcales 

Água doce -  -  -  
LEGE 09399 Água doce -  -  -  
LEGE 11437 Marinho -  -  -  
LEGE 11396 Hipersalino -  -  -  
LEGE 15486 Água doce -  -  -  
LEGE 06361 Água doce -  -  -  
LEGE 00237 Água doce -  -  -  
LEGE 13458 Terrestre -  -  -  
LEGE 06124 Marinho -  -  -  
LEGE 11394 Hipersalino -  -  -  
LEGE 06324 Salobro -  + ᵡ -  
LEGE 11466 Marinho -  -  -  

Legenda: Resultado aparentemente positivo após amplificação por PCR (+); Resultado negativo após amplificação por 

PCR (-); Resultado positivo após sequenciação (√); Resultado não validado após sequenciação (ᵡ). 

Os primers desenvolvidos no presente trabalho, nomeadamente os pares MIB3327F/ 

MIB4228R e MIB3748F/ MIB4228R, produziram menos falsos positivos e 
inespecificidades, do que os pares de primers desenvolvidos por Suurnakki et al. (2015), 

como se verifica na Figura A.3, do Anexo V que apresenta, um exemplo de uma 

amplificação por PCR utilizando o par de primers MIB3327F/ MIB4228R. 
Apesar dos novos primers não terem permitido a identificação de novas estirpes 

produtoras de MIB, permitiram confirmar o resultado positivo obtido para a estirpe LEGE 
12433 utilizando os pares de primers desenvolvidos no estudo de Suurnakki et al. (2015). 

Posteriormente e conforme descrito nos objectivos iniciais do trabalho, a despistagem de 

compostos odoríferos também foi efectuada aos dezanove isolados de cianobactérias, 

provenientes de diferentes locais da Ilha Terceira, Açores, obtidos no Capítulo I. 
A selecção dos primers mais adequados para os isolados foi feita com base nos 

resultados obtidos na deteção de genes envolvidos na produção da geosmina e do MIB 
em estirpes da LEGE-CC. Deste modo, para a geosmina seleccionou-se o par de primers 

geo78F/ geo982R (Suurnakki et al., 2015) e para o MIB um dos pares de primers 

desenvolvidos neste trabalho, MIB3327F/ MIB4228R, que gerou menos inespecificidades 

na amplificação por PCR. Os resultados estão explanados na Tabela 2.6 a seguir 

apresentada. 
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Tabela 2.6: Resultados, da despistagem de compostos odoríferos, para os isolados provenientes da Ilha Terceira, Açores 
utilizando pares de primers selecionados 

Isolados Ordem Ambiente 

geosmina  MIB 
Pares de primers 

geo78F/ 
geo982R 

MIB3327F/ 
MIB4228R 

PCR Seq. PCR Seq. 
13 Nostocales Terrestre -  -  
9 

Oscillatoriales 

Água doce -  -  
10 Água doce -  -  
8 Água doce -  -  
15 Água doce -  -  
1 

Synechococcales 

Marinho -  -  
3 Marinho -  -  
4 Marinho -  -  
5 Água doce -  -  
14 Água doce -  -  
12 Terrestre -  -  
11 Terrestre -  -  
2 Marinho -  -  
6 Água doce -  -  
7 Água doce -  -  
16 Água doce -  -  
17 Água doce -  -  
18 Água doce -  -  
19 Água doce -  -  

Legenda: Resultado negativo após amplificação por PCR (-) 

De acordo com os resultados obtidos na tabela anterior, nenhum dos isolados revelou ser 

potencialmente produtor de geosmina e/ ou MIB, após amplificação por PCR, utilizando 
os pares de primers seleccionados. 

Relembra-se que na Figura 1.3 do Capítulo I encontra-se a distribuição filogenética dos 

isolados, baseada no gene RNAr 16S, ao longo da “Árvore da Vida” cianobacteriana. 

 

2.4.2 Análise filogenética 

Para a análise das relações evolutivas entre as estirpes da LEGE-CC e entre as 

sequências obtidas neste estudo para os genes envolvidos na síntese dos COV, 

juntamente com a diversidade de sequências publicamente disponíveis no GenBank 

(isolados e genes envolvidos na síntese de COV), procedeu-se à construção de três 

árvores filogenéticas. A primeira com base no gene RNAr 16S, uma vez que se trata de 

um gene comum a todas as cianobactérias que, apesar de ser considerado um gene 

conservado, possui zonas variáveis que lhe conferem especificidade, sendo 
recomendado para distinguir ciabobactérias entre si (Otsuka et al., 1998; Wilson et al., 

2000; Lyra et al., 2001). As outras duas árvores foram construídas com base em 

sequências obtidas para os genes envolvidos na produção de geosmina e de MIB. 
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Ao longo da diversidade taxonómica de estirpes da LEGE-CC seleccionadas e 

apresentadas na árvore filogenética (Figura 2.2) encontram-se: 

 produtores de COV (geosmina e MIB) confirmados no presente estudo e 
respectivos Best Hits obtidos por Suurnakki et al. (2015); 

 estirpes utilizadas e confirmadas na despistagem de COV no estudo de Suurnakki 
et al. (2015) que possuíam informação disponível, relativa ao gene RNAr 16S; 

 outros produtores descritos na literatura, nomeadamente em Wang et al. (2011), 

Kutovaya e Watson (2013). 

Todas as sequências contempladas nas árvores filogenéticas estão identificadas pelo 

número de acesso seguido pelo nome da espécie, excepto as duas sequências relativas 
às estirpes unidentified Nostocales LEGE 03272 e Leptolyngbya sp. LEGE 06361 que 

ainda não foram depositadas no Genbank e que pertencem a este trabalho. 

A árvore filogenética descrita não possui informação acerca das estirpes utilizadas e 
confirmadas como produtoras de geosmina no estudo de Nijoy et al. (2018), uma vez que 

as suas sequências, relativas ao gene RNAr 16S, não se encontravam disponíveis. 
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Figura 2.2: Distribuição filogenética, baseada no gene RNAr 16S de produtores de COV ao longo da diversidade das 

estirpes da LEGE-CC estudadas neste estudo. A cor verde encontram-se os produtores confirmados no presente estudo, a 

“negrito” os respectivos Best Hits, a azul os produtores de compostos odoriferos confirmados na literatura, nomeadamente, 

em Wang et al. (2011), Kutovaya e Watson (2013) e a vermelho estirpes utilizadas e confirmadas em Suurnakki et al. 

(2015). O método utilizado foi o de NJ com 1000 réplicas de bootstrap. Gloeobacter Violaceus PCC 7421 foi utilizado como 

grupo externo (outgroup). A barra de escala representa o número de substituição de nucleótidos pelo número total no 

alinhamento. 
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Relativamente às estirpes potencialmente produtoras de geosmina, a Nostoc sp. LEGE 

12454, integrada no clado das Nostocales, verifica-se que se encontra próxima do seu 
melhor resultado do BLAST – Nostoc punctiforme PCC 73102 (AY768393) - confirmado 

no estudo de Suurnakki et al. (2015) e de outras duas estirpes descritas no mesmo 

estudo, uma delas confirmada como produtora de geosmina – Nostoc sp. ATC53789 

(AF062638) (Figura 2.2). 
As estirpes LEGE 07214 e LEGE 06204 (Tychonema spp.), incluídas no clado das 

Oscillatoriales, encontram-se filogeneticamente próximas do seu melhor resultado do 

BLAST, confirmado no estudo de Suurnakki et al. (2015) como produtor de geosmina e 

também de MIB (FJ461751), e de outra estirpe descrita no mesmo estudo, apenas 

produtora de geosmina (KJ817358). Estudos anteriores referem que a maioria das 

espécies produtoras de geosmina, pertencentes à ordem Oscillatoriales, são espécies de 
Planktothrix, Oscillatoria, Geitlerinema, Lyngbya e Phormidium (Jüttner e Watson, 2007) e 

não revelam espécies de Tychonema, pelo que este poderá alargar o leque de géneros 

que incluem espécies confirmadas como produtoras de geosmina. Para elém disso, estas 

estirpes foram recolhidas numa Estação de Tratamento de Águas Residuais, o que 

deverá ser um local a monitorizar no futuro pois, como não existem métodos de 

eliminação, permanecem nas águas e poderão ser encontradas em Estações de 

Tratamento de Águas e consequentemente em águas para consumo. 

A estirpe produtora de MIB denominada por unidentified filamentous cyanobacterium 

LEGE 12433 (KU951860), pertencente à ordem Oscillatoriales, encontra-se 

filogeneticamente próxima de uma estirpe contemplada como produtora de geosmina no 
estudo de Kutovaya e Watson (2013), denominada Pseudanabaena sp. NIVA-CYA 111 

(KF735768) e relativamente mais afastada da estirpe CHAB3331 (JF429938), produtora 
de MIB, referida no estudo de Wang et al. (2011) e pertencente à espécie 

Planktothricoides raciborskki. Relativamente ao seu Best Hit, não foi possível obter a 

sequência do gene RNAr 16S descrito no estudo de Suurnakki et al. (2015) para 

podermos estabelecer relações filogenéticas. Estudos anteriores revelam que as 

espécies de cianobactérias filamentosas são a principal fonte biológica de MIB (Jüttner e 
Watson, 2007, Wang et al., 2016) tendo-se obtido como produtor também uma espécie 

filamentosa, sem heterocistos. 

Os resultados obtidos neste estudo, para a geosmina, corroboram os resultados obtidos 

em estudos anteriores que referem que este composto odorífero é geralmente produzido 

por espécies de cianobactérias pertencentes à ordem Nostocales e Oscillatoriales (Giglio 
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et al., 2008; Suurnakki et al., 2015). Do mesmo modo, também os resultados obtidos para 

o MIB indicam que a produção deste composto se verifica geralmente em espécias 
pertencentes à ordem Oscillatoriales (Suurnakki et al., 2015). 

Entre as quarenta e cinco estirpes da LEGE-CC, existem duas produtoras de microcistina 
(Microcystis sp. e Microcystis aeruginosa), seleccionadas por existirem referências da co-

ocorrência de blooms de cianobactérias que produzem compostos odoríferos e toxinas 

que representam uma ameaça para a saúde humana (Graham et al., 2010). Contudo, 

nenhuma delas revelou resultado positivo para a produção de geosmina e MIB, após 
amplificação por PCR. De igual modo e de acordo com o descrito em Suurnakki et al. 

(2015), nenhuma das 10 estirpes de Microcystis, incluídas no seu estudo, revelou ser 

produtora de compostos odoríferos. 

 

A árvore filogenética a seguir apresentada (Figura 2.3) foi construída com base nas 

sequências obtidas no presente estudo para o gene envolvido na síntese de geosmina – 
o geoA - e em sequências publicamente disponíveis estirpes produtoras de geosmina 

contempladas nos estudos de Suurnakki et al. (2015) e de Nijoy et al. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Árvore não enraizada 

evidenciando a relação filogenética das 
sequências geoA. A cor verde encontram-se 

os produtores de geosmina confirmados no 

presente estudo, a “negrito” os respectivos 

Best Hits, a vermelho os produtores 

confirmados em Suurnakki et al. (2015) e a 

amarelo os produtores descritos em Nijoy et 

al. (2018). O método utilizado foi o de NJ com 

1000 réplicas de bootstrap. 
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Tendo em conta os melhores resultados obtidos, para os produtores de geosmina 
identificados neste estudo e provenientes do estudo de Suurnakki et al. (2015), 

explanados na Tabela A.8, do Anexo IV, o melhor resultado do BLAST para a sequência 
da estirpe LEGE 12454, pertence à estirpe Nostoc punciforme PCC73102 NPUNMOD 

(FJ010203), identificada a “negrito” na Figura 2.3. Esta possui uma percentagem de 
similaridade com a estirpe LEGE-CC de 95%. Em relação ao consensus da estirpe LEGE 

07214, verifica-se que é muito semelhante à estirpe Oscillatoria sp. 327/2 (KJ658373), 

com uma percentagem de similaridade de 96%, bem como a estirpe LEGE 06204 que 
apenas difere 1% em termos de similaridade para com Oscillatoria sp. 327/2, 

apresentando 95%. 

De acordo com a informação constante na árvore, verifica-se que existe uma maior 

proximidade filogenética entre as estirpes produtoras de geosmina obtidas neste estudo e 
as estirpes produtoras descritas em Suurnakki et al. (2015), quando em comparação com 

as estirpes estudadas por Nijoy et al. (2018). 
 

Na Figura 2.4 encontra-se a árvore filogenética construída com base em estirpes 

produtoras de MIB. 

 

Figura 2.4: Árvore não enraizada evidenciando a relação filogenética das sequências do gene que codifica para o MIB. A 

cor verde encontra-se o produtor de MIB, a “negrito” o seu Best Hit, a vermelho os produtores contemplados em Suurnakki 

et al., (2015) e os restantes produtores de MIB contemplados em estudos anteriores e utilizados, no presente estudo, para 

o desenho dos pares de primers. O método utilizado foi o de NJ com 1000 réplicas de bootstrap. A barra de escala 

representa o número de substituição de nucleótidos pelo número total no alinhamento. 
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O melhor resultado do BLAST (Tabela A.8, do Anexo IV) relativo à sequência do gene 

que codifica para o MIB da estirpe LEGE 12433, pertence à estirpe Oscillatoria limosa 

LBD 305b (HQ630885), apresentando uma percentagem de similaridade de 96% (Figura 

2.4). Para uma cobertura de 100%, a maior similaridade das sequências nucleotídicas 

obtidas para os produtores de MIB relativamente aos produtores de geosmina deve-se, 

provavelmente, ao facto de haver menos sequências de MIB depositadas e disponíveis 

no Genbank. Há poucas sequências de MIB e nem todas as estirpes que possuem este 

gene têm disponibilizada informação acerca do gene RNAr 16S correspondente, como é 
o caso das estirpes Oscillatoria limosa LBD 305b (HQ630885) e Planktothrix sp. 

(KJ658378), para que se possam estabelecer relações filogenéticas mais consistentes. 

Com base na árvore filogenética do gene RNAr 16S (Figura 2.2), a estirpe produtora de 
MIB confirmada neste estudo - LEGE 12433 - encontra-se numa posição incerta (incertae 

sedis), ainda que a sequência do gene que codifica para o MIB agrupe com 

Oscillatoriales, o que poderá indicar ter havido transferência horizontal de genes. No 

entanto, os dados existentes são ainda escassos para permitir tirar uma conclusão. 

De uma forma geral e com base na análise filogenética dos produtores de compostos 

odoríferos, verificou-se que os genes amplificados neste estudo, com os diferentes pares 
de primers descritos na literatura (Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018) e com os que 

foram desenvolvidos neste estudo, mostraram homologia de sequências comparando 

com cianobactérias de estudos anteriores (Giglio et al., 2011; Wang et al.,2011; Kutovaya 

e Watson, 2013, Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018). No entanto, a diversidade de 

sequências de genomas anotados no Genbank não é ainda suficiente para o 
desenvolvimento de primers capazes de identificar amplamente uma grande variedade de 

cianobactérias produtoras de geosmina e MIB. O desenvolvimento de métodos de 

detecção de produtores de compostos odoríferos é fulcral para a diminuição/eliminação 

dos episódios de odor e sabor em águas para consumo. 
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Conclusão geral 
Uma parte deste trabalho foi realizada adoptando uma abordagem metodológica 

dependente de cultivo. O processo de isolamento, para além de moroso, não permite 

isolar toda a diversidade existente numa amostra recolhida num determinado local. Caso 

o objectivo principal fosse ter uma ideia mais precisa da diversidade presente nas 

amostras originais, seria necessário completar esta abordagem com outras técnicas não 

dependentes de cultivo, por exemplo, aplicando tecnologia de sequenciação de alto 

rendimento. No entanto, o isolamento e caracterização de cianobactérias são muito 

importantes pois permitem dotar as colecções de cultura de organismos únicos e de 

informação a elas associadas. Isso, por sua vez, permite que outros utilizadores as 

possam utilizar nas suas actividades de investigação, como sejam na área biotecnológica 

e ambiental. Como tal, para melhorar a caracterização dos isolados obtidos, para 

possível utilização biotecnológica, será importante validar, por sequenciação, o potencial 

demonstrado para a produção de compostos bioactivos (PKS/ NRPS). 

Em termos ambientais, nos últimos anos, tem-se verificado a ocorrência de vários 

episódios de odor e sabor que têm causado a degradação da qualidade da água, 

causados pela existência de cianobactérias produtoras de metabolitos secundários 
odoríferos, sendo os mais comuns a geosmina e o MIB (Liu et al., 2017). Têm sido 

desenvolvidos e testados alguns primers e protocolos de PCR para despistar, estudar e 

identificar cianobactérias produtoras destes compostos. No entanto, a diversidade de 

cianobactérias testada até hoje ainda não permite identificar amplamente uma grande 

variedade de possíveis cianobactérias produtoras de geosmina e MIB. Seria importante 

proceder a recolhas de amostras de água sempre que fossem relatados episódios de 

odor e sabor, p.e. em Estações de Tratamento de Águas de Abastecimento (ETA) e em 

Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), uma vez que foi detetado, neste 

estudo, um novo género de cianobactérias produtor de COV e que foi recolhido numa 

ETAR. Prevê-se que a optimização destas ferramentas moleculares possam ajudar a 

melhorar planos de monitorização sobre a presença destes produtores de COV em 

sistemas aquáticos, particularmente naqueles que são utilizados para a captação de 

águas para consumo humano. Como tal, seria também interessante alargar o estudo a 

uma diversidade de cianobactérias maior (e provenientes de geografias e ecologias 
diferentes) do que aquela utilizada neste estudo, utilizando os pares de primers 

desenvolvidos por Suurnakki et al. (2015) – geo78F/geo 982R -, para a geosmina, e os 
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desenvolvidos neste estudo - MIB3327F/ MIB4228R –, para o MIB, de forma a identificar 

novas cianobactérias produtoras destes compostos odoríferos. Isso inclui, por exemplo, o 

estudo de outras estirpes da coleção de culturas LEGE, quer sejam distantes ou 
filogeneticamente próximos (p.e. outras Tychonema spp.) das estirpes LEGE produtoras 

que foram reconhecidas neste trabalho. Obter e depositar novas sequências relativas ao 
geoA e o gene do MIB sintase será um contributo para o enriquecimento da base de 

dados GenBank, para que no futuro se possam desenvolver e/ ou optimizar primers 

capazes de detectar e/ ou identificar, de uma forma mais eficaz e eficiente, uma maior 

variedade de cianobactérias produtoras de geosmina e de MIB. Isso permitirá enriquecer 

o conhecimento nesta linha científica recente, que estará ainda pouco explorada, mas 
que se encontra em expansão (Suurnakki et al., 2015; Nijoy et al., 2018). 
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Anexo I 
 
Meio Z8 (protocolo adaptado de Kotai, 1972 e conforme protocolo interno do BBE) 
 

1. Esterilizar todo o material de vidro e/ ou usar material de plástico esterilizado; 

2. Utilizar água destilada ou desionizada esterilizada (autoclavada); 

3. Autoclavar separadamente as soluções A, B, Fe-EDTA e de micronutrientes; 

4. Preparar meio na câmara de fluxo, em condições assépticas; 

5. As soluções devem estar à temperatura ambiente quando são adicionadas para evitar 

precipitação; 

6. No final as soluções-stock devem ser guardadas no frigorífico. 

 

 
Adicionar as soluções à água segundo as seguintes concentrações: 
 

Sol. A: 10 ml/l 

Sol. B: 10 ml/l 

Sol. Fe-EDTA: 10 ml/l 

Sol. Micronutrientes: 1 ml/l 
 

 

Composição das soluções stock: 
 

Tabela A.1: Composição da solução A 

Solução A 

Reagente Cód. g/l g/500ml 

NaNO3 N4 46.7 23.35 

Ca(NO3)2.4H2O C1 5.9 2.95 

MgSO4.7H2O M2 2.5 1.25 
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Tabela A.2: Composição das soluções B e Fe-EDTA 

Solução B 

Reagente Cód. g/l g/500ml 

K2HPO4 K1 3.1 1.55 

Na2CO3 N3 2.1 1.05 

Solução Fe-EDTA (manter no escuro) 

Reagente ml/l 800ml 

FeCl3* 10 8ml 

EDTA-Na** 9.5 7.6ml 

 
Tabela A.3: Composição da solução de micronutrientes 

Solução micronutrientes 

Reagente ml/l ml/500ml 

1 a 12 10 5 

13 e 14 100 50 

 

 

Composição das soluções base: 
 
Tabela A.4: Composição da solução de FeCl3 

* Solução FeCl3 

Reagente Cód. 100ml 200ml 

FeCl3.6H2O F1 2.8g 4.16g 

HCl (0.1 N) H2 100ml 200ml 
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Tabela A.5: Composição da solução de EDTA-Na 

** Solução EDTA-Na 

Reagente Cód. 100ml 200ml 

EDTA E1 3.9g 7.8g 

NaOH (0.1 N) N5 100ml 200ml 

 
Tabela A.6: Composição das soluções 1-14 

Soluções 1-14 

Reagente Cód. g/l 
g/100 

ml 
Reagente Cód. g/l 

g/100 

ml 

1- Na2WO4.2H2O a) N11 0.33 0.033 8- CuSO4.5H2O C6 1.25 0.125 

2- (NH4)6Mo7O24.2H2O M4 0.88 0.088 9- NiSO4(NH4)2SO4.6H2O N6 1.98 0.198 

3- KBr K2 1.2 0.12 10- Cr(NO3)3.9H2O C5 0.41 0.041 

4- KI K3 0.83 0.083 11- V2O5 V1 0.089 0.0089 

5- ZnSO4.7H2O Z1 2.87 0.287 12- l2(SO4)3K2SO4.24H2Ob) A3 4.74 0.474 

6- Cd(NO3).4H2O C2 1.55 0.155 13- H3BO3 H1 3.1 0.31 

7- Co(NO3)2.6H2O C4 1.46 0.146 14- MnSO4.4H2O c) M3 2.23 0.223 

Legenda: 

a. O reagente numerado como N11 é NaWO3.2H2O; 

b. O reagente numerado como A3 é Ka(SO4)2.12H2O, logo a quantidade a pesar a partir deste deverá ser o dobro da 

indicada; 

c. O reagente numerado como M3 é MnSO4 mono e não tetrahidratado. 

 

 
Meio Z8 sólido (protocolo adaptado de Kotai, 1972 e conforme protocolo interno do BBE) 

 

1. Utilizar água destilada ou desionizada esterilizada que se autoclava com 1-1,5 g agar 

por 100ml de água (1-1,5% w/v); 
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2. As soluções devem estar à temperatura ambiente quando são adicionadas para evitar 

precipitação e a temperatura da água com agar não deverá baixar dos 55-60ºC, para 

evitar que o agar polimerize; 

3. Preparar meio na câmara de fluxo, em condições assépticas; 

4. No final as soluções-stock devem ser guardadas no frigorífico. 

 
Adicionar as soluções à água segundo as seguintes concentrações: 
 

Sol. A: 10 ml/l 

Sol. B: 10 ml/l 

Sol. Fe-EDTA: 10 ml/l 

Sol. Micronutrientes: 1 ml/l 
Obs.: As soluções stock são as mesmas que as do meio Z8 líquido (ver acima). 

 

5. Agitar suavemente após adição das soluções-stock para evitar a formação de bolhas 

de ar; 

6. Espalhar as placas semiabertas na câmara de fluxo, distribuindo o meio pelas placas, 

deixar solidificar (+/- 15/20min); 

7. Fechar e inverter as placas e, eventualmente, vedar com parafilme. O conjunto de 

placas deve ser selado (por exemplo usando o mesmo saco plástico que continha as 

placas e que não deverá ter saído da câmara de fluxo) e guardado preferencialmente 

no frigorífico até à sua posterior utilização. Nessa altura, abrir o saco com as placas na 

câmara de fluxo. É possível que, nesse momento, as placas contenham água de 

condensação. Se tiverem, abrir parcialmente a(s) placa(s) a utilizar e deixar secar, 

pelo fluxo de ar. 

 
Meio Z8 água salgada (25 %) (protocolo adaptado de Kotai, 1972 e conforme protocolo 

interno do BBE) 
 

1. Proceder como anteriormente, seja para o meio Z8 líquido ou para o meio Z8 sólido; 

2. Quando se for autoclavar a água destilada ou desionizada, adicionar 25g de sal 

marinho (ou adaptar concentrações, para outras salinidades); 

3. Após arrefecimento, adicionar vitamina B12 (concentração final, no meio, 10µg/L). 

Descongelar a solução stock (1000x concentrada) e, na câmara de fluxo (condições 

assépticas), adicionar a vitamina ao meio através de filtração-esterilização (0,2µm).



FCUP 

Isolamento e caracterização de cianobactérias relevantes do ponto de vista 
biotecnológico e ambiental 

77 

 
Meio BG11 (Andersen, 2005) 
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Anexo II 
 

Tabela A.7: Melhores resultados do BLAST obtidos para cada um dos isolados, com base no marcador molecular RNAr 16S 

Identificação da sequência Resultado do BLAST 

Isolado Par de 
primer 

Tamanho 
esperado 

(pb) 
Referência da 

sequência Descrição da sequência Cobertura E-
Value Ident. Número 

de acesso 

1 

Cya106F/ 
Cya781R 675 

Melhor resultado Leptolyngbya cf. ectocarpi LEGE 11479 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 99% 0 98% KU951732 

Escolha Leptolyngbya sp. HBC2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 97% EU249128 

2 
Melhor resultado Synechococcales bacterium LEGE 10388 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KT951669 

Escolha Phormidium sp. MBIC10002 gene for RNAr 16S, partial sequence 96% 0 99% AB058200 

3 
Melhor resultado Uncultured marine bacterium clone A3T_UNP1_B11 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 98% GU319171 

Escolha Leptolyngbya sp. ARBS_1-2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 98% KF286167 

4 
Melhor resultado Cyanobacterium TSAR9 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 98% KC854388 

Escolha Leptolyngbya sp. PCC 7375 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 98% AF132786 

5 
Melhor resultado Pseudanabaena sp. PS1303 gene for 16S ribosomal RNA, partial sequence 100% 0 99% LC016775 

Escolha Oscillatoriaceae cyanobacterium 'Toolik Lake O-103' 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KT753327 

6 
Melhor resultado Uncultured cyanobacterium clone 5_ORG_5.2.3_A10-T7 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 99% 0 97% JQ310337 

Escolha Geitlerinema sulphureum I013-0011 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 97% 0 98% KY550452 

7 
Melhor resultado Cyanobacterium enrichment culture clone 2_4_2.4.4_F04-T7 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 
99% 0 99% JQ310482 

Escolha Geitlerinema sulphureum I013-0011 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 97% 0 98% KY550452 

8 
Melhor resultado Phormidium angustissimum gene for 16S ribosomal RNA, partial sequence, strain: NIES-2123 100% 0 100% LC319782 

Escolha [Oscillatoria] sp. PCC 6506 16S ribossomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KJ817358 

9 
Melhor resultado Uncultured bacterium clone FCPP724 16S ribosomal RNA gene, complete sequence 100% 0 99% EF516628 

Escolha Microcoleus sp. AR10 clone 2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% MF002058 

10 
Melhor resultado Uncultured cyanobacterium clone BksYyy8700 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KC463508 

Escolha Phormidium sp. EucYyyy200 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KC463209 
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11 

Melhor resultado Uncultured bacterium gene for 16S rRNA, partial sequence, clone: MIZ36 100% 0 99% AB179527 

Escolhas 
Stenomitos tremulus (Pseudanabaena tremula) UTCC 471 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 
100% 0 97% AF218371 

Leptolyngbya sp. CENA 387 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 97% KR137608 

12 

Melhor resultado Uncultured cyanobacterium partial 16S rRNA gene, clone B9_38 99% 0 99% AM940871 

Escolhas 

Leptolyngbya sp. CENA387 16S ribosomalRNA gene, partial sequence 99% 0 99% KR137608 
Stenomitos tremulus (Pseudanabaena tremula) UTCC 471 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence 
99% 0 99% AF218371 

Stenomitos sp. Ru-0-2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 99% 0 99% MH688849 

13 
Melhor resultado Stigonema tuberculatum LS6-2 clone LS6-2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 97% KT867196 

Escolha Stigonema sp. LS3-6 16S ribossomal RNA gene, partial sequence 100% 0 96% KT867199 

14 
Melhor resultado Arthronema gygaxiana UTCC 393 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% AF218370 

Escolha Pseudanabaena sp. CALU1716 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KX263936 

15 

Melhor resultado Uncultured cyanobacterium clone BaL71-02/2015 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KX348309 

Escolhas 
Oscillatoria lutea SAG 1459-3 gene for 16S ribosomal RNA, partial sequence 100% 0 98% AB115967 

Kamptonema animale SAG 1459-6 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 97% EF654087 

16 
Melhor resultado Leptolyngbya frigida CAU11 clone 2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 96% MG641933 

Escolha Leptolyngbya sp. CENA375 16S ribosomalRNA gene, partial sequence 100% 0 95% KR137596 

17 
Melhor resultado Leptolyngbya sp. A2 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 98% KP013057 

Escolha Uncultured cyanobacterium clone E_ORG_E.5.1_C10-T7 16S ribosomal RNA gene, partial 
sequence 

100% 0 94% JQ310200 

18 
Melhor resultado Jaaginema geminatum SAG 1459-8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KM019979 

Escolha Leptolyngbya sp. MGCY460 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 99% 0 99% KX495134 

19 
Melhor resultado Jaaginema geminatum SAG 1459-8 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 100% 0 99% KM019979 

Escolha Leptolyngbya sp. MGCY460 16S ribosomal RNA gene, partial sequence 99% 0 99% KX495134 
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Anexo III 
 

 

Figura A.1: Relação filogenética do Isolado 13 com a diversidade de cianobactérias com filamentos ramificados e não 
ramificados. O método utilizado foi o de NJ com 1000 réplicas de bootstrap. A Gloeobacter Violaceus PCC 7421 foi 

utilizada como grupo externo (outgroup). A barra de escala representa o número de substituição de nucleótidos pelo 

número total no alinhamento. 
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Anexo IV 
 

Tabela A.8: Resultados do BLAST obtidos para cada um dos produtores de compostos odoríferos 

Identificação da sequência Melhor resultado do BLAST 
Estirpes 

da 
LEGE-

CC 

Par de 
primer 

Tamanho 
esperado 

(pb) 
Leitura Estado 

Tamanho 
obtido 
(pb) 

Descrição da sequência Cobertura E-Value Ident. 
Número 

de 
acesso 

LEGE 
12454 

geo78F/ 
geo982R 905 

geo78F P 881 Nostoc punctiforme PCC 73102 NPUNMOD protein gene, complete 99% 0 94% FJ010203
geo982R P 400 Nostoc sp. ATCC 53789 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 96% 2,00E-60 91% KJ658368
geo78F P 879 Nostoc punctiforme PCC 73102 NPUNMOD protein gene, complete 99% 0 95% FJ010203

geo982R P 882 Nostoc punctiforme PCC 73102 NPUNMOD protein gene, complete 98% 0 95% FJ010203
geo78F P 880 Nostoc punctiforme PCC 73102 NPUNMOD protein gene, complete 100% 0 95% FJ010203

geo982R P 881 Nostoc punctiforme PCC 73102 NPUNMOD protein gene, complete 98% 0 95% FJ010203
  Consensus F 885 Nostoc punctiforme PCC 73102 NPUNMOD protein gene, complete 100% 0 95% FJ010203

LEGE 
07214 

geo78F/ 
geo982R 905 

geo78F P 584 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 99% 0 97% KJ658373
geo982R P 565 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 98% 0 99% KX87938
geo78F P 797 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 98% 0 96% KJ658373

geo982R P 680 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 99% 0 99% KX87938
geo78F P 684 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 98% 0 96% KJ658373

geo982R P 680 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 100% 0 99% KX87938

geo799F/ 
geo927R 129 

geo799F P 124 Enterococcus faecalis strain FDAARGOS_324 chromosome, complete 98% 1,00E-55 100% CP02828
geo927R P 95 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 89% 2,00E-27 94% KX87938
geo799F P 93 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 95% 4,00E-34 94% KX87938
geo927R P 94 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 91% 4,00E-29 95% KX87938

  Consensus F 797 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 98% 0 96% KJ658373

LEGE 
06204 

geo78F/ 
geo971R 912 

geo78F P 786 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 98% 0 95% KJ658373
geo971R P 899 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 100% 0 95% KJ658373
geo78F P 370 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 100% 4,00E-139 92% KJ658373

geo971R P 678 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 98% 0 99% KX87938
geo78F P 881 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 99% 0 94% KJ658373

geo971R P 898 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 99% 0 95% KJ658373

geo78F/ 
geo982R 905 

geo78F P 523 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 99% 0 97% KJ658373
geo982R P 570 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 99% 0 99% KX87938
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geo78F P 443 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 99% 1,00E-159 95% KJ658373

geo982R P 575 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 97% 0 100% KX87938
geo78F P 685 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 98% 0 99% KJ658373

geo982R P 421 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 98% 0 99% KX87938

geo799F/ 
geo927R 129 

geo799F P 124 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 66% 1,00E-30 98% KX87938
geo927R P 92 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 94% 1,00E-29 95% KX87938
geo799F P 89 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 96% 2,00E-32 98% KX87938
geo927R P 91 Uncultured bacterium clone AQC_0300 germacradienol synthase 95% 1,00E-29 95% KX87938

  Consensus F 825 Oscillatoria sp. 327/2 geosmin synthase (geoA) gene, partial cds 100% 0 95% KJ658373

LEGE 
12433 

MIB3313F/ 
MIB4226R 913 

MIB3313F P 888 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 98% 0 96% HQ63088
MIB4226R P 885 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 98% 0 96% HQ63088
MIB3313F P 890 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088
MIB4226R P 885 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088
MIB3313F P 886 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088
MIB4226R P 885 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 98% 0 96% HQ63088

MIB3324R/ 
MIB4050R 726 

MIB3324F P 709 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 100% 0 97% HQ63088
MIB4050R P 752 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 98% 0 96% HQ63088
MIB3324F P 709 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 98% 0 97% HQ63088
MIB4050R P 752 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 97% 0 96% HQ63088
MIB3324F P 708 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 100% 0 97% HQ63088
MIB4050R P 753 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 96% 0 97% HQ63088

MIB3327F/ 
MIB3791R 464 

MIB3327F P 429 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 97% HQ63088
MIB3791R P 426 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088
MIB3327F P 427 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 97% HQ63088
MIB3791R P 425 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088

MIB3327F/
MIB4228R 901 

MIB3327F P 675 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 100% 0 97% HQ63088
MIB4228R P 590 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088
MIB3327F P 741 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 100% 0 97% HQ63088
MIB4228R P 523 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088

MIB3748/ 
MIB4228R 480 

MIB3748F P 474 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 92% 0 95% HQ63088
MIB4228R P 439 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 96% HQ63088
MIB3748F P 442 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 95% HQ63088
MIB4228R P 433 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 99% 0 95% HQ63088

  Consensus F 927 Oscillatoria limosa LBD 305b MIB synthase gene, partial cds 100% 0 96% HQ63088

Legenda: P - Resultado preliminar; F – Resultado final (no mínimo 3x) 
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Anexo V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.2: Amplificação por PCR utilizando o par de primers MIB 3313F/ MIB 4226R (tamanho esperado = 913 pb) 

(Suurnakki et al., 2015); 1-13: gDNA de diferentes estirpes; C+: Controlo positivo; C-:Controlo negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.3: Amplificação por PCR utilizando um dos pares de primers desenvolvidos no presente trabalho MIB3327F/ 

MIB4228R (tamanho esperado = 901 pb); 1-12: gDNA de diferentes estirpes; C+: Controlo positivo; C-:Controlo negativo 
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