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RESUMO

Os  corais  escleractíneos,  metazoários  não  bilatérios  pertencentes  ao  filo  Cnidaria,

encontram-se ameaçados pelo aumento da temperatura e acidificação dos oceanos. Essas

mudanças  podem levar  à  morte  ou  saída  de  algas  endossimbiontes  (zooxantelas)  dos

corais, assim como à dissolução do esqueleto carbonático desses metazoários. A ordem

Scleractinia,  à qual  esses organismos pertencem, não teve ainda sua história  evolutiva

totalmente  resolvida.  A filogenia  de  suas  subordens  e  mesmo  seu  monofiletismo  são

incertos e essa dificuldade se deve, principalmente, ao baixo número de táxons incluídos

nas filogenias, principalmente espécies de corais azooxantelados. Além disso, o escasso

número de marcadores moleculares pode também levar a uma variação entre as topologias

das diferentes reconstruções evolutivas  da ordem. Desse modo,  o  presente  estudo tem

como  objetivo  principal  recuperar  a  história  evolutiva  de  Scleractinia  com  base  em

genomas mitocondriais de  espécies de corais zooxantelados e azooxantelados, que foram

analisadas por sequenciamento de última geração (NGS) nas plataformas NextSeq500 e

MiSeq (Illumina). Durante a preparação de bibliotecas para sequenciamento, modificações

no protocolo foram feitas e seus resultados indicam que: 1) a integridade do DNA parece

ser relevante, mas dependendo do quão íntegro o DNA se encontra, pode-se utilizar os

parâmetros de fragmentação do protocolo ou uma adaptação; 2) a diluição dos adaptadores

não é essencial para prevenir a formação de dímeros dos mesmos, mas o número de ciclos

na amplificação da biblioteca parece ser. Comparações de protocolos de enriquecimento

de  DNA  mitocondrial  indicaram  o  sucesso  apenas  de  um  dos  protocolos  testados,

enquanto  tentativas  de  separação  de  zooxantelas  do  tecido  do  coral  não  foram  bem

sucedidas. Um total de 62 genomas mitocondriais foi determinado/montado com sucesso e

um foi obtido a partir de colaborações. Nesses, três padrões de rearranjo de genes foram

encontrados, dois deles até então desconhecidos. Na reconstrução filogenética da ordem, a

maior parte dos ramos apresenta suporte alto e a topologia parece, de modo geral, similar à

recuperada em outros estudos. Algumas das diferenças observadas parecem ser suportadas

com base em características  morfológicas ou geográficas e  outras  indicam que alguns

grupos precisam ser estudados de modo mais aprofundado. Dentre os passos futuros na

execução deste  estudo,  fatores  paleoclimáticos  serão mapeados  nessas  reconstruções  a

partir de uma calibração por meio de relógio molecular. Com isso, será possível identificar

o momento no qual certas características surgiram ou desapareceram, o que auxiliará na

elaboração  de  hipóteses  a  respeito  do  futuro  desses  organismos  frente  às  mudanças

climáticas.



Palavras-chave:  genoma mitocondrial, reconstrução filogenética, corais azooxantelados,

corais zooxantelados, sequenciamento de última geração.

 
ABSTRACT

Scleractinian corals, nonbilaterian Metazoa belonging to phylum Cnidaria, are currently

threatened by global warming and ocean acidification. These changes may lead to either

death or release of symbiotic algae (zooxanthellae) from corals,  as well as to skeleton

dissolution in these metazoans. The order Scleractinia, to which these organisms belong,

has  not  had  its  evolutionary  history  completely  resolved  yet.  The  phylogeny  of  its

suborders and even its monophyly are uncertain and the main reason for this difficulty is

the low number of taxa included in phylogenies, especially in regard to azooxanthellate

corals. Moreover, the low number of molecular markers used may also lead to a variation

among topologies of different reconstructions of this order. For this purpose, this study

aimed to recover the evolutionary history of Scleractinia based on mitochondrial genomes

of 50 species of azooxanthellate and 50 of zooxanthellate corals, which are currently being

analysed  by  next  generation  sequencing  (NGS)  on  NextSeq500  and  MiSeq  platforms

(Illumina). During library preparation for sequencing, protocol modifications were tested

and their results indicate that: 1) DNA integrity seems to be relevant, but depending on

how degraded the DNA is,  it  is  possible to either  use the default  shearing parameters

provided on the protocol or use an adaptation; and 2) dilution of adapters does not seem to

be essential  to  prevent  adapter  dimer  formation,  but  the  number  of  cycles  for  library

amplification seems to be. Among compared mitochondrial DNA enrichment protocols,

only one seems to be successful while none of the attempts to dissociate Symbiodiniaceae

from coral  tissue  succeeded.  In  total,  62  mitogenomes  were  assembled  and  one  was

obtained through collaboration. Three patterns of gene rearrangement were found, two of

which were described for the first time. In a phylogenetic reconstruction of Scleractinia,

the majority of branches were highly supported and broad tree topology was similar to

previous  studies.  Some  of  the  observed  differences  seem  to  be  supported  based  on

morphological or geographic traits while other divergences indicate that some groups need

to  be  studied  in  a  more  comprehensive  way.  Regarding  future  steps  for  this  study,

palaeoclimate factors will be mapped to these reconstructions based on a molecular clock

calibration. Therefore, it will be possible to identify when specific features appeared and

disappeared, supporting the elaboration of hypotheses regarding the future of scleractinian

corals towards climate change.



Keywords:  mitochondrial  genome,  phylogenetic  reconstruction,  azooxanthelate  corals,

zooxanthellate corals, next generation sequencing.



LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 2.3.1.1: Exemplo de gel de eletroforese de amostras extraídas (1 a 3) e purificadas com o
kit Puregene, Apêndice C (4 a 7). Nele, observa-se padrões de fragmentação do DNA que podem
ser encontrados na outras amostras do estudo. “Ld” refere-se a um padrão de peso molecular no
qual a menor banda corresponde a 500 bp e a maior a 10 kbp. As amostras referem-se as espécies
Stephanocyathus coronatus (1),  Trochocyathus rhombocolumna (2),  Trochocyathus vasiformis

(3),  Deltocyathus  magnificus (4),  Favia  gravida (5),  Letepsammia  franki  (6)  e  Solenosmilia

variabilis (7).

34

Figura 2.3.1.2: Esquema da preparação de bibliotecas indicando o perfil de tamanho de cada
amostra (eletroforese), e das bibliotecas correspondentes, ao final e, em alguns casos, em etapas
intermediárias do protocolo (perfis do Bioanalyzer). Os perfis sublinhados dentre os relativos
aos testes de fragmentação do DNA (testes 1, 2 e 3) indicam os parâmetros de fragmentação que
funcionaram para essas amostras. Os perfis do Bioanalyzer apresentam, na abscissa, o tamanho
dos fragmentos (em pares de base, bp) e, na ordenada, a fluorescência deles (FU). O marcador
menor (‘lower marker”) localiza-se em 35 bp e o maior (“upper marker”) em 10380 bp. O padrão
molecular da eletroforese apresenta como bandas mais brilhantes os tamanhos de 2 kbp e 5 kbp.
A biblioteca #25 foi aplicada no Bioanalyzer com concentração superior à máxima, o que gerou o
padrão diferente observado e alterou o ínicio de #26. “*” indica que foi feita purificação na etapa
“Purificação do DNA fragmentado” (“Clean Up Fragmented DNA”), após a fragmentação.

43

Figura  2.3.2.1:  Validação  dos  testes  de  enriquecimento  em  amostras  de  Tubastraea  com  o
marcador cox2 para as metodologias macher e qproteome (A) e miniprep (B). Amostras “dilM”
estão na mesma concentração das amostras “M” ao lado delas (e.g. T1TdilM tem concentração
igual a T1M). Amostras “CF30” estão diluídas a 30 ng/uL, “T2Tmacher dil ~13x” é um controle
positivo, “Bco” refere-se ao branco da PCR e “Ld”, aos padrões de peso molecular (a banda
inferior tem 500 bp e a superior 10 kbp). As setas mostram as bandas referentes à metodologia
miniprep  apresentando  maior  intensidade na  amostra  enriquecida  (“M”)  do  que  no  controle
(“T”).

51

Figura 2.3.2.2: Validação dos testes de enriquecimento em amostras de Aiptasia com o marcador
cox1 para as metodologias macher, qproteome e miniprep com 30 ciclos (acima) e 22 ciclos
(abaixo). Amostras “dilM” estão na mesma concentração das amostras “M” ao lado delas (e.g.
ATdilM tem concentração igual a AM). “Bco” refere-se ao branco da PCR e “Ld”, ao padrão de
peso molecular (a banda inferior tem 500 bp e a superior 10 kbp).

52

Figura 2.3.3.1: Eletroforese das extrações de DNA dos testes de separação de Symbiodiniaceae,
tentativas 1 (à esquerda) e 3 (à direita). “Sider” refere-se a Siderastrea sp, “Pas” ou “Pas01” a
Porites  astreoides  e  “Mde”  a  Madracis  decactis.  “E”  ou  “esquel”  representa  extrações  do
fragmento de coral, “Z” ou “symb”, a fração que deveria conter os simbiontes (precipitado) e
“C” ou “coral”, o sobrenadante da etapa de centrifugação. Em B, “T” refere-se à incubação com
TE e “N” à com NaOH. “Ld” é o peso molecular, cuja banda menor indica 500 bp e a maior, 10
kbp.

53

Figura 2.3.3.2: Eletroforese das PCRs dos testes de separação de Symbiodiniaceae, tentativas 1
(acima) e 3 (abaixo), sendo “mtCOIIscler” referente ao marcador mitocondrial e “ITS2 zoox” ao
do simbionte. “Sider01” refere-se a Siderastrea sp, “Pas01” a  Porites astreoides e “Mde01” a
Madracis decactis. “E” ou “esquel” representa extrações do fragmento de coral, “Z” ou “symb”,
a fração que deveria conter os simbiontes (precipitado) e “C” ou “coral”, o sobrenadante da etapa
de centrifugação. Em B, “T” refere-se à incubação com TE e “N” à com NaOH. “Ld” é o peso
molecular, cuja banda menor indica 500 bp e a maior, 10 kbp, “Bco” indica o branco de cada
PCR e “+”, um controle positivo.

54

Figure 3.1: Micrabaciidae mitogenomes gene content, order and size compared to gene order
patterns present in Scleractinia. Scleractinian gene order patterns were obtained from Addamo et
al., 2016; Emblem et al., 2011; Flot et al., 2013; Lin et al., 2012a; Lin et al, 2014. Figure showing
scleractinian gene patterns was modified from Lin et al., 2014.

62

Figure 3.2: Partitioned phylogeny run on RaxML using GTR model with gamma distributionand
1000 bootstrap replicates. Support values are in percentage and the ones that are not shown are
100%.

63

Figura  4.3.1:  Diagrama ilustrando a ordem dos genes mitocondriais e principais  padrões de
organização encontrados em Scleractinia no presente estudo.

79



Figura 4.3.2: Filogenia particionada de genes mitocondriais (12S, 16S,  atp6,  cob, cox1, cox2,

cox3, nad1, nad2, nad3, nad4L, nad4, nad5-5', nad5-3', nad6, trnM e  trnW) obtida a partir de
Máxima Verossimilhança (MV) e Inferência Bayesiana (IB). (a) Árvore obtida por MV tem sua
topologia evidenciada de duas  formas:   à  esquerda possibilita  a  visualização dos valores  de
suporte,  enquanto à direita prioriza a visualização dos comprimentos relativos dos ramos. Os
valores  acima de  cada ramo indicam o  suporte  calculado  por  reamostragens  de  bootstrap  e
probabilidades posteriores, respectivamente. (b) e (c) são subconjuntos da filogenia obtida por IB
indicando duas regiões nas quais a topologia das filogenias foi diferente entre as metodologias
(família Faviidae e gênero Dipsastrea, respectivamente).

81



LISTA DE TABELAS

Pág

Tabela 2.2.1.1: Parâmetros do ultrasonicador Covaris S2 comparados para fragmentação do DNA
no início do protocolo de  preparação de  bibliotecas.  Testes  1 e 2  foram recomendados  pela
empresa Covaris e o Teste 3 é o conjunto de parâmetros recomendado no protocolo do kit TruSeq

DNA Nano.

28

Tabela 2.2.2.1: Protocolos testados para enriquecimento de DNA mitocondrial. * indica que cada
organismo foi simultaneamente extraído no protocolo descrito (“mitocondrial”, "mitoc" ou "M")
e em um protocolo adaptado para ser controle (“total”, "tot" ou "T"), passando por todas as fases
sem retirada de material. No caso de Macher, essa adaptação já é parte do protocolo, mas nos
outros as amostras “totais” foram igualmente centrifugadas e incubadas e tiveram soluções a elas
adicionadas,  mas não  tiveram material  (como sobrenadantes  ou  precipitados)  retirados.  Esse
desenho foi um pouco diferente em françoso (**), para o qual foi inicialmente utilizado um único
tubo até a primeira etapa de centrifugação, após a qual o sobrenadante passou a ser “M” (Tc2-6M
e RtyM) e o precipitado, “T” (Tc2-6T e RtyT).

30

Tabela 2.2.2.2: Iniciadores utilizados para amplificação de genes da mitocôndria,  simbionte e
núcleo utilizados para validação de testes de enriquecimento e separação, bem como as regiões
amplificadas, o genoma a que elas pertencem, os sentidos de amplificação dos iniciadores, suas
sequências, o tamanho esperado e as referências que os delinearam.

31

Tabela 2.2.2.3: Ciclagens das PCRs relativas aos testes de enriquecimento de DNA mitocondrial
e separação de Symbiodiniaceae. Foram utilizados menos ciclos do que os estudos originais para
que diferenças de concentração das sequências amplificadas fossem evidentes visualmente na
eletroforese  (Dr  Jan  Macher,  comunicação  pessoal).  *  indica  que,  a  cada  dois  ciclos,  a
temperatura de anelamento diminui 1 ºC, começando em 62 ºC e terminando em 53 ºC (técnica
denominada touchdown).

33

Tabela  2.3.1.1:  Amostras  com  qualidade  ideal  para  sequenciamento.  Data  de  extração  ou
purificação, método usado, massa de amostra com a qual se iniciou a extração (ou volume, no
caso  das  purificações),  concentração  e  razões  de  pureza  (260/280  e  260/230)  medidas  no
Nanodrop e volume de eluição após a extração ou purificação.

35

Tabela  2.3.1.2:   Purificação  de  amostras  e  sua  concentração  e  razões  de  pureza  (260/280  e
260/230) antes e depois do processo, assim como as espécies às quais pertencem, seus códigos
antigo e novo, e o método de purificação utilizado. 

37

Tabela  2.3.1.3:  Preparação  de  biblioteca  SureSelect  QXT  (Agilent).  Amostras  usadas,  sua
concentração  medida  em  Qubit  antes  (“Concentração  amostra”)  e  depois  (“Concentração
biblioteca”) do processo, tamanho médio das bibliotecas medido em Bioanalyzer e a molaridade,
calculada com base no tamanho médio e concentração da biblioteca. Após uma diluição e uma
tentativa  de  corrigir  a  concentração,  as  amostras  indicadas  com  asteriscos  apresentaram
concentração  diferente  da  ideal,  então  *  foi  re-diluída  a  partir  do  estoque  e  **  teve  1  uL
adicionado a ela e ambas foram incluídas na preparação sem serem medidas novamente.

39

Tabela 2.3.1.4: Preparação de bibliotecas com o kit  TruSeq DNA Nano. Amostras usadas, suas
concentrações  e  razões  de  pureza,  modificações  feitas  no  protocolo,  perfil  de  tamanho  das
bibliotecas finais e de algumas etapas intermediárias, concentração da biblioteca final e se essa
biblioteca estava adequada para sequenciamento. Na coluna “Fragmentação”, os hífens indicam
o teste que funcionou para as amostras que foram fragmentadas com mais de um conjunto de
parâmetros. “**” indica que o pico era tão inferior à concentração da biblioteca que esta não foi
purificada.

40

Tabela 2.3.1.5: Bibliotecas sequenciadas, espécies a que pertencem e número de “clusters” (por
se tratar de sequenciamento “paired end”, refere-se ao número de pares desses agrupamentos).
“PF”  ou  “Passing  Filter”  refere-se  aos  “clusters”  que  passaram pelo  filtro  de  qualidade  do
sequenciador; Q é uma escala que indica a probabilidade de um par de bases estar errado e varia
entre 0 a 40 (Q30 indica probabilidade de 1/1000 de um par de base estar errado). “R1” e R2”
correspondem aos  componentes  do  par  de  reads  (o sequenciamento  foi  do tipo paired-end),
“Pares de reads pareados” indica quantos pares R1+R2 permaneceram após a filtragem, enquanto
“Reads não pareados” indica o número de reads com qualidade e tamanho ideais mas cujos pares
não passaram pela filtragem. As colunas “Q limite” indicam o valor mínimo de qualidade para os
pares de bases serem considerados de boa qualidade e “Comprimento limite” indica o tamanho
mínimo que um read deveria ter para ser mantido no conjunto de dados.  “*” indica amostras que
tiveram seu comprimento reduzido no programa SolexaQA++ e, não, no programa Trimmomatic.

49

Tabela 4.2.1.1: Amostras preparadas para sequenciamento na Universidade de São Paulo (USP) e 68



na National University of Singapore (NUS) e informações sobre sua origem, extração de DNA,
preparação de bibliotecas e sequenciamento. Quanto aos parâmetros de fragmentação, “Teste2” e
“Teste3”  referem-se  ao  ultrassonicador  Covaris  (ver  capítulo  2)  enquanto  os  parâmetros
utilizados  no  sonicador  Bioruptor  são  indicados  por  concentração  do  DNA;  volume em uL;
número de ciclos; duração. ¹ indica bibliotecas cujos adaptadores não foram diluídos, ² indica que
o tamanho alvo do protocolo TruSeq DNA Nano seguido foi 550 bp, e,  não 350 bp (outras
amostras), ³ indica que a PCR do protocolo TruSeq DNA Nano foi feito com 8 ciclos. “Corridas”
indica as corridas de sequenciamento nas quais as amostras foram incluídas, sendo que “Hi”
refere-se à corrida de sequeciamento realizada pela empresa Macrogen; “Mi”, às corridas MiSeq
2x300; “MiN”, à realizada em modo nano 2x250; e “N”, à corrida NextSeq 2x75, explicadas com
maior grau de detalhamento no corpo da dissertação. Nenhuma amostra foi colocada em mais de
uma corrida “Mi”.

Tabela 4.3.1: Amostras preparadas para sequenciamento na Universidade de São Paulo (USP) e
na National University of singapore (NUS) e informações sobre seus mitogenomas, tais como o
programa utilizado para sua montagem, seu comprimento e conteúdo GC.  “Spades+Mitobim”
indica amostras nas quais o programa Spades foi utilizado para obtenção de um gene que pudesse
ser  uma  referência  para  uma  montagem no  programa  Mitobim.  '>'  indica  mitogenoma  não
circularizados e, portanto, mais longos do que o tamanho encontrado.
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macher - protocolo de enriquecimento de mitocôndria de Macher e colaboradores (2017)
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(Qiagen)
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nad1- gene da subunidade 1 da NADH-desidrogenase
nad2- gene da subunidade 2 da NADH-desidrogenase
nad3 - gene da subunidade 3 da NADH-desidrogenase
nad4 - gene da subunidade 4 da NADH-desidrogenase
nad4L - gene da subunidade 4L da NADH-desidrogenase
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nad6 - gene da subunidade 6 da NADH-desidrogenase
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NCBI  -  centro  nacional  para informação  biotecnológica  (National  Center  for

Biotechnology Information)
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NGS - sequenciamento de última geração (Next Generation Sequencing)
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qproteome  -  protocolo  de  enriquecimento  de  mitocôndria  a  partir  do  Qproteome

mitochondria isolation kit (Qiagen)
rDNA - DNA ribossomal
RNA - ácido ribonucleico (Ribonucleic Acid)
RNAse - ribonuclease
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symb - Symbiodiniaceae
T,  tot  -  total,  amostras  extraídas  com  protocolos  de  enriquecimento  de  mitocôndria
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1  CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO GERAL 

O filo  Cnidaria  é  um dos  mais  basais  dentre  os  metazoários,  compreendendo

animais diploblásticos com simetria radial (Brusca e Brusca, 2007). Esse filo apresenta

como uma de suas principais características a presença de células urticantes denominadas

nematocistos,  que  parecem  ter  se  originado  de  um único  ancestral  (Caldwell,  2008).

Dentro desse filo, a classe Anthozoa é caracterizada por algumas estruturas, entre elas os

mesentérios, que são camadas de tecido dispostas radialmente e estendendo-se total ou

parcialmente da parede do corpo ao centro do pólipo (Daly et al., 2007) e, dentre suas seis

ordens,  a  Scleractinia  é  representada pelos  corais  verdadeiros,  que secretam esqueleto

carbonático contínuo na forma de aragonita (Brusca e Brusca, 2007). Algumas espécies de

corais  escleractíneos  estabelecem relações  de  simbiose  com dinoflagelados  da  família

Symbiodiniaceae (Trench, 1993), que fornecem aminoácidos e compostos orgânicos ao

hospedeiro  em  troca  de  dióxido  de  carbono,  compostos  nitrogenados  e  fotoproteção

(Gordon e Leggat, 2010; Smith et al., 2013). Essa relação ocorre em aproximadamente

metade das espécies dessa ordem, também conhecidas como corais zooxantelados, sendo

que  os  corais  que  não  apresentam  essa  relação  de  simbiose  são  denominados  corais

azooxantelados (Cairns, 2007). Esses últimos não estão restritos a regiões tropicais ou à

abundância de luz,  podendo ocorrer em locais como o Nordeste do Atlântico (Rogers,

1999) e Antártica (Cairns, 1982), em profundidades superiores a 5000 m (Cairns, 1982).

Os  recifes  de  corais  rasos  e  profundos  estão  entre  os  ecossistemas  de  maior

biodiversidade do planeta (Rogers, 1999; Reed, 2002). Por abrigarem grande diversidade

de  invertebrados,  os  recifes  de  profundidade  agregam  diversas  espécies  de  peixes  e

crustáceos  em  ao  menos  algum  estágio  ontogenético,  destacando  espécies

economicamente importantes, como Lophius gastrophisus e Chaceon ramosae (Botelho et

al.,  2009;  Kitahara,  2009).  Contudo,  atividades  de origem antrópica têm resultado em

diversos  impactos nesses  ecossistemas.  Enquanto  os  recifes  rasos  são  impactados

principalmente  pela  sobrepesca  e  poluição  (Pandolfi  et  al.,  2003),  os  recifes  de

profundidade são prejudicados pela pesca e exploração de petróleo e gás (Rogers, 1999). A

pesca  em  profundidade,  em  especial,  já  representa  uma  ameaça  aos  recifes  de  mar

profundo da costa brasileira (Kitahara, 2009), onde a diversidade de corais azooxantelados

é grande (Rogers, 1999; Kitahara, 2007).

De  forma  geral,  os  recifes  também  vêm  sendo  impactados  pelas  mudanças

climáticas. As taxas de emissão de gás carbônico oriundo de queima de combustível fóssil
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e produção de cimento aumentou de 1,3% para 3,3% entre 1990 e 2006 (Canadell et al.,

2007), sendo os combustíveis fósseis a principal causa do aumento da temperatura global

(IPCC, 2013). Além disso, calcula-se que cerca de 30% das emissões sejam absorvidas

pelos oceanos (IPCC, 2013), o que pode resultar em uma diminuição de seu pH em 0,4 até

o final do século XXI (Hoegh-Guldberg et al., 2007). Em corais zooxantelados, o efeito

sinergético  do  aumento  da  temperatura  e  acidificação  dos  oceanos,  podem  levar  à

expulsão ou morte das zooxantelas, fenômeno denominado branqueamento (Glynn, 1993;

Brown, 1997; Anthony et al., 2008; Hughes et al., 2017). Ademais, a aragonita, forma de

deposição do esqueleto calcário dos corais  escleractíneos,  apresenta uma profundidade

máxima na qual pode ser depositada e esse horizonte pode tornar-se mais raso com a

diminuição  do  pH do  meio  (Guinotte  e  Fabry,  2008).  Abaixo  dessa  profundidade,  a

produção de esqueleto carbonático para a vasta maioria das espécies de corais torna-se

impossível (Hoegh-Guldberg et al., 2007), ou energeticamente mais dispendiosa, podendo

haver,  inclusive,  dissolução  do  esqueleto  (Fine  e  Tchernov, 2007).  Considerando  que

algumas  espécies  de  corais  apresentam  estruturação  populacional  ao  longo  de  um

gradiente batimétrico, uma redução na profundidade máxima de deposição da aragonita

pode significar a morte de populações mais profundas e consequente perda de diversidade

genética  (Miller  et  al.,  2011).  Entretanto,  simbiose  e  colonialidade  parecem  ter  sido

adquiridas e perdidas mais de uma vez ao longo da história evolutiva de Scleractinia, o

que indica  que essas  características  podem não ser  estáveis  em uma escala  de  tempo

evolutiva (Barbeitos et al., 2010). Embora seja possível que algumas espécies sobrevivam,

assim  como  ocorreu  durante  eventos  de  extinção  em  massa  anteriores,  os  corais

escleractíneos certamente sofrerão perda de biodiversidade, sendo incerto o futuro dessa

ordem (Kitahara et al., em preparação a). 

Embora despertem interesse científico e econômico,  a  história  evolutiva desses

cnidários ainda não foi totalmente esclarecida. O aparecimento dos corais escleractíneos

no registro fóssil alude que o surgimento da ordem tenha ocorrido no Triássico Médio

(Romano  e  Palumbi,  1996).  Contudo,  o  fato  desses  fósseis  apresentarem  grande

diversidade sugere divergência anterior a essa época, e o uso de dados moleculares indica

o Ordoviciano como início da linhagem (Romano e Palumbi, 1996; Stolarski et al., 2011).

Consequentemente, a origem da ordem permanece controversa, existindo três hipóteses

principais para o seu surgimento. A primeira defende que os corais escleractíneos tenham

se originado diretamente dos corais da ordem Rugosa, no Permiano (Stolarski, 1996). As



20

críticas a essa hipótese baseiam-se em diferenças quanto à inserção de septos e ao modo

de deposição do esqueleto carbonático entre esses grupos (calcita em Rugosa e aragonita

em  Scleractinia;  Stolarski,  1996;  Ezaki,  1997),  assim  como  na  existência,  durante  o

Paleozóico, de um gênero com características próximas aos escleractíneos (Ezaki, 1997).

A  segunda  hipótese  sugere  o  parafiletismo  de  Scleractinia,  incluindo  a  ordem

Corallimorpharia, antozoários que não secretam esqueleto carbonático, dentre os corais

escleractíneos.  Nessa  hipótese,  os  coralimorfários  poderiam  ter  se  originado  de

escleractíneos entre 110 e 132 milhões de anos atrás (Medina et al., 2006), época em que

os  oceanos  apresentavam alta  concentração  de  gás  carbônico,  direcionando  a  pressão

seletiva para grupos de Scleractinia que não eram capazes de secretar esqueleto calcário

(hipótese  denominada  “Naked  corals”;  Stanley  e  Fautin,  2001;  Medina  et  al.,  2006;

Hönisch et al., 2012). Em estudos recentes, essa hipótese foi suportada por reconstruções

evolutivas oriundas de sequências de aminoácidos do genoma mitocondrial de antozoários

(Kitahara et al., 2014; Lin et al., 2016), enquanto sequências nucleotídicas mitocondriais e

de genes nucleares  indicaram o monofiletismo de Scleractinia (Kitahara et  al.,  2010a;

Kitahara  et  al.,  2014;  Lin  et  al.,  2016).  O parafiletismo dessa  ordem parece  ter  sido

resultado de artefatos nas análises filogenéticas causados por peculiaridades do genoma

mitocondrial  em  uma  de  suas  “subordens”,  que  possui  um  maior  conteúdo  A+T  e

diferenças na utilização de códons (Kitahara et al., 2014). A terceira hipótese defende o

monofiletismo de Scleractinia, que teria divergido a partir de linhagens que não produziam

esqueleto calcário (Ezaki,  1997; Stolarski et al.,  2011) e atualmente é a hipótese mais

aceita. Embora dados moleculares (Kitahara et al., 2010a; Kitahara et al., 2014; Lin et al.,

2016) e fósseis  denominados “scleractiniamorphs” (Ezaki, 1997; Stolarski et al.,  2011)

sustentem essa hipótese, a ausência de fósseis desses organismos no Triássico, quando

outros corais surgiram no registro fóssil, constitui uma das principais críticas (Stolarski et

al., 2011).

Há também divergências quanto à divisão dentro de Scleractinia. Em filogenias

feitas com dados morfológicos, essa ordem é dividida em cinco subordens (Vaughan e

Wells,  1943),  enquanto  filogenias  com  dados  moleculares  a  dividem  em  três

agrupamentos: “Basal”, “Robust” e “Complex” (Romano e Palumbi, 1996; Kitahara et al.,

2010a; Stolarski et al., 2011). Não obstante, analisando genes mitocondriais e nucleares, a

maioria das famílias estabelecidas por dados morfológicos representadas exclusivamente

por espécies zooxanteladas foram recuperadas como polifiléticas, incluindo alguns casos
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em que espécies de uma mesma família foram recuperadas como pertencendo aos corais

“robustos” e outras a subordem dos corais “complexos” (Fukami et al., 2008).

O genoma mitocondrial pode apresentar diferentes taxas evolutivas em diferentes

grupos de organismos (Lavrov e Pett, 2016). Na classe Anthozoa, essa taxa evolutiva é

considerada  baixa  dentre  os  metazoários  (Huang  et  al.,  2008;  Shearer  et  al.,  2002),

permitindo  que  sejam  feitas  comparações  a  nível  de  ordem  utilizando  sequências

mitocondriais (e.g. Goddard et al., 2006; Kitahara et al., 2010a; Kitahara et al., 2014; Lin

et al., 2011; Lin et al., 2014; Medina et al., 2006). Além dessa, outras peculiaridades dos

genomas  mitocondriais  (mitogenomas)  de Anthozoa  podem  ser  apontadas,  como  a

presença  de  poucos  genes  para  RNA transportador  (tRNA)  e  a  ocorrência  de  íntrons

(Beagley et al., 1998; Celis et al., 2016; Chen et al., 2008a; Emblem et al., 2011; Flot et

al., 2013; Kitahara et al., 2014, Lin et al., 2011; Lin et al., 2012a; Lin et al., 2014; Medina

et al., 2006; Paz-Garcia et al., 2016; Del Rio-Portilla et al., 2014; Terraneo et al 2018a;

Terraneo et al 2018b; Tisthammer et al., 2016). Quanto ao número de genes de tRNA,

apenas um é encontrado em Zoantharia  (trnM; Sinniger  et  al.,  2007;  Chi  e  Johansen,

2017), enquanto dois (trnM e trnW) são encontrados em Actiniaria (Beagley et al., 1998;

Emblem et al., 2014), Corallimorpharia (Lin et al., 2014), Antipatharia (Brugler e France,

2007) e Scleractinia (Beagley et al 1998; Celis et al., 2016; Chen et al., 2008a; Emblem et

al., 2011; Flot et al., 2013; Lin et al., 2011; Lin et al., 2012a; Lin et al., 2014; Medina et

al.,  2006; Paz-Garcia et  al.,  2016;  Del Rio-Portilla  et  al.,  2014;  Terraneo et  al  2018a;

Terraneo  et  al  2018b;  Tisthammer  et  al.,  2016),  exceto  nos  gêneros  Seriatopora e

Stylophora, nos quais ocorreu uma duplicação do gene trnW (Chen et al., 2008a; Chen et

al., 2008b). Os íntrons desses mitogenomas podem estar presentes em dois genes, nad5 e

cox1. No gene  nad5, o íntron parece estar presente em todas as ordens de Hexacorallia

(Medina et al., 2006; van Oppen et al., 2000) e inclui, em Actiniaria (Beagley et al., 1998;

Emblem et al., 2014), Antipatharia (Brugler e France, 2007; Sinniger e Pawlowski, 2009)

e Zoantharia (Sinniger et  al.,  2007; Chi e Johansen, 2017),  dois genes codificantes de

proteínas (nad1 e nad3). Em Corallimorpharia, o número de genes inclusos no íntron pode

variar, tendo sido observados três padrões até o momento: (1) nove genes codificantes de

proteína;  (2)  doze  desses  genes  e  mais  dois  ribossomais  ou,  ainda,  (3)  dez  genes

codificantes de proteínas e um gene ribossomal (Lin et al., 2014). O terceiro padrão é mais

similar  ao  observado  em  Scleractinia,  que  também  inclui  dez  genes  codificantes  de

proteínas e um de RNA ribossomal (Medina et al., 2006; Lin et al., 2014) e está presente
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em todos os gêneros até então estudados, exceto  Desmophyllum, que apresenta sete em

vez de dez genes codificantes de proteínas (Addamo et al., 2016) e Madrepora, que possui

uma inversão na ordem dos genes cox2 e cox3 (Lin et al., 2012a). Em oposição ao íntron

do gene  nad5,  o do gene  cox1 parece ter sido adquirido e perdido diversas vezes em

Scleractinia (Celis et al., 2017; Chuang et al., 2017). Em Complex e Corallimorpharia,

esse íntron parece ter sido adquirido próximo ao início da história evolutiva de Cnidaria,

posteriormente tendo suas características alteradas em alguns grupos (Celis et al., 2017).

Em contrapartida, parece ter aparecido pelo menos cinco vezes em Robust ao longo dos

últimos 31 milhões de anos (Celis et al., 2017). As aquisições e perdas desse íntron em

Scleractinia parecem estar associadas às grandes extinções (Chuang et al., 2017). Quanto

aos  outros  grupos  de  Hexacorallia,  Antipatharia  teve  sequenciados  genomas  de  duas

espécies e Leiopathes glaberrima apresentou o íntron (Sinniger e Pawlowski, 2009) mas

Chrysopathes formosa não (Brugler e France, 2007). Em Actiniaria, a maioria das espécies

parece  apresentar  essa  característica,  mas  Nematostella  vectensis,  por  exemplo,  não

apresenta (Emblem et al., 2014). Já em Zoantharia, os mitogenomas até então analisados

indicam a presença de íntron em  cox1 e  sua estrutura e  sítio de inserção parecem ser

diferentes dos outros grupos (Chi e Johansen, 2017). A subclasse Hexacorallia apresenta

poucos rearranjos de genes se comparada com a subclasse Octocorallia, na qual há blocos

de genes conservados que foram transpostos e invertidos ao longo da evolução do grupo

(e.g. Brockman e McFadden, 2012; Hogan et al., 2019). Além disso, os mitogenomas de

octocorais  apresentam,  em sua maioria,  apenas um cromossomo,  à  exceção de alguns

membros do gênero Umbellula, que possuem dois (Hogan et al., 2019). Embora a ordem

seja bastante variável, os genes transcritos pela mitocôndria em Octocorallia são similares

a  Hexacorallia,  diferindo  apenas  pela  presença  do  gene  codificador  da  proteína  mutS

(mtmutS) e pela ausência de trnW (Brockman e McFadden, 2012; Hogan et al., 2019). A

subclasse Ceriantharia apresenta mitogenomas pouco usuais para Anthozoa,  sendo eles

aparentemente  lineares,  organizados  em  mais  de  um  fragmento  e  de  tamanho  muito

superior ao observado para as outras subclasses (Stampar et al., 2019).

O principal fator relacionado às incertezas sobre a evolução de Scleractinia parece ser

o número de espécies utilizadas nas filogenias e essa baixa representatividade refere-se

principalmente a espécies de corais azooxantelados (Kitahara et al., 2010a). Portanto, sua

inclusão poderá auxiliar na compreensão da história evolutiva da ordem. Com o uso da

técnica  de  relógio  molecular,  será  possível  observar  como  essa  evolução  ocorreu  nas
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condições ambientais do passado e identificar o momento no qual algumas características

foram obtidas  ou  perdidas,  como  no  caso  do  íntron  no  gene  codificador  da  proteína

citocromo oxidase I, que está presente em algumas espécies de Scleractinia (Chen et al.,

2008a; Chuang et al., 2017). Desse modo, será possível criar hipóteses acerca da resposta

dessa ordem frente às mudanças climáticas futuras. Outra possível causa das divergências

entre filogenias de Scleractinia parece ser a quantidade de marcadores. Já foi observado

que utilizar apenas um ou poucos marcadores pode recuperar de modo errôneo as relações

entre linhagens (Maddison, 1997). Nesse sentido, o uso do genoma mitocondrial poderá

auxiliar na obtenção de relações filogenéticas mais próximas da realidade. Ainda que o

genoma mitocondrial de Scleractinia apresente certos obstáculos a análises filogenéticas,

como diferenças de composição de nucleotídeos entre subordens (Kitahara et al., 2014;

Lin et al., 2016), os resultados deste estudo serão utilizados posteriormente na comparação

dos dados obtidos com genomas nucleares das mesmas espécies.

Considerando o presente trabalho, o capítulo 2 compreende testes visando otimizar a

metodologia do presente estudo, desde a extração de DNA até a etapa de sequenciamento.

Já o capítulo 3 apresenta resultados obtidos a partir da comparação de mitogenomas do

grupo  “Basal”,  refinando  o  posicionamento  taxonômico  das  famílias  desse  grupo  e

fazendo considerações com relação à origem de Scleractinia.  Esse capítulo já segue o

formato  de  manuscrito  para  publicação.  Quanto  ao  capítulo  4,  esse  inclui  as  outras

amostras  analisadas,  pertencentes  aos  grupos  “Complex”  e  “Robust”,  que  levam  a

discussões  a  respeito  do  relacionamento  entre  as  diferentes  famílias  dessa  ordem. As

etapas  referentes  à  calibração  de  uma  filogenia  e  inclusão  de  dados  paleoclimáticos

poderão ser incluídas apenas na apresentação oral desta dissertação.
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1.1  OBJETIVOS

1.1.1  Objetivo geral

Reconstruir a história evolutiva da ordem Scleractinia com base em genomas mitocondri-

ais;

1.1.2  Objetivos específicos

� Otimizar  protocolos  associados  à  obtenção  de  DNA  mitocondrial  no  sentido  de

maximizar o número de amostras que possam ser sequenciadas em conjunto (capítulo

2);

� Identificar,  montar  e  descrever  genomas  mitocondriais  de  espécies  de  corais

escleractíneos, especialmente de espécies azooxanteladas de mar profundo (capítulos 3

e 4);

� Reconstruir as relações evolutivas entre as espécies dessa ordem (capítulos 3 e 4).
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2  CAPÍTULO 2: OTIMIZAÇÃO DE PROTOCOLOS E TESTES DE 

ENRIQUECIMENTO DE DNA MITOCONDRIAL

A maior parte das amostras utilizadas no presente trabalho provém de coleções de

museu, tendo sido coletadas, em alguns casos, há mais de uma década, o que pode levar ao

DNA extraído  não estar tão íntegro ou puro quanto recomendado para uso em estudos de

genômica (ver manuais de kits de preparação de biblioteca, como SureSelect QXT Whole

Genome library preparation kit ou TruSeq DNA Nano kit). Embora haja publicações desse

campo adaptando protocolos de preparação de bilbiotecas para amostras de museu (e.g.

Besnard  et  al.,  2016),  nenhum  dos  encontrados  até  aquele  momento  poderia  ser

diretamente  utilizado.  No  caso  de  Besnard  e  colaboradores  (2016),  por  exemplo,  o

sonicador utilizado (Bioruptor, Diagenode) não seria o mesmo, em princípio, do presente

estudo (Covaris, Covaris), o que impossibilitava o uso dos mesmos parâmetros. Com isso,

fez-se  necessário  testar  a  alteração  de  algumas  etapas  desse  protocolo,  assim  como

comparar  diferentes  protocolos  de  extração  e  purificação  de  DNA genômico,  com  o

objetivo de determinar. 

Outro desafio a ser enfrentado em estudos de genômica é a otimização do número de

amostras a serem sequenciadas em conjunto. Por se tratar de técnicas caras, unir certo

número de  amostras  em uma corrida de sequenciamento é  uma forma interessante de

reduzir  custos. Contudo, é possível que, caso sejam incluídas mais amostras do que o

ideal,  a  quantidade  de  sequências  obtidas  não  seja  suficiente  para  se  conseguir  a

informação desejada. Desse modo, metodologias que levem à redução de outros tipos de

DNA  na  amostra,  seja  ele  proveniente  de  DNA  nuclear  do  organismo  alvo  ou  de

simbiontes,  tornam-se  interessantes.  Protocolos  com  esse  objetivo  originalmente

envolviam isolamento do DNA mitocondrial por meio de gradiente de cloreto de césio,

que demanda centrifugação por período longo (e.g. Garber e Yoder, 1983), mas também

podem ser baseados em metodologias de isolamento de plasmídeo (e.g. extração alcalina,

Palva e Palva, 1985; protocolos miniprep, Quispe-Tintaya et al., 2013) ou na separação da

organela inteira (Qproteome mitochondria isolation kit, Qiagen). Contudo, os organismos

com os quais esses protocolos foram desenvolvidos são ecológica ou taxonomicamente

distantes de corais escleractíneos (e.g. insetos, Françoso et al., 2015; crustáceos, Macher et

al., 2017), tornando-se interessante testá-los para essa ordem. Além disso, metodologias

para  separação  de  zooxantela  e  coral  não  parecem  ter  como  objetivo  o  estudo  da

mitocôndria  (e.g.  estudo  de  fotobiologia  em  Kaniewska  et  al.,  2011;  isolamento  da
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zooxantela  em  Zamoum  e  Furla,  2012),  tornando-se  interessante  investigar  se  seria

possível utilizá-los para reduzir a proporção de Symbiodiniaceae nas amostras de corais

zooxantelados.

2.1 OBJETIVO

Otimizar  protocolos  associados  à  obtenção  de  DNA  mitocondrial  no  sentido  de

maximizar o número de amostras que possam ser sequenciadas em conjunto.

2.2 MATERIAL E MÉTODOS

2.2.1 Extração de DNA, montagem de bibliotecas e sequenciamento

Para  extração  de  DNA total  de  corais  escleractíneos,  foi  utilizado  inicialmente  o

Gentra Puregene Tissue kit  (Qiagen) seguindo o protocolo suplementar “Purification of

archive-quality DNA from  marine invertebrate tissue using the Gentra Puregene Tissue

Kit” (Qiagen, 2018), com algumas modificações. As amostras não foram maceradas com

pistilos, o vórtex foi utilizado apenas antes da etapa de digestão tecidual (posteriormente a

essa  etapa,  foi  substituído  por  inversão do tubo  50 vezes)  e  as  amostras  tiveram sua

temperatura reduzida de 55 para 37 ºC antes da adição de RNAse. Além desse, foram

testados os kits  DNeasy Blood and Tissue kit (Qiagen) e  Quick DNA Miniprep Plus kit

(Zymo Research). Tanto as modificações no protocolo quanto o teste de outros kits de

extração foram feitos  com o objetivo de melhorar  a qualidade do DNA extraído,  em

especial sua pureza.

Também  foram  comparadas  metodologias  de  purificação  do  DNA  extraído:

purificação por colunas  Genomic DNA Clean and Concentrator (Zymo Research), uma

purificação  com  esferas  magnéticas  seguindo  as  instruções  do  fabricante  (Beckman

Coulter Agencourt Ampure XP beads) e uma purificação para amostras com alto conteúdo

proteico seguindo o Apêndice C do manual do Gentra Puregene kit (Qiagen).

O DNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro de microvolumes (Nanodrop,

Thermo Fisher Scientific), no qual também foram observadas as razões de pureza, e em

fluorímetro (Qubit,  Thermo  Fisher  Scientific),  que  fornece  medida  acurada  da

concentração de DNA dupla fita, por meio do Qubit dsDNA Broad Range (BR) Assay Kit

(Thermo  Fisher  Scientific).  A integridade  das  amostras  extraídas  foi  observada  via

eletroforese em gel de agarose a 1% m/v com TAE 0,5X. As amostras foram coradas com

o corante Blue Juice (Thermo Fisher Scientific) e observadas sob iluminação ultravioleta.
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Como  primeira  tentativa  de  preparação  de  bibliotecas  para  NGS,  foi  utilizado  o

SureSelect QXT Whole Genome library preparation kit (Agilent Technologies), sendo que

todas  as  amostras  utilizadas  foram  purificadas  com  o  Genomic  DNA  Clean  and

Concentrator kit (Zymo Research) acima mencionado. O preparo seguiu as instruções do

fabricante e as bibliotecas foram quantificadas no  fluorímetro Qubit utilizando o  Qubit

dsDNA HS Assay Kit  (Thermo Fisher Scientific). Para avaliar a distribuição de tamanho

das bibliotecas,  foi  utilizado o equipamento para eletroforese em capilar  automatizada

Bioanalyzer (Agilent Technologies) com High Sensitivity DNA chips. O sequenciamento

(paired-end)  foi  feito  em um sequenciador  Illumina  NextSeq  500,  com um kit  High

Output v2 150 ciclos. 

Considerando os resultados insatisfatórios do kit SureSelect QXT (seção “Resultados”

abaixo), um novo kit de preparação de bibliotecas foi adquirido (TruSeq DNA Nano kit,

Illumina). Embora esse kit já tenha se mostrado eficiente em amostras coletadas até um

século antes do início do projeto e provenientes de uma coleção de museu (Besnard et al.,

2016), foi necessário otimizar o protocolo para as amostras do presente estudo, uma vez

que não era possível reproduzir os parâmetros de fragmentação do DNA de Besnard e

colaboradores (2016). Para tal, alguns componentes e etapas foram modificados, sendo

eles:  (1)  a  massa  de  DNA para  início  do  protocolo  (100 ou 200 ng);  (2)  a  etapa  de

fragmentação no ultrasonicador Covaris S2 (em tubos  microTUBE AFA Fiber Pre - Slit

Snap;  Covaris),  que seguiu parâmetros  recomendados pela  empresa  fabricante  (Tabela

2.2.1.1, sendo o “teste 3” sugerido no protocolo da Illumina) ou não foi feita (nesse caso,

podendo ou não incluir a etapa de purificação do DNA fragmentado); (3) a concentração

dos  adaptadores  (sem  diluição  ou  diluídos  3x);  e  (4)  a  etapa  de  amplificação  das

bibliotecas ligadas a adaptadores (8 ou 12 ciclos na reação de PCR, reação em cadeia da

polimerase, ou sem essa reação). As bibliotecas foram igualmente quantificadas com o

Qubit dsDNA HS Assay Kit  (Thermo Fisher Scientific) em um fluorímetro Qubit  v2.0

(Thermo Fisher Scientific) e tiveram sua distribuição de tamanho avaliada no Bioanalyzer

(Agilent Technologies) com High Sensitivity DNA chips. Algumas bibliotecas tiveram sua

distribuição de tamanho avaliada não apenas no final do protocolo, mas também em certas

etapas, como antes da ligação de adaptadores e antes da amplificação. Quatro corridas de

sequenciamento foram feitas até o momento: a primeira foi uma corrida nano com um kit

de 500 ciclos no sequenciador MiSeq (paired-end), sendo injetados 12 pM da combinação

equimolar das amostras no sequenciador e 10% da biblioteca controle PhiX; a segunda,
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colaboradores (2017; denominada “macher”); 2) o Qproteome mitochondria isolation kit

(Qiagen;  chamada  de  “qproteome”);  3) a  desenvolvida  por  Quispe-Tintaya  e

colaboradores  (2013), sem incluir  a  purificação  com esferas  magnéticas  (denominada

“miniprep”); e 4) o protocolo desenvolvido por Françoso e colaboradores (2015; chamada

de “françoso”). Informações sobre as amostras utilizadas nos testes estão especificadas na

Tabela 2.2.2.1.

Exceto para miniprep, o enriquecimento foi seguido de uma extração de DNA: 300 uL

de solução de lise (Tris base 10 mM, EDTA 100 mM, SDS 2%) e 10 uL de proteinase K

(20 mg/mL) foram adicionados ao volume de material enriquecido. Após incubação a 55

ºC do dia para a noite (exceto françoso, para o qual foram usadas 2 h a 65 ºC), 300 uL de

acetato de amônio (7 M) foram adicionados às amostras, sendo então incubadas a -20 ºC

por pelo menos 30 min, centrifugadas a 13000 rpm por 10 min a 4 ºC e, posteriormente,

tendo sobrenadantes transferidos para novos tubos. A eles foram adicionados 600 uL de

isopropanol  e  os  tubos  foram incubados  por  pelo  menos  30  min  a  -20  ºC,  seguindo

centrifugação  a  13000  rpm  por  10  min  a  4  ºC  e  descarte  do  sobrenadante.  Foram

adicionados 600 uL de etanol 70% seguidos de centrifugação a 13000 rpm por 10 min a 4

ºC,  descarte  do etanol  e  secagem do precipitado a temperatura  ambiente por  algumas

horas. O DNA foi ressuspenso em TE (10 mM Tris base, 0,1 mM EDTA). No caso de

françoso e qproteome, o protocolo iniciou com a adição de 300 uL de solução de lise, ao

qual já havia sido adicionada proteinase K (em françoso), ou à solução de mitocôndrias

resultante do processo (em qproteome).  Já  para macher, a  extração seguiu a  partir  da

adição de 300 uL de acetato de amônio.

A validação dos enriquecimentos foi realizada com reações de PCR de um fragmento do

gene da citocromo oxidase subunidade II (cox2) para as amostras de Scleractinia e de

parte do gene da citocromo oxidase subunidade I (cox1) em Aiptasia (também testado em

Cassiopea,  pertencente  à  classe  Scyphozoa).  A amplificação  do  gene  da  subunidade

ribossomal maior nuclear (28S rDNA) e de um segundo gene mitocondrial (nad5) também

foi testada nos corais escleractíneos. Todas as reações foram preparadas com  a enzima

polimerase TopTaq (Qiagen), seu Master Mix, os iniciadores indicados na Tabela 2.2.2.2 e

água ultrapura,  seguindo as  instruções do fabricante.  As reações  de PCR seguiram as

condições especificadas na Tabela 2.2.2.3a (Anthozoa) a ciclagem foi similar, mas com

temperatura de anelamento de 52 ºC (Sinniger et al.,  2007).  Quanto  ao  28S rDNA,  a

ciclagem  usada  foi  modificada  de  Luz (2015), sendo: 95 ºC, 3 min; 20 ciclos de: 94 ºC
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Tabela 2.2.2.2: Iniciadores utilizados para amplificação de genes da mitocôndria, simbionte e núcleo
utilizados para validação de testes de enriquecimento e separação, bem como as regiões amplificadas,
o  genoma  a  que  elas  pertencem,  os  sentidos  de  amplificação  dos  iniciadores,  suas  sequências,  o
tamanho esperado e as referências que os delinearam.

2.2.3 Testes de separação de Symbiodiniaceae

Três testes foram feitos para separação de endosimbiontes da família Symbiodiniaceae

com  base  no  protocolo  de  Zamoum  e  Furla  (2012)  também  usado  por  Rädecker  e

colaboradores (2017).  Esses tiveram como objetivo diminuir  a quantidade de DNA de

Symbiodiniaceae em amostras de corais zooxantelados e, consequentemente, aumentar a

cobertura do DNA do hospedeiro, reduzindo a probabilidade de erros na montagem do

genoma  mitocondrial  dos  organismos  alvo.  Amostras  de  três  espécies  de  coral

recentemente coletadas, fixadas em nitrogênio líquido e congeladas foram utilizadas. Na

primeira tentativa, foi usado um fragmento de Siderastrea sp. e um de Porites astreoides;

na segunda tentativa, um de Madracis decactis e um de Siderastrea sp. e, na terceira, um

fragmento de  Madracis decactis e um de  Porites astreoides. Uma vez que o protocolo

original visava extrair  DNA de  Symbiodiniaceae e, não, do hospedeiro,  foi necessário

adaptá-lo para descobrir em que fração haveria maior proporção de DNA mitocondrial de

coral.  A cada  pedaço  de  tecido  com  esqueleto  removido  da  colônia  original,  foram

adicionados  500  uL  de  NaOH  1M  seguindo-se  incubação  a  37  ºC  por  1  h,

homogeneizando em um agitador de tubos por ~ 20 s a cada 15 min. Após a incubação, o

pedaço de coral foi lavado com TE e passado para um novo tubo, ao qual foi adicionado

300 uL tampão de lise para extração de DNA total.  O tubo contendo NaOH, denominado

“symb”, foi centrifugado a 3000 x g por 3 min a temperatura ambiente (na 2ª tentativa, foi

centrifugado a  4000 x  g,  5  min,  4  ºC,  como em Kaniewska et  al.,  2011)  e,  então,  o

sobrenadante foi passado para um novo tubo, “coral”. Ao tubo “symb”, agora contendo

apenas o precipitado, foram adicionados 500 uL de TE, seguindo centrifugação de 12000 x
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g por 5 min e descarte do sobrenadante. A lavagem foi repetida e foram adicionados 300

uL de tampão de lise para extração. No tubo “symb”, de acordo com Zamoum e Furla

(2012), devem estar os simbiontes. O tubo “coral” foi centrifugado a 16000 x g por 5 min

e  teve  o  sobrenadante  (NaOH)  descartado.  O  precipitado  foi  lavado  duas  vezes  e

centrifugado aos 16000 x g por 5 min. Após o descarte do segundo sobrenadante, foram

adicionados 300 uL de solução de lise. A extração de DNA seguiu o mesmo protocolo da

seção  “Testes  de  enriquecimento  de  mitocôndrias”.  Ao  contrário  da  1ª  tentativa,  as

amostras  das  outras  tentativas  foram  observadas  no  microscópio.  Além  disso,  nas

tentativas 2 e 3, as lavagens com TE foram feitas apenas em “coral”.

Para tentar validar o enriquecimento, foi utilizada uma abordagem similar à da seção

“Testes de enriquecimento de mitocôndrias”, com o uso de PCRs de poucos ciclos em

amostras padronizadas para uma mesma concentração e comparação do  intensidade das

bandas no gel de eletroforese. Neste caso, foram utilizados dois marcadores, um relativo

ao DNA mitocondrial  do hospedeiro (cox2  Scleractinia,  com as mesmas condições da

seção  “Testes  de  enriquecimento  de  mitocôndrias”;  Tabelas  2.2.2.2  e  2.2.2.3)  e  outro

relativo ao DNA de zooxantela (espaçador interno transcrito do DNA ribossomal, ITS2

rDNA; Tabelas 2.2.2.2 e 2.2.2.3).

2.3 RESULTADOS

2.3.1 Extração de DNA, montagem de bibliotecas e sequenciamento

Durante os primeiros  meses  do projeto de Mestrado,  foram feitas 89 extrações de

DNA utilizando o kit Gentra Puregene, 15 com o DNeasy Blood and Tissue kit (Qiagen) e

4 com o  Quick DNA Miniprep Plus kit  (Zymo Research).  A maior parte das amostras

utilizadas a princípio neste estudo apresentam DNA degradado, com fragmentos de DNA

de diferentes tamanhos distribuídos ao longo da eletroforese (Figura 2.3.1.1, poços 1 a 6)

em vez de uma única banda de material íntegro (Figura 2.3.1.1, poço 7). Contudo, o maior

desafio encontrado naquele momento era a obtenção de amostras com qualidade adequada

ao sequenciamento de última geração. Embora a quantidade de DNA obtida com o kit

Gentra Puregene seja suficiente para a preparação de bibliotecas (50 ng para o SureSelect

QXT Whole Genome library preparation kit e 100 ng ou 200 ng para o TruSeq DNA Nano

kit, de acordo com os respectivos manuais), as razões de pureza obtidas, em sua maioria,

ainda não são ideais (260/280 próxima a 1,8 e 260/230 próxima a 2). Para o kit DNeasy as

razões de pureza parecem mais adequadas, assim como a integridade do DNA, mas em
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contrapartida, a quantidade de DNA extraído é menor. Quanto ao kit Quick DNA, embora

apenas 4 amostras tenham sido extraídas, algumas dessas amostras mostraram boas razões

de pureza e, de acordo com as instruções do fabricante, uma alternativa para as amostras

com razões ruins seria fazer uma nova extração de DNA com menos material inicial. Das

extrações  realizadas  nos  primeiros  meses  de  Mestrado  (N=108),  13  podem ser

consideradas  ótimas  para  sequenciamento  quanto  às  suas  razões  de  pureza  (Tabela

2.3.1.1). 

Tabela 2.2.2.3: Ciclagens das PCRs relativas aos testes de enriquecimento de DNA mitocondrial e
separação de  Symbiodiniaceae.  Foram utilizados menos ciclos do que os estudos originais para que
diferenças de concentração das sequências amplificadas fossem evidentes visualmente na eletroforese
(Dr Jan Macher, comunicação pessoal). * indica que, a cada dois ciclos, a temperatura de anelamento
diminui 1 ºC, começando em 62 ºC e terminando em 53 ºC (técnica denominada touchdown).
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Figura 2.3.1.1: Exemplo de gel de eletroforese de amostras extraídas (1 a 3) e purificadas com o kit
Puregene,  Apêndice C (4 a 7).  Nele,  observa-se padrões de fragmentação do DNA que podem ser
encontrados na outras amostras do estudo. “Ld” refere-se a um padrão de peso molecular no qual a
menor  banda  corresponde  a  500  bp  e  a maior  a  10  kbp.  As  amostras  referem-se  as  espécies
Stephanocyathus  coronatus (1),  Trochocyathus  rhombocolumna (2),  Trochocyathus  vasiformis  (3),
Deltocyathus magnificus (4), Favia gravida (5), Letepsammia franki (6) e Solenosmilia variabilis (7).

Quanto às metodologias de purificação do DNA extraído,  nenhum dos métodos se

sobressaiu (Genomic DNA Clean and Concentrator,   N = 24; purificação com esferas

magnéticas,  N = 4;  purificação  Gentra Puregene Apêndice C, N = 4; Tabela 2.3.1.2).

Dessas, apenas 4 foram consideradas amostras com condições ideais para preparação de

biblioteca. Nos protocolos testados, é notável a perda de DNA e o fato de nenhum deles

melhorar  de  forma  significativa  as  razões  de  pureza,  em  especial  nas  amostras  com

menores razões 260/230 (e.g. 0,3; Tabela 2.3.1.2). É importante mencionar que o método

das esferas magnéticas foi recomendado pela Illumina como método de limpeza do DNA

para preparação de bibliotecas e ainda passará por mais testes. Além disso, tentativas de

purificar DNA incluindo RNAse no protocolo do Genomic DNA Clean and Concentrator

geraram razões 260/280 muito superiores a 2, para as quais ainda não obtivemos uma

explicação. Mesmo a implementação de mudanças no protocolo do Gentra Puregene kit

sugeridas  pela  Qiagen,  como  aumento  do  volume  de  proteinase  K,  não  foi  possível

observar uma melhora substancial na pureza das amostras. Foram também encomendadas

amostras de kits da própria Qiagen para purificação de DNA extraído, mas a mudança do

kit de extração mostrou-se mais eficiente (mencionado a seguir).
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seis  possuíam  tamanho  em  torno  de  2  kbp,  muito  superior  ao  máximo  adequado  ao

sequenciador (500 bp; Illumina, comunicação pessoal) e duas apresentavam tamanho mais

próximo  ao  ideal  (Tabela  2.3.1.3),  sendo  que  em  geral,  todas  apresentavam  baixa

concentração  (Tabela  2.3.1.3).  O  pool  final  foi  colocado  no  sequenciador  com

concentração  de  0,5  nM,  adicionando-se  volumes  maiores  das  bibliotecas  com menor

concentração e volumes menores das com maior concentração. Contudo,  a corrida foi

automaticamente  interrompida.  Observando a quantidade de  clusters (agrupamentos de

sequências idênticas) presentes na célula de sequenciamento (~100 K/mm²), a causa mais

provável dessa parada parece ter sido uma baixa quantidade desses agrupamentos, que

seria menor do que o mínimo necessário para o sequenciamento acontecer (170 a 220

K/mm²; Illumina, 2017a). Frente aos resultados negativos, o protocolo de preparação de

bibliotecas foi mudado e passou a ser utilizado o kit TruSeq DNA Nano, que utiliza quebra

física  do  DNA.  Esse protocolo  já  foi  executado  com  sucesso  a  partir  de  amostras

provenientes  de  coleções  de  museu  (Besnard  et  al.,  2016).  Por  esse  motivo,  algumas

amostras da Tabela 2.3.1.1 foram incluídas no segundo teste de montagem de bibliotecas,

junto a outras amostras que apresentavam integridade e razões de pureza variadas (Tabela

2.3.1.4; Figura 2.3.1.2).

Quanto à massa de DNA para início da preparação de biblioteca, o protocolo sugere

100 ng. Contudo, as bibliotecas #1, #2, #3, #4 e #7 apresentaram baixa concentração na

primeira tentativa de preparação de biblioteca. Desse modo, usar massa inicial de 200 ng

foi uma alternativa para tentar aumentar essa concentração. Considerando que nenhuma

das bibliotecas preparadas com 200 ng foi bem sucedida,  a massa inicial ideal para o

protocolo parece, de fato, ser 100 ng.

Na etapa de fragmentação do DNA, os parâmetros do teste 1 (Tabela 2.2.1.1) levaram

à fragmentação excessiva (maior parte dos fragmentos menores que 200 bp; #1, #3) ou

insuficiente (maior parte dos fragmentos em torno de ou maiores que 1 kbp; #4) do DNA

(Figura 2.3.1.2).  O teste  2,  por  sua  vez,  gerou fragmentos com ampla  distribuição de

tamanho ou dentro do intervalo de 200 a 1 kbp. Esse tamanho mínimo é o ideal para o

início  do  protocolo  porque  fragmentos  menores  que  ~150  bp  são  excluídos  em

purificações com esferas magnéticas quando o volume de esferas adicionado é o mesmo

do volume a ser purificado (Beckman Coulter, 2012), o que acontece na maior parte do

protocolo. Quanto ao tamanho máximo de 1 kbp, esse é indicado como tamanho máximo

ideal para as bibliotecas preparadas com esse kit (Illumina, 2017b), então o fato de a maior
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biblioteca #42, contudo, apresentou pico muito inferior à concentração da biblioteca, então

essa  purificação  não  foi  realizada  (Figura  2.3.1.2,  “biblioteca”).  Passaram  por  esse

procedimento as bibliotecas #2, #7, #17, #21, #24, #30 #31, #32, #35, #37, #39, #41, #43,

#44 e #46  (Figura 2.3.1.2, Tabela 2.3.1.4), das quais #2, #7, #17, #30, #31, #32, #35, #37,

#39, #41, #43 e #44  foram analisadas no Bioanalyzer após a purificação e de fato tiveram

seus picos reduzidos  (perfis  de  distribuição  de tamanho em Figura 2.3.1.2 “biblioteca

purificada”).  Dentre  as  23  amostras  em  que  as  duas  alterações  foram  incluídas,  11

bibliotecas  foram preparadas  com sucesso  e  8  precisaram ser  purificadas  ao  final  do

protocolo, totalizando 19 amostras para sequenciamento. Apenas o aumento do número de

ciclos foi incluído em 16 amostras, e, dessas, 6 bibliotecas foram preparadas com sucesso

e 5 passaram por purificação ao final do protocolo, totalizando 11 bibliotecas.

A corrida Nano realizada no sequenciador MiSeq incluiu uma amostra (biblioteca #14)

que não foi sequenciada no NextSeq (Tabela 2.3.1.5). A biblioteca #4 foi a com menor

quantidade de agrupamentos  de fragmentos  lidos com sucesso (clusters)  em ambos os

sequenciadores, representando 348 clusters no MiSeq e 40845 no NextSeq, enquanto as

outras bibliotecas geraram, em média, 8,30x10  (desvio padrão = 4,02x10 ) e 1,71x10� � �

(desvio padrão = 3,83x10 ) agrupamentos, respectivamente (Tabela 2.3.1.5). �

Tabela 2.3.1.4 (páginas seguintes): Preparação de bibliotecas com o kit TruSeq DNA Nano. Amostras
usadas, suas concentrações e razões de pureza, modificações feitas no protocolo, perfil de tamanho das
bibliotecas  finais  e  de  algumas  etapas  intermediárias,  concentração  da  biblioteca  final  e  se  essa
biblioteca estava adequada para sequenciamento. Na coluna “Fragmentação”, os hífens indicam o
teste  que  funcionou  para  as  amostras  que  foram  fragmentadas  com  mais  de  um  conjunto  de
parâmetros.  “**” indica que o pico era tão inferior à concentração da biblioteca que esta não foi
purificada.
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Tabela 2.3.1.4 (cont.):
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Tabela 2.3.1.4 (cont.):
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reações enzimáticas, uma vez que,  mesmo com menor concentração de substrato, quanto

maior a duração da reação, mais substrato é consumido (Robinson, 2015). 

O  aumento  no  número  de  ciclos  da  reação  de  PCR  durante  a  preparação  de

biblioteca  pode  auxiliar  na  identificação da  origem dos  picos  presentes  nas  amostras.

Curiosamente, exceto na biblioteca #7, os picos não estavam presentes logo antes da PCR

(Figura 2.3.1.2; Tabela 2.3.1.4), quando as amostras já estavam ligadas aos adaptadores.

Desse modo, é mais provável que se trate de dímeros formados por iniciadores, ainda que

esses  dímeros  sejam  caracterizados  por  tamanho  de  ~100  bp  (Illumina  comunicação

pessoal), mais distante do tamanho observado (~140 bp) do que os dímeros de iniciadores

(~120 bp; Illumina, 2015). O fato de os picos serem formados por iniciadores poderia

também explicar porque o aumento no número de ciclos da PCR funcionou, estando ou

não acompanhada da diluição dos adaptadores.

A quantidade de agrupamentos inferior às demais observada na biblioteca #4 pode

indicar que nem todos os fragmentos possuíam adaptadores ligados a eles, já que todas as

bibliotecas  foram normalizadas para uma mesma molaridade antes de sua combinação

para sequenciamento. O fato de essa biblioteca ter sido a única que não passou pela etapa

de amplificação indica que a amplificação não é imprescindível, mas pode aumentar a

proporção de fragmentos ligados a adaptadores (Quail et al., 2008). Caso seja necessário

sequenciar bibliotecas futuras sem amplificação, sua molaridade deve ser calculada com

base  em  métodos  de  quantificação  que  identifiquem  a  ligação  dos  adaptadores  aos

fragmentos (e.g. PCR em tempo real; Quail et al., 2008).

Embora  as  modificações  mencionadas  possam não ter  sido  eficientes  em todas  as

amostras  nas  quais  foram testadas,  elas  permitiram esclarecer  alguns  fatos  a  respeito

dessas  amostras.  Primeiramente,  amostras  íntegras  apresentam maior  probabilidade  de

sucesso,  mas essa integridade não necessariamente significa uma banda clara de DNA

acima de 10 kbp, e, sim, apenas uma maior concentração de DNA acima de 10 kbp (Figura

2.3.1.2).  Além disso,  caso sejam utilizados os parâmetros de fragmentação do teste 2,

distribuição aproximadamente uniforme do DNA entre 1 kbp e 10 kbp. Em segundo lugar,

percebe-se que, para esse conjunto de amostras, o melhor número de ciclos na reação de

PCR  parece  ser  12,  mas  é  possível  sequenciar  bibliotecas  sem  amplificá-las,  sendo

altamente recomendada,  nesse caso,  a quantificação por  PCR em tempo real.  Ainda é

necessário  esclarecer,  por  meio  de  testes  estatísticos,  se  as  modificações  feitas  têm

impacto significativo no sucesso da preparação de bibliotecas,  mas o uso de todas  as
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bibliotecas  sequenciadas  poderá  auxiliar  nesse  sentido,  aumentando  o N  amostral.

Considerando que mesmo amostras com razões de pureza inicialmente tidas como não

ideais foram sequenciadas com sucesso e que DNA menos degradado parece estar mais

adequado aos protocolos de fragmentação disponíveis (Teste 2 e Teste 3), a prioridade do

presente estudo, em certo momento, passou a ser a integridade do DNA em vez de sua

pureza. Para tal, o kit DNeasy (Qiagen) passou a ser utilizado no lugar do kit Puregene e

essa abordagem foi aplicada às amostras correspondentes às bibliotecas #29 a #48, acima

mencionadas. Foram realizadas novas tentativas com amostras degradadas ou cuja pureza

ou  concentração  não  era  ótima  e  esses  dados  serão  futuramente  incluídos  aos  já

apresentados. 

2.4.2 Testes de enriquecimento de mitocôndrias

Dentre os protocolos testados, miniprep foi o único bem sucedido. Uma possível

explicação  poderia  estar  associada  ao  uso  de  purificação  por  coluna  (ver  manual  do

QIAprep  miniprep kit,  Qiagen)  em  vez  de  apenas  centrifugações  e  reagentes  com

diferentes propriedades (Françoso et al., 2015; Macher et al., 2017; manual do Qproteome

mitochondria isolation  kit).  Comparando as  extrações  do presente estudo,  foi  possível

notar que um protocolo de extração de DNA por coluna (Qiagen DNeasy kit) produziu

DNA mais íntegro do que um protocolo de extração salina (Qiagen Puregene kit), o que

poderia indicar que a coluna tende a ser menos danosa à estrutura do DNA. Além disso, há

indicativos de que a presença de fragmentos de esqueleto carbonático do coral tenha efeito

negativo no protocolo macher (Dr Jan Macher, comunicação pessoal) e esses fragmentos

poderiam  também  prejudicar  a  eficiência  de  qproteome,  protocolo  de isolamento  da

mitocôndria  inteira  (ver  manual  do  Qproteome  mitochondria  isolation  kit,  Qiagen),

rompendo  a  membrana  da  organela  em  processo  similar  ao  de  esferas  de  vidro  em

protocolos de lise celular bacteriana (Ramanan et al., 2008). Portanto, testes futuros devem

ser feitos minimizando a quantidade de esqueleto associada ao tecido. 

Um  ponto  relevante  quanto  aos  testes  de  enriquecimento  de  mitocôndria  é  a

necessidade de quantidade de tecido possivelmente superior  à  disponível.  As amostras

“mitocondriais”  apresentaram  concentração  de  DNA  na  mesma  ordem  de  grandeza

(próxima de ou inferior a 10 ng/uL) em todos os protocolos. Considerando que a massa de

DNA foi insuficiente para a preparação de biblioteca, é possível que seja necessária maior

quantidade de tecido para que amostras enriquecidas possam ser sequenciadas, o que pode
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ser um fator limitante no caso de espécies de difícil coleta e/ou tamanho reduzido (e.g.

corais de mar profundo). Além disso, a montagem de mitogenomas de Cnidaria a partir de

dados de sequenciamento de genoma completo (WGS, “Whole Genome Sequencing”; e.g.

Celis  et  al.,  2016;  Emblem et  al.,  2012)  tem sido bem sucedida.  No presente  estudo

(capítulos  3  e  4),  foi  possível  obter  mitogenomas  completos  da maioria  das  amostras

unindo  oito  bibliotecas  por  corrida  no  sequenciador  MiSeq  (Illumina)  ou  50  em um

sequenciador  HiSeq  (Illumina).  Em  outros  trabalhos,  já  foram  reportados  valores  de

cobertura excessivamente alta nesse tipo de sequenciamentos (1400x e 21000x para  D.

pertusum;  Emblem et  al.,  2012) ou entre 10 e 40 vezes maior do que a cobertura do

genoma nuclear (em anêmonas; Bellis et al., 2016). Isso reforça que é possível combinar

mais de uma amostra em uma mesma corrida de sequenciamento e obter mitogenomas

com sucesso.  Por  esse  motivo,  os  sequenciamentos  do  presente  estudo  incluíram não

amostras enriquecidas, mas, sim, DNA total extraído diretamente das amostras de coral e

puderam  ser  conduzidos  mesmo  sem  um  resultado  definitivo  dos  experimentos  de

enriquecimento.

2.4.3 Teste de separação de Symbiodiniaceae

Dentre as causas que poderiam levar a um não funcionamento  do protocolo,  o

rompimento  de  células  de  Symbiodiniaceae por  abrasão  poderia  ser  uma  delas.  Há

protocolos  para  lise  celular  de  bactérias  por  abrasão  com  esferas  de  vidro  e

homogeneização em vortex (e.g. Ramanan et al.,  2008) e era recorrente a presença de

pedaços de esqueleto em suspensão ou depositados no fundo (observação pessoal). Desse

modo,  é  possível  que  esses  fragmentos  tenham rompido  células  de Symbiodiniaceae,

fazendo com que a centrifugação não fosse suficiente para retirar o DNA do simbionte do

sobrenadante. 

É  importante  mencionar  que  Porites  branneri,  coral  zooxantelado,  teve  seu

genoma  mitocondrial  montado  com  cobertura  média  maior  que  D.  pertusum,  coral

azooxantelado (dados não mostrados). Com isso, embora a separação de zooxantelas possa

aumentar  a  cobertura  e  consequentemente  a  quantidade  de  amostras  que  podem  ser

sequenciadas  em  uma  mesma  corrida,  os  sequenciamentos  de  espécies  zooxanteladas

foram conduzidos mesmo sem o sucesso do enriquecimento.
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3 CAPÍTULO 3: MITOGENOMAS DE MICRABACIIDAE

Title: Do  Basal  corals  exist?  Micrabaciidae  (Cnidaria:  Anthozoa:  Hexacorallia:

Scleractinia) may have the answer

Authors:  Seiblitz,  I.G.L.,  Capel,  K.  C.  C.,  Stolarski,  J.;  Quek,  Z.  B.  R.,  Huang,  D.,

Kitahara, M. V.

Submit to: Genome Biology and Evolution

Max  10  000  words  except  references  (including  acknowledgements  and  captions  but

excluding abstract, currently 2127 words)

3.1 ABSTRACT

 (250 words max, currently 236 words)

Evolutionary  reconstructions  of  scleractinian  corals  frequently  have  a  much

smaller  proportion  of  azooxanthellate  deep-sea  than  zooxanthellate  reef-building  coral

species.  In  terms  of   genomic  data,  the  earliest  diverging  lineage,  which  includes

micrabaciids  and gardineriids,  remains  poorly  explored if  compared to  “Robust” and

“Complex” corals. In addition, the lack of data from corals other than reef building species

seems to be a stumbling block of a broader understanding of scleractinian evolutionary

history.  Therefore,  based  on  complete  mitochondrial  genomes,  here  we  improve  the

knowledge on the evolutionary history of the earliest diverging lineages of scleractinian

corals.  Determined  using  Illumina  platform  or  Sanger  sequencing,  the  complete

mitochondrial  genomes  from  Letepsammia  formosissima,  Letepsammia  franki,

Letepsammia superstes, and Rhombopsammia niphada range in size from 19048 to 19542

bp and have gene content and order  similar to that  from the majority  of scleractinian

corals.  Using  corallimorpharians  as  outgroup,  scleractinian  phylogenetic  inferences

containing all mitochondrial genes confirm the monophyly of and recovered the family

Micrabaciidae as a sister group to Gardineriidae+Complex+Robust clades. Such topology

not only corroborates the hypothesis  of a solitary and azooxanthellate ancestor for the

order, but  also agrees  with  the  unique skeletal  microstructure  previously  found in the

family. Moreover, the early diverging position of micrabaciids followed by gardineriids

reconciliate the kilbuchophyllids previously thought macromorphological discrepancies to

those families (septal insertion pattern as in micrabaciids and well-developed theca as in

gardineriids) and ultimately points towards a Middle Ordovician origin for the order.
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3.2 INTRODUCTION

Belonging to  the  phylum Cnidaria,  the  order  Scleractinia  can  be divided into  two

ecological groups comprising about the same number of extant representatives (Cairns,

2007): the zooxanthellate corals that establish a symbiotic relationship with dinoflagellates

of the family Symbiodiniaceae (Trench, 1993; LaJeunesse et al., 2018 ); and those that do

not display such symbiosis an are denominated azooxanthellate corals. The monophyly of

this order has been in debate for approximately a decade, since the order Corallimorpharia

has been recovered as a clade inside Scleractinia (“naked coral” hypothesis; Medina et al.,

2006). Nevertheless, such hypothesis was shown to be an artifact of the use of amino acid

sequences in phylogenetic analyses (Kitahara et al., 2014). In addition, the evolutionary

history of the order has also attracted great attention since the “molecular revolution”,

which  challenged  the  long  established  morphological  systematics  especially  from  the

higher taxonomical ranks. 

Previously, the order Scleractinia was morphologically divided into five suborders

(Vaughan  and  Wells,  1943)  while  molecular  data  pointed  to  three  clades:  “Basal”;

“Complex”; and “Robust” (Romano and Palumbi, 1996; Fukami et al., 2008; Kitahara et

al., 2010a; Kitahara et al., 2014; Stolarski et al., 2011). In this sense, the “Basal” clade was

the first  to  diverge around 425 million  years  ago (mya;  Stolarski  et  al.,  2011)  and is

formed by the azooxanthellate families Micrabaciidae and Gardineriidae (Kitahara et al.,

2010a; Stolarski et al.,  2011). These families have been shown to have morphological

similarities to fossils  from the Ordovician (~460 mya;  Kilbuchophyllia)  in  the case of

Micrabaciidae and the Triassic (~230 mya;  Margarophyllia) and Devonian (~380 mya;

Ptychophyllum  [representing rugose corals])  in the case of  Gardineria (Stolarski et al.,

2011). Micrabaciids are characterized by having free-living, solitary polyps that display a

unique porous type of skeletal wall and microstructure (Janiszewska et al., 2011; 2013),

and nowadays are reported from 15 to over 1000 m depth (Squires, 1967; Cairns, 2009). It

is suggested that first micrabaciids lived in shallow-waters and there was a trend towards

skeleton lightening as their occurrence depth increased (Squires, 1967). Moreover, this

feature  seems to  have  appeared  in  association  to  mobility  in  shallow-waters  and pre-

adapted these organisms to deep-sea calcium-limited conditions (Owens, 1984). However,

up to date, the testing of micrabaciids evolutionary position has been limited to data from

a few partial genes (cox1, 16S and 28S). 

Scleractinian mitogenomes have peculiar features, such as few transfer RNA genes
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(trnW, which is duplicated in Seriatopora and Stylophora, and trnM; Chen et al., 2008a;

Chen et al., 2008b; Kitahara et al., 2014; Lin et al., 2014) as well as the occurrence of

introns in two genes. In nad5, this feature is present in all scleractinians (Addamo et al.,

2016;  Medina et  al.,  2006;  Lin et  al.,  2014),  while  the  cox1 intron is  absent in  some

species and seems to have been regained at least five times in the “Robust” clade (Chuang

et at., 2017; Celis et al., 2017). Regarding gene order, a pattern seems to be shared among

the majority of species (Lin et al, 2014), except Madrepora (Lin et al., 2012a; Lin et al,

2014) and Desmophyllum (Emblem et al., 2011; Flot et al., 2013; Addamo et al., 2016; Lin

et al, 2014; Figure 3.1). Moreover, in terms of evolutionary rate, mitochondrial genomes

of anthozoans are considered slow in comparison to other metazoans (Huang et al., 2008;

Shearer et al., 2002), which enables it to be used as a marker to investigate relationships

deeper  than the  level  of  species.  At  the same time,  mitogenomes may be substitution

saturated when used to study  deeper levels of relationship inside Cnidaria (e.g. class level;

Pratlong et al., 2017).  For relationships inside orders of Cnidaria, these data have never

been pointed out to be either too conserved or too saturated.

To date, the majority of data used in molecular phylogenies of Scleractinia is from reef

building/zooxanthellate species, which prevent a broader understanding of scleractinian

evolution (Kitahara et  al.,  2010a).  Such pattern has been reproduced for genomic and

transcriptomic data, with 64 mitogenomes and 46 nuclear genomes/transcriptomes from

colonial, zooxanthellate and shallow-water species compared to 13 and five, respectively,

from  solitary,  azooxanthellate  or  deep-sea  species  (mitochondrial  data:  search  on

Nucleotide  database  on  January,  2019;  NCBI,  2019;  nuclear  data:  organism  list at

Reefgenomics.org database on July, 2019; Liew et al., 2016). Considering the three main

Scleractinia clades, there are genomic data from both mitochondrial and nuclear DNA of

“Robust”  and  “Complex”  (e.g.  Kitahara  et  al.,  2014;  Ying  et al.,  2018),  but  “Basal”

remains  with only one mitogenome sequenced (Gardineria hawaiiensis,  Gardineriidae;

Kitahara et al., 2014). Given the position of this clade within scleractinian evolutionary

history, herein we refined the understanding of the relationships of these early diverging

lineages determining the  mitogenomes from four  “Basal”  clade representatives,  which

together shed light into the Early Paleozoic origin of the order.

3.3 MATERIAL AND METHODS
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Specimens  belonging  to  three  species  of  family  Micrabaciidae  (Letepsammia

formosissima  (Moseley, 1876): IK-2012-3802;  L. superstes (Ortmann, 1888):  IK-2012-

3754; and Rhombopsammia niphada Owens, 1986: IK-2012-3832) were obtained from the

Muséum national  d'Histoire naturelle,  Paris.  Genomic DNA extraction  was performed

using Dneasy Blood and Tissue kit (Qiagen). Libraries for Next Generation Sequencing

(NGS) were prepared using TruSeq DNA Nano library preparation kit (Illumina). Since

DNA from  R.  niphada was  particularly  degraded,  Covaris  shearing  parameters  were

changed  (duty  cycle:  5%;  duration:  70  s)  for  this  sample  according  to  manufacturer

suggestions. Moreover, in order to avoid adapter dimer formation, adapters were diluted

(3x) and the number of cycles at the PCR step was set to 12 cycles, following Illumina

recommendation. Library concentration was quantified on a Qubit fluorimeter and size

distribution was assessed on a Bioanalyzer (Agilent).  These samples were pooled with

other libraries and sequenced on a MiSeq v3 2x300 bp run.  In the case of L. superstes and

R. niphada, they were also included on a NextSeq v2 High Output 2x75 bp pooled run .

Illumina sequencing was performed at the Genome Investigation and Analysis Laboratory

in CEFAP-USP (Centro de Facilidades para a Pesquisa da Universidade de São Paulo).

Sequences were filtered for quality and size using Trimmomatic (Bolger et al., 2014) with

default settings, followed by assembly with MITObim (Hahn et al., 2013) and annotation

with MITOS2 (Bernt et al., 2013). Data from previous attempts to sequence Micrabaciidae

mitogenomes by primer walking (primer sequences and PCR settings  from Lin et  al.,

2011) were used to refine  R. niphada and  L. formosissima assemblies. In the case of  L.

franki  (IK-2012-3748),  the  totality  of  data  for  this  species  were  generated  by  Sanger

sequencing followed by trimming and assembly in Sequencher (Gene Codes Corporation,

2017).

A selection  of  published  mitogenomes  was  annotated  on  MITOS2 and  nucleotide

sequences for mitochondrial genes were aligned in MAFFT (Katoh et al., 2002) separately

using default settings (MAFFT used LINSI algorithm in all cases). Alignments were tested

for  substitution  saturation  on  DAMBE  (Xia,  2018).  Non-saturated  regions  were

concatenated  using  catsequences  (available  at

https://github.com/ChrisCreevey/catsequences).  Phylogenetic  reconstruction  was  carried

out  in  RAxML (Stamatakis,  2014)  running 1000  bootstrap  replicates.  Each  gene  was

considered a partition and multiexon genes had a different partition assigned to each exon.
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gardineriids into two distinct lineages of which the formers appear to be older. Anatomical

features  in  common  among  corallimorpharians  and  micrabaciids  have  already  been

observed,  including  the  presence  of  a  thick  mesoglea  (Hartog,  1980)  and  knobbed

tentacles  positioned  around  and  above  the  corallite  (Moseley,  1877).  Moreover,

Gardineriidae and Micrabaciidae have also been shown to have differences, such as the

general  appearance  of  their  corallum,  which  is  more  robust  in  the  former  and  more

delicate in the latter (Stolarski et al., 2011), as well as unique features of each family. For

example Micrabaciidae's skeleton and septa bifurcation pattern (Janiszewska et al., 2011;

Stolarski et al., 2011) and the presence of a thick wall in Gardineriidae (Stolarski, 1996). It

is important to mention that fossil record is likely to be incomplete, but an interesting

observation is that fossils similar to Micrabaciids (Kilbuchophyllia) are older (Ordovician;

~460 mya) than those similar to Gardineriids (Margarophyllia, ~230 mya; Ptychophyllum,

~380 mya). Taken together, these considerations may reinforce that Micrabaciidae lineage

could  be  independent  from  Gardineriidae  and  placed  in  the  transition  from

corallimopharians to gardineriids and other scleractinians. 

The topology obtained for genera inside Micrabaciidae may reinforce the observation

made  by  Owens  (1986)  that  R.  niphada may  be  an  intermediate  species  between

Rhombopsammia and  Letepsammia. She noticed that the number of septa in  R. niphada

(144) is closer to the number of septa in L. formosissima (120, but L. formosissima may

attain 144 septa) than to that from  R. squiresi (96). Although the closest species to  R.

niphada in our phylogeny is  L. franki, it may still be a consequence of  R. niphada not

being completely separated from Letepsammia. Comparing this phylogeny with data from

nuclear genes (e.g. 18S rDNA) and possibly adding other species of Rhombopsammia may

help to clarify relationships inside Micrabaciidae.

In conclusion, our results indicate that first scleractinians were more similar to first

micrabaciids rather than a common ancestor to Micrabaciidae and Gardineriidae. Future

work includes estimating divergence times  for  these  organisms using molecular  clock

techniques.
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4 CAPÍTULO 4: MITOGENOMAS DE “COMPLEX” E “ROBUST”

Como mencionado na Introdução Geral, a taxonomia da ordem Scleractinia apresenta

divergências grandes  entre as famílias  designadas a  partir  de dados morfológicos e  as

observadas  com  dados  moleculares.  Durante  a  última  década,  famílias  de  corais

zooxantelados como a atual Faviidae têm passado por constantes revisões taxonômicas

(Budd et al.,  2012) e alguns gêneros zooxantelados passaram a designar famílias (e.g.

Plesiastreidae; Dai e Horng, 2009, Benzoni et al., 2014). Contudo, apenas uma pequena

proporção de marcadores moleculares tem sido utilizada, sendo que, na maioria das vezes,

para esse tipo de análise, os mais utilizados foram cox1,  cob, 16S e 28S (Benzoni et al.,

2012; Fukami et al., 2008; Kitahara et al., 2010a; Romano e Cairns, 2000; Stolarski et al.,

2011).  Isso  torna  a  geração  de  dados  de  mitogenoma  uma  forma  interessante  de  se

fornecer  mais  informações  a  futuras  revisões  taxonômicas.  Com  relação  a  corais

azooxantelados,  algumas  famílias  permanecem,  ainda,  polifiléticas,  como

Anthemiphylliidae  e  Caryophylliidae  (Kitahara  et  al.,  2010a;  Stolarski  et  al.,  2011;

Kitahara et al., 2016). Nesse caso, além do uso recorrente dos mesmos marcadores, esses

táxons tendem a apresentar uma menor quantidade de dados em comparação com outros

grupos de corais zooxantelados, o que já foi apontado como um obstáculo à compreensão

da história evolutiva de Scleractinia em Kitahara e colaboradores (2010a). Desse modo, o

presente capítulo aumentará a quantidade de sequências de mitogenomas disponíveis para

os  grupos  “Complex”  e  “Robust”  e  contrastará  esse  novo conjunto  de  dados  com as

informações obtidas anteriormente a respeito da evolução de Scleractinia.

4.1 OBJETIVOS

� Identificar,  montar  e  descrever  genomas  mitocondriais  de  espécies  de  corais

escleractíneos, especialmente de espécies azooxanteladas de mar profundo;

� Reconstruir as relações evolutivas entre as espécies dessa ordem.

4.2 METODOLOGIA

4.2.1 Extração de DNA, montagem de bibliotecas e sequenciamento 

Para  o  presente  estudo,  foram  utilizadas  amostras  provenientes  de  coleções  de

diferentes instituições (Tabela 4.2.1.1), sendo elas: MNHN (Muséum national d'histoire

naturelle, França), NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research, Nova
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Zelândia),  Cebimar-USP (Centro  de  Biologia  Marinha da  Universidade de São Paulo,

Brasil) e NUS (National University of Singapore, Cingapura). Os passos envolvidos em

sua análise serão detalhados a seguir.

4.2.2 Amostras sequenciadas na Universidade de São Paulo

Para  extração  de  DNA  genômico  total,  foram  utilizados  os  protocolos  Gentra

Puregene  Tissue  kit  (Qiagen)  e  DNeasy  Blood  and  Tissue  kit (Qiagen),  sendo  que  o

primeiro apresentou modificações especificadas no capítulo 2. Algumas amostras foram

também  purificadas após  a  extração  de  DNA conforme  a  metodologia  detalhada  no

capítulo  2 (Tabela  4.2.1.1).  Após  a  extração,  as  amostras  foram  quantificadas  em

espectrofotômetro  de  microvolumes  (Nanodrop,  Thermo  Fisher  Scientific)  e  em

fluorímetro (Qubit, Thermo Fisher Scientific) além de terem sua integridade avaliada por

meio de eletroforese em gel de agarose a 1% m/v com TAE 0,5X. As amostras foram

coradas com o corante Blue Juice (Thermo Fisher Scientific) e observadas sob iluminação

ultravioleta.

Para  preparação  das  bibliotecas  para  NGS  foi  utilizado  o  TruSeq  DNA Nano  kit

(Illumina) com modificações detalhadas no capítulo 2, seguido de sua quantificação com o

Qubit dsDNA HS Assay Kit  (Thermo Fisher Scientific) em um fluorímetro Qubit  v2.0

(Thermo Fisher Scientific) e a avaliação de sua distribuição de tamanho no Bioanalyzer

(Agilent Technologies) utilizando High Sensitivity DNA chips. Exceto quando mencionado

na Tabela 4.2.1.1, o protocolo de preparação de bibliotecas foi executado com adaptadores

diluídos 3x, tendo como objetivo sequências inseridas de 350 bp (insert size) e com 12

ciclos na reação de PCR. Oito corridas de sequenciamento foram feitas: (1) corrida nano

com um kit de 500 ciclos no sequenciador MiSeq (paired-end), sendo injetados 12 pM da

combinação  equimolar  de  17  amostras  no  sequenciador  e  10% da  biblioteca  controle

PhiX; (2) corrida de 150 ciclos (paired-end) em um sequenciador NextSeq 500 com o kit

High Output v2 150 ciclos e injetando 2 pM da combinação de 16 amostras e 5% de PhiX;

(3)  corrida  destinada  ao  sequenciamento  de  amostras  cujos  mitogenomas  não  foram

montados com sucesso a partir dos dados das corridas anteriores, em um sequenciador

MiSeq com um kit v3 600 ciclos, injetando 12 pM da combinação equimolar de nove

amostras e 5% de PhiX; (4 a 8) corridas em sequenciador MiSeq, com kit v3 600 ciclos

(paired-end), injetando 12 pM da combinação equimolar de oito amostras (em uma delas, 
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nove)  e  1%  de  PhiX.  A preparação  das  bibliotecas  e  seus  sequenciamentos  foram

realizados no laboratório de sequenciamento Genial, no Centro de Facilidades de Apoio à

Pesquisa da Universidade de São Paulo (CEFAP - USP).

A espécie  Stephanocoenia intersepta, que apresentou um rearranjo de genes em seu

mitogenoma (ver Resultados), teve algumas regiões sequenciadas por meio do método de

Sanger (Sanger et al., 1977) para confirmação da ocorrência dessa modificação. Foram

utilizados  os  pares  de  iniciadores  Cs10F+Cs09R,  Cs10F+Rs18R,  Cs18F+Cs19R  e

Cs20F+Cs20R (Lin et al., 2011), sendo que Cs10F+Rs18R passou apenas pela etapa de

amplificação por PCR.

4.2.3 Amostras sequenciadas por meio da National University of Singapore

DNA genômico  total  foi  extraído  de  50  amostras  presentes  na  coleção  do  Reef

Ecology Laboratory na National University of Singapore utilizando o Dneasy Blood and

Tissue kit (Qiagen) ou um protocolo customizado combinando os kits  E.Z.N.A Mollusc

DNA (Omega Bio-tek) e Genomic DNA Clean & Concentrator-10 (Zymo; Tabela 4.2.1.1).

A concentração do DNA foi avaliada em um fluorímetro Qubit (Thermo Scientific) usando

um kit de quantificação Broad Range dsDNA (Thermo Scientific) e a integridade do DNA

foi analisada por meio de eletroforese em gel de agarose (1 % m/v utilizando tampão TAE

1x e 1 a 2 uL de GelRed aplicado diretamente à matriz do gel). Bibliotecas também foram

preparadas usando o kit de preparação de bibliotecas TruSeq DNA Nano (Illumina), mas a

fragmentação do DNA foi feita em um banho sonicador Bioruptor (Diagenode) em vez de

em  um  ultrassonicador  Covaris  (Covaris).  Foi  necessário  otimizar  os  parâmetros  de

fragmentação  para  esse  objetivo,  mas  todas  as  amostras  foram  fragmentadas  em

microtubos de 0,2 mL e diluídas em Tris HCl pH 8,0. Géis de eletroforese foram utilizados

para avaliar se o tamanho dos fragmentos de DNA estavam dentro do intervalo esperado

depois da etapa de fragmentação e ao final do protocolo de preparação de biblioteca, assim

como para  estimar  o  tamanho  médio  das  bibliotecas.  A qualidade  das  bibliotecas  foi

avaliada ao final do protocolo em um fluorímetro Qubit (Thermo Scientific) utilizando o

kit  de quantificação  High Sensitivity dsDNA (Thermo Scientific).  As bibliotecas foram

combinadas  com  proporções  equimolares  em  dois  conjuntos  e  enviadas  à  empresa

Macrogen  da  Coréia  do  Sul  para  sequenciamento  em  uma  corrida  rapid 2x150  bp,

utilizando um sequenciador HiSeq 2500. A empresa efetuou uma reação de qPCR (reação

em cadeia da polimerase quantitativa) de cada uma das combinações equimolares para
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quantificação e confirmação de sua ligação aos indexes.

4.2.4 Controle de qualidade, montagem e anotação de mitogenomas

Os fragmentos sequenciados (reads)  foram filtrados para qualidade e comprimento

utilizando  o  programa  Trimmomatic  (Bolger  et  al.,  2014)  com  parâmetros  padrão  e

intercalados  com a  rotina  interleave-fastqgz-MITOBIM.py  (modificada  para  funcionar

com o programa Mitobim; Hahn et al.,  2013). Ao final de cada etapa, a qualidade dos

dados foi analisada por meio do programa FASTQC (Brabraham Bioinformatics). Como

os dados de NextSeq apresentaram sequências repetitivas de G ("poliG") em proporção

considerável dos dados (entre <1% e ~30% dos reads, dependendo da amostra), os reads

com pelo menos seis  G seguidos  foram retirados com a ferramenta fastq-grep (Jones,

2012).  As  sequências  restantes  foram  reordenadas  utilizando  a  ferramenta  fastq-sort

(Jones, 2012) e tiveram seus cabeçalhos comparados para assegurar que os reads seriam

corretamente intercalados.  No caso de amostras que foram incluídas  em mais  de uma

corrida de sequenciamento  (Tabela 4.2.1.1),  os arquivos intercalados das corridas foram

concatenados.

Para a montagem dos mitogenomas foram utilizados: o programa Mitobim (Hahn et

al., 2013) no caso de espécies ou gêneros que já apresentavam algum gene mitocondrial

disponível  publicamente  para  ser  utilizado  como  referência;  ou  o  programa  Spades

(Bankevich  et  al.,  2012)  para  as  demais  espécies.  Como esse  montador  pode  utilizar

quantidade  considerável  de  memória  RAM,  apenas  dados  obtidos  com  MiSeq  foram

analisados  pelo  Spades.  Parte  das  montagens  foi  conduzida  no  supercomputador  do

National  Supercomputing  Centre (NSCC,  Cingapura)  com auxílio  da  equipe  do  Reef

Ecology Laboratory da National University of Singapore. Em alguns casos, a sequência

mitocondrial obtida (contig) com o programa Spades foi anotada e um gene de anotação

confiável (alta qualidade e similar a sequências de Scleractinia publicamente disponíveis)

localizado  no  meio  do  contig utilizado  como  referência  para  uma  montagem  com  o

programa  Mitobim.  Para  obtenção  da  sequência  final,  no  caso  programa  Mitobim,  o

arquivo em formato “.maf” gerado foi  convertido para “.sam” utilizando a ferramenta

miraconvert (Chevreux et al., 1999) e o programa Geneious v 11.1.5 (Kearse et al., 2012)

foi  utilizado  para  extração  de  uma  sequência  consenso.  Como  critério  foi  utilizada

majority rule,  na qual o nucleotídeo que estivesse presente em mais de 50% dos reads

mapeados  em determinado  sítio  seria  atribuído  a  ele.  Quanto  ao  programa  Spades,  a
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ferramenta  BLAST  (Basic  Local  Alignment  Search  Tool;  Altschul  et  al.,  1990)  foi

utilizada para comparar os maiores contigs (iniciando-se pelos dez maiores) à coleção não

redundante  de  nucleotídeos  (nr/nt)  do  NCBI  (National  Center  for  Biotechnology

Information; NCBI,  2019)  com  o  objetivo  de  encontrar  qual  daqueles  contigs

corresponderia ao DNA mitocondrial. As amostras cujas montagens foram realizadas em

colaboração com o Reef Ecology Laboratory (NUS) passaram por processo similar de

busca, mas utilizando uma base de dados de mitogenomas de corais. Com o objetivo de

avaliar se os mitogenomas montados poderiam ser circulares, os  contigs mitocondriais

foram submetidos  à  ferramenta  circules.py  (parte  das  rotinas  associadas  ao  programa

Mitobim;  Hahn et  a.,  2013)  e,  caso  fossem identificados como tal,  sua  sequência  era

cortada para o tamanho recomendado pelo programa.

A anotação de todas as sequências incluídas na filogenia (mitogenomas do presente

estudo e publicamente disponíveis) foi conduzida por meio do programa MITOS (Bernt et

al., 2013), utilizando o código genético de fungos ("mold") e parâmetros padrão, exceto

com relação à anotação de origens de replicação das fitas pesada (OH) e leve (OL). Por

apresentarem, em geral,  baixa qualidade e tenderem a mascarar a ocorrência de genes

esperados (observação pessoal), esse tipo de característica foi desmarcada nos parâmetros

da anotação.  Os gráficos  de  qualidade disponibilizados  pelo  programa,  assim como o

comprimento das sequências (priorizadas as mais longas) foram critérios utilizados para

decidir se determinada anotação poderia ser errônea. Nos gráficos de qualidade, um valor

maior  que  10  ou  um  E-value  menor  que  10  foram  considerados  como  qualidade� ��

satisfatória para, respectivamente, genes codificantes de proteínas e genes ribossimais ou

de RNA transferidor (sugerido por Bernt e colaboradores, 2013). No caso do gene atp8,

foram priorizadas sequências iniciando com os aminoácidos MPQ (Chen et al., 2008a).

Em caso de dúvidas sobre qual seria a sequência correta para um gene ou caso houvesse

suspeita  de  uma  duplicação,  ambas  as  sequências  foram  mantidas  até  a  etapa  do

alinhamento.

4.2.5 Análises filogenômicas

Os  genes  mitocondriais  foram  alinhados separadamente  na  forma  de  nucleotídeo

utilizando  o  programa  MAFFT (Katoh  et  al.,  2002),  sendo  que  as  extremidades  dos

alinhamentos foram cortadas até as sequências mais curtas e sítios com gaps em mais de

50% das amostras foram removidos. Para avaliar se algum dos genes mitocondriais estaria
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saturado por substituições, os alinhamentos foram submetidos ao programa DAMBE v

7.0.20 (Xia, 2018), seguindo-se o concatenamento dos alinhamentos não saturados, sendo

cada gene correspondente a uma partição. A reconstrução filogenética foi realizada por

meio dos métodos de Máxima Verossimilhança (MV) e Inferência Bayesiana (IB) rodadas

localmente e no servidor CIPRES (Miller et al., 2010), respectivamente. As análises de

Máxima Verossimilhança foram feitas no programa RAxML v 8.2.12 (Stamatakis, 2014)

utilizando  modelo  de  substituição  GTR com distribuição  gamma (+G)  e  estimando  a

proporção de sítios invariáveis (+I) para cada partição, seguida de 1000 reamostragens de

rapid  bootstrap.  Quanto  às  análises  de  Inferência  Bayesiana,  foram  realizadas  no

programa  MrBayes  v3.2.7a  (Ronquist  e  Huelsenbeck,  2003)  com  modelo  GTR+G+I

utilizando  duas  corridas  com  quatro  cadeias  em  cada  por  10  milhões  de  gerações,

amostrando uma árvore a cada 1000 e descartando os primeiros 25% delas como burn in.

4.3 RESULTADOS

Um total de 103 bibliotecas foram sequenciadas, das quais duas serão utilizadas para

confirmação dos testes de enriquecimento de DNA mitocondrial (capítulo 2) e outras 62 já

tiveram seus mitogenomas montados e anotados, sendo incluídas no presente capítulo. As

63 bibliotecas utilizadas na filogenia compreendem amostras sequenciadas no CEFAP-

USP (item 2.1.1) e na National University of Singapore (item 2.1.2), além do mitogenoma

de  Paraconotrochus  antarticus,  cuja  sequência  foi  cedida  pela  Profª  Andrea  Quattrini

(Smithsonian National Museum of Natural History, Estados Unidos). 

Os mitogenomas montados  (Tabela 4.3.1) apresentam comprimento entre 14855 bp

(Cladocora sp., IGS009) e 20581 bp (Cyathotrochus pileus, IGS109), possuem conteúdo

GC variando de 29,28 % (Oulastrea crispata) a 45,84 % (Anthemiphyllia spinifera) e, em

sua maioria, a ordem de seus genes é similar, com exceção de três padrões observados: (1)

em Caryophyllia scobinosa (IGS119) e Premocyathus sp. (IGS008), os genes cob, nad2 e

nad6  estão  posicionados  entre  o  exon  5'  do  nad5  e  o  trnW; (2)  em  Stephanocoenia

intersepta,  o  gene  trnM  e  parte  de  16S  localizam-se  entre  12S  e  cox3;  e  (3)  em

Paraconotrochus antarticus,  o gene trnM está posicionado entre os genes nad4 e 12S

(Figura 4.3.1). As sequências obtidas por sequenciamento Sanger referentes às regiões de

rearranjo em S. intersepta não apresentam diferenças em relação às do mitogenoma obtido

com NGS, confirmando sua ocorrência. Considerando que alguns dos códons de iniciação

e término encontrados  não sejam corretos para o código genético de fungos (código 4,
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“mold”),  as  extremidades  dos  genes  ainda  serão  avaliadas  com  maior  grau  de

detalhamento. 

 Quanto ao teste de saturação por substituição, apenas o gene  atp8 foi considerado

saturado e, consequentemente, não foi utilizado na filogenia. Portanto, foram utilizados na

reconstrução evolutiva da ordem 103 táxons com um total de 12392 bp divididos em 16

partições (12S, 16S, atp6, cob, cox1, cox2, cox3, nad1, nad2, nad3, nad4L, nad4, nad5-5',

nad5-3', nad6, trnM e trnW). Em ambas as filogenias geradas, as três sequências da ordem

Corallimorpharia (Figura 4.3.2) incluídas como grupo externo foram recuperadas como

um  grupo  monofilético  com  bom  suporte  estatístico  (100  %).  Ademais,  ambas  as

filogenias apresentaram duas linhagens basais (Micrabaciidae e Gardineriidae) seguidas de

dois grandes grupos (“Complex” e “Robust”).

Quanto ao grupo “Complex” (Figura 4.3.2), esse se divide em duas linhagens. Em uma

delas,  estão  presentes  as  famílias  Flabellidae,  Turbinoliidae,  Fungiacyathidae,

Dendrophylliidae, Poritidae e um espécime de  Distolotrochus sp. O clado formado por

Flabellidae e Cyathotrochus pileus (Turbinoliidae) apresenta baixo suporte (MV: 51%, IB:

0,8472)  e,  como  seu  grupo  irmão,  a  espécie  Distolotrochus  sp. foi  agrupada  a

Fungiacyathus  stephanus (Fungiacyathidae)  com suporte  alto  (MV: 87%, IB:  1).  Esse

grande  clado,  por  sua  vez,  é  grupo irmão  de  Dendrophylliidae  +  Poritidae.  Na outra

linhagem  principal  do  grupo  “Complex”,  as  famílias  Acroporidae,  Euphylliidae  e

Agariciidae  mostraram-se  monofiléticas  com  suporte  estatístico  elevado,  exceto,  na

filogenia  por  Máxima Verossimilhança,  pelo  nó  que une Agariciidae  a  Acroporidae +

Euphylliidae (MV: 41 %; IB: 1).  Stephanocoenia intersepta foi recuperada como grupo

irmão de Siderastreidae com suporte médio na reconstrução por Máxima Verossimilhança

e alto  pela  Inferência Bayesiana (MV: 70 %; IB: 0,9997),  mas seu agrupamento com

Agariciidae + Acroporidae + Euphylliidae como grupo irmão dos outros “Complex”  foi

altamente suportado por ambas as metodologias.
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caryophyllioides (Caryophylliidae),  seguido por Plesiastreidae (Plesiastraea versipora),

Diploastreidae (Diploastrea heliopora), Faviidae e, então, Lobophylliidae e Merulinidae

como grupos irmãos. Essa região da filogenia apresenta alguns grupos com suporte baixo,

sendo  eles:  (1)  o  clado  formado  por Cladocora  sp.  e  Rhizangiidae  (MV: 61  %,  IB:

0,9431); (2) parte dos ramos dentro de Merulinidae; e (3) em Faviidae, o clado Mussa

angulosa + Mussismilia (M. leptophylla  e M. braziliensis) na filogenia por MV (50%),

assim como o a linhagem que inclui os Faviídeos exceto Mussa angulosa na reconstrução

por IB (0,5469) .

4.4 DISCUSSÃO
Os mitogenomas sequenciados apresentam conteúdo GC entre 30 e 40%, circularidade

e, em sua maioria, a ordem canônica esperada para a ordem Scleractinia (Kitahara et al.,

2014; Lin et al., 2011; Medina et al., 2006). Embora a presença de um menor conteúdo GC

em “Robust” tenha sido observada e já fosse esperada (Kitahara et al., 2014), algumas

espécies  de  “Robust”  posicionadas  próximo  a  “Complex”  (Caryophyllia  scobinosa,

Paraconotrochus  antarticus,  Anthemiphyllia  patera  costata,  Anthemiphyllia  spinifera)

apresentam conteúdo GC também similar a “Complex”, podendo refletir uma transição

entre  os  dois  grandes  grupos  de  Scleractinia.  Quanto  ao  comprimento,  nenhuma  das

espécies sequenciadas possui mitogenoma menor que 14853 bp (Astrangia sp., Lin et al.,

2011),  mas algumas apresentam genoma maior  que 19429 bp (Gardineria hawaiensis,

Kitahara  et  al.,  2014;  Tabela  4.3.1).  No  caso  particular  de  Rhizotrochus  typus e

Distolotrochus  lozoueti, não  foi  possível  circularizar  o  genoma,  mas  todos  os  genes

esperados foram anotados com sucesso, o que indica que, ainda que o comprimento real

seja  maior,  deve  ser  próximo  do  obtido.  Rearranjos  nos  genomas  mitocondriais  de

Scleractinia mostraram-se menos recorrentes do que na subclasse Octocorallia, podendo

indicar  que a  ordem dos genes  possa  ser  alvo  de  seleção natural.  Embora  tenha sido

discutido  que  transposições  de  genes  de  RNA  transportador  em  insetos  da  ordem

Hymenoptera sejam seletivamente neutros (Dowton et al., 2009), o hábito de vida e a taxa

evolutiva  do  DNA  mitocondrial  de  insetos  em  comparação  com  corais  é  diferente,

reforçando que se faz necessária investigação mais aprofundada da evolução de rearranjos

em Scleractinia. 
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Figura 4.3.2:  Filogenia particionada de genes mitocondriais (12S, 16S,  atp6,  cob,  cox1, cox2, cox3,
nad1,  nad2,  nad3,  nad4L,  nad4,  nad5-5',  nad5-3',  nad6,  trnM e trnW)  obtida a  partir de  Máxima
Verossimilhança (MV)  e  Inferência Bayesiana  (IB).  (a)  Árvore obtida  por MV tem sua  topologia
evidenciada de duas formas:  à esquerda possibilita a visualização dos valores de suporte, enquanto à
direita prioriza a visualização dos comprimentos relativos dos ramos. Os valores acima de cada ramo
indicam  o  suporte  calculado  por  reamostragens  de  bootstrap e  probabilidades  posteriores,
respectivamente.  (b) e (c) são  subconjuntos  da   filogenia  obtida  por  IB indicando duas  regiões nas 
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quais  a  topologia  das  filogenias  foi  diferente  entre  as  metodologias  (família  Faviidae  e  gênero
Dipsastrea, respectivamente).

Considerando  as  reconstruções  evolutivas  recuperadas  utilizando  os  mitogenomas

sequenciados e aqueles previamente publicados (Figura 4.3.2), os valores de suporte são

altos na maioria dos nós e, dentre os clados com suporte estatístico moderado, a maioria

localiza-se  dentro  de  famílias,  as  quais  serão  apenas  discutidas  com  relação  ao  seu

posicionamento e,  não, quanto à sua topologia interna. Além disso,  a divisão entre os

grupos “Complex” e “Robust” foi recuperada (Fukami et al., 2008; Le Goff-Vitry et al.,

2004; Kitahara et al., 2010a; Kitahara et al., 2014; Kitahara et al., 2016; Romano e Cairns,

2000), mas o grupo “Basal”, corroborando com os resultados previamente obtidos (ver

Capítulo 2), mostrou-se parafilético.

As famílias de corais  escleractíneos incluídas na presente reconstrução filogenética

foram recuperadas,  em sua maioria,  como monofiléticas e  de acordo com a topologia

esperada,  sendo  elas:  Dendrophylliidae,  Poritidae,  Siderastreidae,  Acroporidae,

Euphylliidae,  Agariciidae,  Pocilloporidae,  Psammocoridae  e  Coscinaraeidae,

Oulastraeidae, Plesiastreidae e Diploastreidae (Fukami et al., 2008; Le Goff-Vitry et al.,

2004; Huang et al., 2011; Huang et al., 2014; Kitahara et al., 2010a; Kitahara et al., 2014;

Kitahara et al., 2016). Contudo, alguns grupos apresentaram posicionamento incomum ou

características pouco usuais em seus mitogenomas, sendo discutidas abaixo. 

4.4.1 Distolotrochus + Fungiacyathus

Embora  as  características  macromorfológicas  de  Distolotrochus sugiram  que  esse

gênero  pertence  à  família  Caryophylliidae (Kitahara  et  al.,  em  preparação b),  a

reconstrução evolutiva recuperada no presente estudo o posiciona como grupo irmão de

Fungiacyathus (Fungiacyathidae).  Contudo,  aspectos  macromorfológicos  de

Fungiacyathus e  Distolotrochus são, em geral, díspares, sendo no geral o  corallum do

primeiro descrito como delicado, com formato discoide e livre (Moseley, 1881), enquanto

o  segundo é  robusto,  variando  de  trocóide  e  ceratóide  e  apresentando  um  pedicelo

reforçado  que  o  fixa  ao  substrato  (Kitahara  et  al.,   em preparação b).  Dessa  forma,

análises utilizando marcadores nucleares, como 28S rDNA, podem auxiliar a verificar ou

contestar  esse  clado,  sendo  no  momento  mais  parcimonioso  a  designação  de

Distolotrochus a uma nova família.
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4.4.2 Cyathotrochus pileus + Flabellidae

          Diferente de estudos anteriores  (Kitahara et al., 2010a; Stolarski et al., 2011;

Kitahara  et  al.,  2016),  a  família  Turbinoliidae,  representada  no  presente  trabalho  por

Cyathotrochus pileus, foi recuperada como grupo irmão de Fungiacyathidae e esse clado,

por sua vez, como grupo irmão de Flabellidae. Contudo, em filogenias utilizando apenas

marcadores mitocondriais, esse clado apresenta suporte baixo (< 55% por  bootstrap e <

80% de  probabilidade  posterior  em Stolarski  et  al.,  2011),  o  que  sugere  que o  DNA

mitocondrial  seja  conservado demais  para  resolver  essa  parte  da  história  evolutiva  de

Scleractinia.  Dessa forma,  seria  interessante  a  inclusão  de  outros  turbinolídeos  (e.g.

Tropidocyathus labidus,  cujo DNA já foi  sequenciado durante a  execução do presente

trabalho),  assim  como  a  utilização  de  marcadores  mais  variáveis.  Embora  o  uso  de

sequências  espaçadoras  do  DNA  mitocondrial  represente  uma  alternativa  com  as

sequências já obtidas, estabelecer se essas regiões são ou não ortólogas é um desafio. O

espaçador considerado como região controle varia entre gêneros (Chen et al., 2008a; Lin

et al., 2011), e outros espaçadores parecem ser adequados para investigar relações dentro

de famílias e, não, entre elas (Huang et al., 2011; Luck et al., 2013). Outra alternativa seria

o uso de sequências nucleares, como por exemplo o uso de sondas de DNA biotinilado

para captura seletiva de marcadores nucleares de cópia única.

4.4.3      Stephanocoenia intersepta

O  gênero  Stephanocoenia, atualmente  reconhecido  como  pertencente  à  família

Astrocoeniidae,  é  recorrentemente  recuperado  em  filogenias  moleculares  próximo  às

famílias Guyniidae e Siderastreidae no grande grupo dos corais “Complex” (Fukami et al.,

2008; Kitahara et  al.,  2010a;  Kitahara et  al.,  2016).  Entretanto,  esses mesmos estudos

indicam  que  outros  gêneros  morfologicamente  designados  a  essa  família,  como

Stylocoeniella, possuem afinidade genética com a família  Pocilloporidae no grupo dos

corais “Robust”. Por esse motivo, o posicionamento recuperado no presente trabalho já era

esperado. Entretanto, de forma singular neste grupo, S. intersepta possui um rearranjo do

gene trnM e parte do 16S (Figura 4.3.1). Embora os representantes de Siderastreidae que

tiveram o genoma mitocondrial sequenciado no presente trabalho não apresentem essa

reorganização, e que Guynia e Stylocoeniella não tenham sido analisadas, Stephanocoenia

é reconhecida por ser uma das primeiras linhagens de corais formadores de recifes de

corais de águas rasas a divergir (Löser, 2019). Assim, conforme pode ser observado na
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presente reconstrução e também em reconstruções pretéritas, esse gênero localiza-se em

um ramo distinto (Figura 4.3.2; Fukami et al., 2008; Kitahara et al., 2010a; Kitahara et al.,

2016), o que diminui a probabilidade desse rearranjo ser compartilhado com outro gênero

do  clado.  Nesse  contexto,  os  próximos  passos  envolvem  a  análise  da  estrutura

tridimensional associada a cada parte da sequência do gene 16S para tentar determinar

qual seria funcional.

4.4.4 Anthemiphyllia

O gênero  Anthemiphyllia (família  Anthemiphylliidae)  foi  recuperado  como  grupo

irmão  de  todos  os  outros  corais  do  grupo  "Robust"  e,  pela  primeira  vez,  como

monofilético. Em Stolarski e colaboradores (2011), A. patera costata divergiu como grupo

irmão de todos os  "Complex" enquanto A. spinifera mostrou-se grupo irmão de “Robust”.

Já em Kitahara e colaboradores (2010a), ambas as espécies incluídas foram posicionadas

dentre os corais “Robust”, mas A. dentata formou um clado com Conotrochus, enquanto

A.  patera  costata divergiu  como  grupo  irmão  de  Deltocyathus.  Em  Kitahara  e

colaboradores  (2016),  as  três  espécies  foram recuperadas  dentro  de “Robust”,  mas  A.

spinifera como grupo irmão de Deltocyathus, A. dentata em um clado com Conotrochus e

Ceratotrochus e  A. patera costata  separada como grupo irmão  de “Robust”.  Embora

Anthemiphyllia tenda a ser  recuperada como grupo irmão de “Robust”,  ainda  não foi

possível observar se a topologia do presente estudo é mantida ao serem incluídos outros

gêneros próximos às espécies de Anthemiphyllia. Para tal, uma biblioteca de Deltocyathus

rotulus  foi  sequenciada e deve possibilitar  observar se  A. spinifera permanecerá como

grupo irmão de A. patera costata. Além disso, seria importante  incluir A. dentata antes de

concluir a respeito do monofiletismo do gênero, já que o clado onde se espera recuperar

essa espécie seria o mesmo de Conotrochus e Paraconotrochus antarticus (Kitahara et al.,

2010a; ver item 4.4.5).

4.4.5. Caryophylliidae

No presente estudo,  Desmophyllum dianthus,  D.  pertusum,  Solenosmilia  variabilis,

Caryophyllia scobinosa e Premocyathus sp. formaram um clado, enquanto outras espécies

atribuídas a Caryophylliidae por suas características morfológicas, foram posicionadas em

outras partes da filogenia (Distolotrochus sp., Paraconotrochus antarticus, Trochocyathus

caryophyllioides, Phyllangia americana e Polycyathus sp.). De forma geral, esse padrão é
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recorrente em reconstruções moleculares, indicando que diferentes marcadores convergem

para um consenso da necessidade de uma extensa revisão de Caryophylliidae. Assim, uma

vez  que  esse  grupo  é  apontado  como  a  família  composta  exclusivamente  por  corais

azooxantelados com maior grau de polifiletismo (Kitahara et al., 2010a), ela será discutida

em  maior  grau  de  detalhamento.  Em  adição,  é  importante  mencionar  que  genomas

mitocondriais  de  outras  espécies  de  Caryophylliidae  (Bourneotrochus  stellullatus,

Stephanocyathus  coronatus e  Heterocyathus  sulcatus)  foram  sequenciados  e  serão

incluídos futuramente na análise.

Como observado para Stephanocoenia, algumas espécies de Caryophylliidae possuem

rearranjo da ordem canônica dos genes mitocondriais se comparados com a vasta maioria

das espécies com genoma mitocondrial já determinado (Figura 4.3.1). O mesmo rearranjo

dos genes  cob, nad2 e  nad6 já havia sido documentado para Desmophyllum (Emblem et

al., 2011; Addamo et al., 2016) e S. variabilis (Zeng et al., 2014), sendo que, no presente

estudo,  também  foi  detectado  em  C. scobinosa e  Premocyathus sp.  Entretanto,  essa

diferença está ausente nos Caryophylliidae recuperados em outros clados (Distolotrochus

sp., Paraconotrochus antarticus, Trochocyathus caryophyllioides, Phyllangia americana e

Polycyathus sp.).  Embora  filogenias  incluindo  dados  nucleares  tenham  recuperado

topologias similares (Barbeitos et al., 2010; Stolarski et al., 2011; Kitahara et al., 2016),

estes se basearam em dados mitocondriais e nucleares concatenados (Stolarski et al., 2011;

Kitahara  et  al.,  2016),  ou  com  amostragem  pequena  de  representantes  da  família

(Barbeitos et al., 2010). Consequentemente, se reconstruções evolutivas utilizando apenas

dados nucleares  de um maior  número de espécies  e,  possivelmente,  loci,  recuperarem

topologia  similar,  o  rearranjo  no  genoma  mitocondrial  pode  representar  mais  uma

ferramenta para auxiliar na taxonomia  no maior clado de Caryophylliidae. 

Uma  outra  espécie  classicamente  designada  como  Caryophylliidae,  Phyllangia

americana foi recuperada próxima de  Cladocora sp. (incertae sedis), em um clado com

Astrangia  (Rhizangiidae)  e  Paracyathus  (Caryophylliidae).  Embora  os  gêneros

Phyllangia  e  Cladocora  tenham sido  recuperados  como  parafiléticos  em estudos  que

incluem mais  de um congênere (Stolarski  et  al.,  2011; Kitahara  et  al.,  2016;  presente

estudo),  as  espécies  estudadas  têm sido recuperadas  em um mesmo clado.  Apesar  da

identificação do espécime de  Cladocora sp. sequenciado no presente estudo não estar a

nível de espécie (podendo representar uma espécie ainda não conhecida para a ciência), o

posicionamento  do gênero  próximo  a  Astrangia segue  aquele  sugerido  por  estudos
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anteriores  (Kitahara  et  al.,  2010a;  Stolarski  et  al.,  2011).  Quanto  a  P. americana,  foi

hipotetizado que seu posicionamento na filogenia de Kitahara e colaboradores (2010a), a

qual foi baseada exclusivamente em sequência parcial do gene  cox1,  poderia indicar a

existência de um ancestral azooxantelado raso para os corais zooxantelados do grande

grupo dos corais “Robust”. Contudo, em análises que incluem outros genes além de cox1,

a família Fungiidae (zooxantelada) diverge antes do clado onde se encontra  Phyllangia

(16S rDNA em Le Goff-Vitry et al.,  2004; 12S, 16S,  atp6, cox1,  região controle,  cob,

nad5, 18S rDNA, 28S rDNA, histona H3, espaçadores internos transcritos ribossimais e

íntron do gene PaxC em Kitahara et al., 2016; 12S e 28S rDNA em Barbeitos et al., 2010),

sendo que análises de reconstrução de estado ancestral indicam que esse grupo parece ter

um ancestral comum colonial e zooxantelado (Barbeitos et al., 2010). Portanto, a condição

azooxantelada  nesse  grupo  seria  secundária  e  o  presente  estudo  reforça  a  múltipla

aquisição de relação de simbiose com dinoflagelados fotossintetizantes. 

Embora o mitogenoma de Polycyathus incluído na filogenia esteja indicado no NCBI

como  Polycyathus sp.,  trata-se  de  Polycyathus  chaishanensis (Lin  et  al.,  2012b).  Nas

filogenias em que essa espécie foi incluída, seu posicionamento foi similar ao recuperado

no presente trabalho (próximo a Coscinareidae, Psammocoridae e Fungiidae; Lin et al.,

2012b), mas em outros estudos em que a única espécie representando o gênero foi  P.

muellerae (Le Goff-Vitry et al., 2004; Barbeitos et al., 2010; Kitahara et al., 2016), essa

diverge junto  a  Paracyathus e  Cladocora.  Assim,  conforme já  mencionado  em Lin  e

colaboradores  (2012b),  Polycyathus aparentemente  não  é  monofilético,  mas  faz-se

necessária a inclusão do mitogenoma de P. muellerae ou de outros congêneres na filogenia

para confirmação definitiva.

Assim  como  para  os  gêneros  de  Caryophylliidae  discutidos  acima,  a  sistemática

baseada apenas em caracteres morfológicos ainda não possui a robustez para detectar o

polifiletismo do gênero  Trochocyathus,  atualmente composto por 30 espécies Recentes

(Cairns, 2009). Dados moleculares indicam que T. efateensis pertence ao clado “Robust”

enquanto T. rhombocolumna parece ser mais próximo de Turbinoliidae e Fungiacyathidae,

divergindo em “Complex” (Kitahara et al., 2010a, 2010b; Stolarski et al., 2011; Kitahara

et  al.,  2016). A espécie  incluída  no  presente  estudo,  Trochocyathus  caryophyllioides,

parece ser mais próxima de  T. efateensis,  divergindo próximo a  Plesiastrea versipora.

Contudo, em Kitahara e colaboradores (2016), T. efateensis foi recuperado em um mesmo

clado que P. versipora e Cyathelia axillaris, enquanto o presente estudo recuperou-o como



87

uma linhagem divergindo antes de  P. versipora. A proximidade desses três gêneros tem

sido discutida com estranhamento ao se considerar o hábito de vida (P. versipora sendo a

única zooxantelada e de águas rasas) e morfologia geral deles (Kitahara et al.,  2010a;

Benzoni  et  al.,  2011),  mas  características  morfológicas  já  foram  apontadas  como

indicativo de possível suporte para esse clado (Benzoni et al., 2011). Consequentemente

faz-se necessária a inclusão de mais espécimes de Trochocyathus, além de T. efateensis e

Cyathelia axillaris para observar como T. caryophyllioides seria recuperada em relação a

esse clado. Para confirnar se a característica apontada por Benzoni e colaboradores (2011)

de fato definiria o clado Cyathelia + P. versipora + T. efateensis, seria interessante buscar

se ela está presente em T. caryophyllioides e T. rhombocolumna.

Outro  representante  de  Caryophylliidae  com genoma mitocondrial  determinado  no

presente estudo de forma seminal foi Paraconotrochus antarticus, o qual figura como uma

das primeiras linhagens a divergirem dentro dos corais “Robust”. Até onde foi possível

pesquisar, este parece ser o primeiro trabalho a incluir dados moleculares dessa espécie

(consulta à base de dados de nucleotídeos do NCBI em 29/12/2019). Considerando que P.

antarticus parece  fazer  parte  do  mesmo  clado  onde  se  encontram  Conotrochus,

Vaughanella e Stephanocyathus (Kitahara et al., 2010a), seu posicionamento no presente

estudo parece condizente com o esperado (Kitahara et al., 2016; Le Goff-Vitry et al., 2004;

Stolarski et al., 2011). De qualquer modo, será incluído o mitogenoma de ao menos mais

uma espécie  desse  clado,  Stephanocyathus  coronatus  (outra  espécie  morfologicamente

reconhecida como pertencente a Caryophylliidae), com o objetivo de confirmar se esses

organismos  serão  recuperados,  de  fato,  em  um  grupo  monofilético.  Entretanto,  ao

contrário do posicionamento dessa espécie na filogenia, a localização do gene  trnM  em

seu mitogenoma difere daquela observada para a  vasta maioria  dos Scleractinia (entre

cox1 e 16S; Figura 4.3.1; Lin et al., 2014), sendo encontrado entre os genes nad4 e 12S.

Consequentemente,  assim  como  no  caso  de  Stephanocoenia  intersepta,  ainda  se  faz

necessário  verificar  se  há  essa  alteração  em  outras  espécies  próximas  (e.g.

Stephanocyathus coronatus).

 4.4.6. Madrepora

A espécie Madrepora oculata (família Oculinidae) diverge logo após o clado formado pela

família  Pocilloporidae  em  uma  linhagem  distinta.  Embora  a  topologia  das  filogenias

publicadas varie na posição específica de M. oculata, esta espécie sempre foi recuperada
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junto aos corais do grupo “Robust”, presente em uma linhagem monotípica e distante de

outro gênero morfologicamente classificado como Oculinidae, Oculina (Le Goff-Vitry et

al., 2004; Kitahara et al., 2010a; Kitahara et al., 2014; Kitahara et al., 2016). Com isso, a

validade de Oculinidae foi anteriormente questionada, sendo sugerido que  M. oculata  e

demais congêneres provavelmente compõem uma nova família (Le Goff-Vitry et al., 2004;

Kitahara et al.,  2016). A inclusão de uma biblioteca já sequenciada de  Oculina diffusa

permitirá investigar seu posicionamento em relação a Madrepora a nível mitogenômico e

observar se Oculina também apresenta o rearranjo encontrado em Madrepora (ordem dos

genes cox3 e cox2 invertida; Lin et al., 2012a). Ademais, a designação de uma família para

essa espécie deve incluir dados moleculares de outras espécies de  Madrepora, uma vez

que as sequências publicamente disponíveis englobam apenas M. oculata, com exceção de

um registro identificado como  Madrepora sp. (número de acesso LT631286, banco de

dados NCBI consultado em 02/01/2020).

4.4.7. Plerogyra

No presente  estudo,  Plerogyra sinuosa foi recuperada  com alto  suporte  estatístico

como  grupo  irmão  de  Phyllangia americana+Paracyathus  pulchellus+Cladocora sp.

+Astrangia. Entretando, em outros trabalhos, P. sinuosa é posicionada como grupo irmão

da linhagem que inclui  Plesiatraea,  Trochocyathus efateensis e  Cyathella,  entre outros

(Benzoni  et  al., 2014;  Kitahara  et  al.,  2010a;  Kitahara  et  al.,  2016).  Características

morfológicas dos pólipos somadas a dados moleculares indicam que o clado formado por

Plerogyra,  Blastomussa,  Nemenzophylla e  Physogyra corresponde a uma família distinta

(Benzoni et al., 2014), mas não foram incluídos na análise espécimes do clado formado

por Cladocora, Phyllangia americana, Astrangia, Paracyathus, etc. Dessa forma, torna-se

relevante comparar a morfologia desses gêneros à de Plerogyra assim como incluir pelo

menos mais uma espécie do clado Plerogyra+Blastomussa+Nemenzophylla+Physogyra na

filogenia do presente estudo.

4.4.8. Leptastrea + Fungiidae

O  gênero  Leptastrea  é  comumente  recuperado  como  uma  linhagem  próxima  a

Fungiidae (Romano e Cairns, 2000; Fukami et al., 2008; Kitahara et al., 2010a; Benzoni et

al., 2012; Kitahara et al., 2016) e, no presente estudo, Leptastrea pruinosa foi recuperada

como  grupo  irmão de  Heliofungia  actiniformes, o  que  indica  que  L.  pruinosa pode
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pertencer a Fungiidae.  Leptastrea atualmente apresenta posicionamento incerto (incertae

sedis),  mas  a  revisão  taxonômica  que  a  excluiu  da  família  Faviidae  com  base  em

características macromorfológicas e microestruturais (Budd et al.,  2012) não parece ter

incluído membros da família  Fungiidae.  Portanto,  a  presente  reconstrução filogenética

reforça  a  necessidade  de  se  comparar  características  morfologicas  de  Leptastrea  a

Fungiidae.

4.4.9. Lobophylliidae e Faviidae

As famílias Lobophylliidae, Faviidae e Merulinidae formaram clados monofiléticos,

mas  Lobophylliidae  foi  recuperada  como  grupo  irmão  de  Merulinidae.  Embora  essa

topologia contradiga a encontrada em alguns estudos (e.g. Kitahara et al., 2016), nos quais

Lobophylliidae seria grupo irmão de Faviidae, é suportada por outros (Huang et al., 2011,

2014). Considerando que Faviidae inclui corais ocorrentes no Oceano Atlântico enquanto

Lobophylliidae e Merulinidae, corais do Pacífico, a topologia do presente estudo reflete a

separação geográfica entre essas famílias, padrão que tem sido discutido e utilizado em

estudos taxonômicos (Budd et al., 2012; Fukami et al., 2004; Fukami et al., 2008; Huang

et  al.,  2011,  2014).  Com  isso,  embora  haja  filogenias  que  não  seguem  a  topologia

observada no presente estudo, é possível que se trate de um padrão biológico/evolutivo

significativo.

Quanto aos suportes dentro dessas três famílias, Merulinidae e Faviidae apresentaram

alguns ramos com valores  baixos,  assim como houve divergências entre as topologias

recuperadas utilizando Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana. Isso indica que,

embora o DNA mitocondrial tenha se mostrado adequado para elucidação das relações

entre famílias, aparentemente é conservado para analisar as linhagens dentro delas, o que

confirma o discutido em Shearer e colaboradores (2002) e Huang e colaboradores (2008).

4.4.10 Outros corais e observações gerais

A topologia obtida para a presente reconstrução filogenética condiz, de modo geral,

com  a  literatura.  Parte  dos  clados  que  apresentaram  alguma  divergência  pode  ser

justificada  diretamente  por  características  morfológicas  ou  geográficas  (e.g.

Lobophylliidae,  Merulinidae  e  Faviidae)  e  há  grupos  (e.g.  Plerogyra  e  Leptastrea +

Fungiidae)  nos  quais  mesmo  que  essa  discussão  não  tenha  sido  possível,  indicam

linhagens com posicionamento incerto ou pouco estudadas de forma comparativa. Além
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disso, a topologia foi associada à possível restrita resolução do marcador em certos clados

(e.g.  Cyathotrochus pileus + Flabellidae). Desse modo, é possível concluir que o uso de

mitogenomas  para  reconstrução  filogenética  da  ordem  Scleractinia  é  robusto

principalmente para linhagens mais antigas.

Ainda não foi possível formular hipóteses a respeito do futuro dessa ordem, mas os

próximos passos incluem calibração da filogenia, mapeamento de dados paleoclimáticos e,

possivelmente,  testes  de  seleção  para  características  das  diferentes  espécies  (e.g.

zooxantelada ou azooxantelada, presença ou ausência de íntron do gene cox1, presença e

tipo de rearranjo, etc.). Além disso, a inclusão de determinadas espécies e comparação

com uma filogenia apenas composta por marcadores nucleares auxiliarão na compreensão

da história evolutiva de Scleractinia. 
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5 CAPÍTULO 5: CONCLUSÃO GERAL

Com  relação  ao  objetivo  geral  do  trabalho,  ou  seja,  a  reconstrução  da  história

evolutiva de Scleractinia utilizando genomas mitocondriais: 

� 103  bibliotecas  foram  sequenciadas  e  62  mitogenomas  foram  montados  até  o

momento. Para algumas espécies, trata-se do primeiro conjunto de dados moleculares

(e.g. Paraconotrochus antarticus);

� Três tipos de rearranjos de genes mitocondriais foram observados, sendo dois até

então desconhecidos;

� O  grupo  “Basal”  não  se  mostrou  monofilético,  contradizendo  filogenias

moleculares  anteriores  e  fortalecendo  as  grandes  diferenças  morfológicas  entre  as

espécie das famílias que compõem esse grupo;

� O  gênero  Anthemiphyllia  foi  recuperado pela  primeira  vez  como  um  clado

monofilético;

� Um espécime  de  Distolotrochus indica  que  esse  gênero  pertença  a  uma  nova

família;

Portanto,  esse  objetivo  foi  concluído  com sucesso  e  seus  resultados  podem vir  a

contrapor  resultados  anteriormente  obtidos,  consequentemente  contribuindo  para  a

elucidação da história evolutiva da ordem Scleractinia

Quanto à otimização da metodologia para obtenção de mitogenomas em Scleractinia:

� Apenas  o  protocolo  miniprep  parece  ter  funcionado,  mas  seu  sucesso  ainda  será

confirmado;

� A  quantidade  grande  de  tecido  inicial  necessária  para  que  protocolos  de

enriquecimento de DNA mitocondrial gerem quantidade de produto adequada dificulta

seu uso para grupos de tamanho pequeno e corais azooxantelados de mar profundo 

� Mesmo sem o uso de técnicas de enriquecimento,  é possível obter  mitogenomas a

partir de WGS

� Tentativas de separar Symbiodiniaceae do tecido não foram bem sucedidas

� O protolo TruSeq DNA Nano mostrou-se robusto a uma menor integridade do DNA e
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parâmetros alternativos de fragmentação viabilizam o uso de amostras com diferentes

graus de integridade do DNA

� Quanto ao aparecimento frequente de picos de dímeros em bibliotecas, a diluição de

adaptadores não parece ser fundamental na redução de sua ocorrência, mas o aumento

do número de ciclos na reação de PCR é.

Alterações no protocolo de preparação de bibliotecas mostraram-se fundamentais para

o seu sucesso. Com relação a protocolos de enriquecimento de DNA mitocondrial, ainda

que essas técnicas seja possível em corais,  esses mostraram ser não ser triviais para a

montagem de mitogenomas, tanto em corais zooxantelados quanto azooxantelados.
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