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Avaliação da distribuição ambiental de genes de relevância
biotecnológica por meio de dados metagenômicos públicos
Mestrando: Marcelo Jorge Werner
Orientador: André Oliveira de Souza Lima
(defesa em 20 de agosto de 2013)
RESUMO
Bactérias e arqueias são micro-organismos procariotos que habitam os mais diversos
ambientes e são responsáveis por grande parte da decomposição de matéria orgânica no
planeta. Isso se deve, principalmente, à ação de enzimas específicas, que evoluem em resposta
a estímulos dos ambientes onde estes organismos vivem. Estas enzimas apresentam grande
aplicação em vários setores industriais, desde alimentos, fármacos, química, têxtil,
biocombustíveis, entre outros. A demanda por enzimas mais ativas ou adaptadas às condições
industriais é crescente, motivada pela busca por maior produtividade, redução de custos e
adequação às normas ambientais. Neste contexto, a metagenômica possibilita a ampliação do
espectro de prospecção de enzimas com aplicação biotecnológica, pois permite o estudo de
genes de enzimas sem a necessidade de cultivo dos organismos produtores. Este trabalho
pretendeu avaliar, com base nos dados de metagenomas públicos hospedados no servidor
MG-RAST, a distribuição de genes que codificam três enzimas amilolíticas (alfa-amilase,
beta-amilase e glucoamilase), duas lipolíticas (carboxilesterase e lipase de triacilglicerol),
cinco lignocelulolíticas (endoglucanase, exoglucanase, beta-glucosidase, xilanase e lignina
peroxidase) e uma proteolítica (subtilisina). Após a análise das informações contidas no banco
de dados, foi possível identificar um total de 1.648 metagenomas (3,29 Tpb), cujas
sequências, já anotadas, foram investigadas. Para isso, cada metagenoma selecionado foi
associado ao ambiente a partir do qual o DNA ambiental havia sido obtido. Estas informações
permitiram concluir que, entre os 40 ambientes avaliados, aqueles que apresentam superior
abundância de genes/enzimas alvo foram os associados a material coletado diretamente do
intestino de peixes, aves e mamíferos. Apesar disso, sequências que codificam algumas
enzimas específicas foram mais abundantes em outros ambientes, como por exemplo, a
lignina peroxidase em ambientes associados a sedimento. Ademais, foi possível observar no
conjunto dos metagenomas de rúmen, abundância de sequências que codificam enzimas
celulolíticas e alfa-amilase acima da média de todos os ambientes avaliados. A análise da
diversidade dos metagenomas com incidências extremas (maiores e menores) de genes que
codificam as moléculas alvo permitiu concluir que os ambientes com abundância superior
também apresentam maior diversidade genética das sequências que codificam quase todas as
enzimas, com exceção da xilanase e da lignina peroxidase. Espera-se que essas conclusões
promovam um melhor direcionamento dos ambientes escolhidos para bioprospecção,
reduzindo o esforço amostral desses processos e, consequentemente, aumentando sua
eficiência e reduzindo seus custos.
Palavras-chave: metagenômica; bioprospecção; bioinformática; enzimas industriais.
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Evaluation of the environmental distribution of genes of
biotechnological relevance through public metagenomic data
Master’s degree student: Marcelo Jorge Werner
Supervisor: André Oliveira de Souza Lima
(defense on August 20, 2013)
ABSTRACT
Bacteria and archaea represent the vast majority of living organisms, inhabit the most
diverse environments and are responsible for much of the decomposition of organic matter on
the planet. This is due mainly the action of specific enzymes that are synthesized by these
microorganisms. These enzymes evolve in response to external stimuli from the environments
where the synthesizing bacteria and archaea live. Several of these molecules have been
prospected for decades, for use in different industrial processes. Nowadays, the demand for
these compounds is increasing, motivated by the search for higher productivity, cost-cutting
and compliance with environmental standards. Metagenomics has broadened the spectrum of
prospecting for enzymes, as it analyzes genetic sequences that encode functional genes
without the need to cultivate synthesizing organisms. The aim of this work was to evaluate,
based on metagenome data hosted in the MG-RAST server and retrieved free of charge, the
distribution of gene encoding three amylolytic enzymes (alpha-amylase, beta-amylase and
glucoamylase), two lipolytic enzymes (carboxylesterase and triacylglycerol lipase), five
lignocellulolytic enzymes (endoglucanase, exoglucanase, beta-glucosidase, xylanase and
lignin peroxidase) and one proteolytic enzyme (subtilisin). After analyzing the data retrieved
from the server, a total of 1648 metagenomes were identified (3.29 Tbp) whose sequences,
already annotated, were investigated. To accomplish this, each selected metagenome was
associated with an environment from which their environmental DNA was obtained. This
information showed that among the 40 environments assigned, the ones with higher
abundance of target genes/enzymes were associated with material collected directly from the
gut of fish, birds and mammals. Nevertheless, sequences that encode specific enzymes were
more abundant in other environments, for example peroxidase in environments associated
with sediment. Moreover, it was possible to observe in the set of rumen metagenomes, an
abundance of sequences encoding cellulolytic enzymes and alpha-amylase above the average
of all the assigned environments. Analysis of the diversity of metagenomes with extreme
occurrences (higher and lower) of genes encoding target molecules led to the conclusion that
more abundant environments also show greater genetic diversity of sequences encoding
almost all enzymes, with the exception of xylanase and lignin peroxidase. It is hoped that
these findings will provide better focus in terms of the environments chosen for
bioprospecting, reducing the sampling efforts in these processes and consequently increasing
their efficiency and reducing their costs.
Keywords: metagenomics, bioprospecting, bioinformatics, industrial enzymes.
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1 INTRODUÇÃO
1.1

Enzimas de interesse biotecnológico e econômico
Enzimas são proteínas compostas por cadeias de 62 a 2.500 aminoácidos (SMITH, 1994;

CHEN et al., 1992) e são produzidas por seres vivos para catalisar reações químicas,
viabilizando seus metabolismos através da diminuição da energia de ativação de processos
celulares. Essas moléculas funcionais evoluem em resposta ao ambiente onde se desenvolvem
os organismos responsáveis pela sua síntese e, por isso, têm mais eficiência em condições
específicas. Ligam-se ao substrato através de forças de Van der Waals, eletrostática,
interações hidrofóbicas ou pontes de hidrogênio, formando o sítio ativo. Nesse local, uma
reentrância complementar à forma do substrato e a complementação eletrônica de
aminoácidos residuais promove a interação catalítica (BORZANI et al., 2001). Essas
moléculas têm alta especificidade decorrente da sua quimiosseletividade, regiosseletividade e
enantiosseletividade. Sua eficiência é medida em quantidade de substrato convertido em
produtos por unidade de tempo, em determinada concentração, que é o fator mais influente da
atividade enzimática. Porém, outras variáveis influenciam sua taxa de reação, tais como
temperatura, acidez, coenzimas e cofatores. As reações são reguladas naturalmente por
inibidores alostéricos, que auxiliam os organismos a produzir a quantidade ideal de enzima
para determinada tarefa. Outros tipos de inibição – reversíveis ou não – podem ser induzidos
para facilitar processos industriais (BORZANI et al., 2001). Essas características tornam as
enzimas importantes ferramentas para alavancar produtividade da fabricação de diversos
produtos.
Quanto à origem, as enzimas microbiológicas são as mais utilizadas em aplicações
industriais e biotecnológicas porque, além de poderem ser produzidas em larga escala, têm
menores custos de obtenção em relação às enzimas de origem animal e vegetal. (PANDEY et
al., 2005). Por isso, a utilização dessas moléculas bioativas, sintetizadas por microorganismos, como parte ativa de processos de produção industrial ocorre há décadas,
aumentando a produtividade e reduzindo impactos negativos sobre o meio ambiente, através
de propriedades catalíticas induzidas por seus metabólitos. Essas moléculas principalmente
degradam substâncias naturais através de ação hidrolítica (GODFREY; WEST, 1996),
viabilizando aplicações variadas em diversas indústrias. Por exemplo, são responsáveis pelo
aumento de produtividade e eficiência na indústria de detergentes, que se utiliza de enzimas
lipolíticas, proteolíticas e celulolíticas (MAESTER, 2011). Na indústria alimentícia, a enorme
ampliação da produção de xarope de açúcar invertido e compostos aromatizantes são devidas
8

a enzimas amilolíticas (NOVAKI et al., 2010). Newman e Cragg (2007) também enfatizam
que a produção de mais de 200 novos fármacos entre 1981 e 2004 foi beneficiada por
processos enzimáticos. Essas aplicações, entre tantas outras, promoveram, desde 1960, um
aumento consistente na produção e comercialização de enzimas industriais, com reflexos
positivos nas mais variadas indústrias (SARROUH et al., 2012). As vendas de enzimas para
biotecnologia somente nos Estados Unidos aumentaram de 1,3 bilhão de dólares em 2002
para 5,1 bilhões em 2009 (SARROUH et al., 2012). A expectativa para 2013 é que esse
mercado alcance sete bilhões de dólares (HASAN et al., 2010), representando um inestimável
crescimento derivado na produção das indústrias que as utilizam. O Brasil tem enorme
potencial de obtenção de organismos produtores de enzimas de interesse industrial devido a
sua grande diversidade biológica, aliada a abundância de fontes de matéria orgânica de baixo
custo, que são substratos apropriados para fermentação, tais como bagaço de cana e palha de
arroz. Apesar disso, a maior parte das enzimas utilizadas no país é importada (BON;
FERRARA; CORVO, 2008).
1.1.1

Enzimas amilolíticas

As amilases microbianas são amplamente difundidas nas indústrias química e
farmacêutica, de couro, têxteis, de papel e celulose, de detergentes e na liquefação e
sacarificação do amido, pois são responsáveis pela hidrólise quase total desse polímero nos
processos biotecnológicos utilizados nesses setores (GUPTA et al., 2003). Essas enzimas
também são componentes importantes nos processos de fabricação de pães, cereais para
alimentação infantil, bebidas destiladas e ração animal, pois hidrolisam as moléculas de
amido encontradas em sementes de milho, trigo, batata, mandioca etc. (BULÉON, 1998).
Essas razões fazem com que esse grupo seja alvo de prospecções em novos ambientes, com
resultados concretos. Em estudo conduzido por Panda et al. (2013), foram identificados cinco
novos isolados de amilase em fonte termal na Índia. A seguir, serão descritas três enzimas
amilolíticas que têm ação complementar ou sinérgica.
A alfa-amilase (EC 3.2.1.1 – código da Enzyme Commision, explicado mais a frente) é
uma endoenzima que hidrolisa ligações α-1,4-glicosídicas de moléculas de amido, glicogênio
e outros α-1,4-glucanos, liberando, respectivamente, oligossacarídeos com seis ou sete
unidades de glicose e açúcares redutores – principalmente maltose. Independentemente da
origem, possui algumas características comuns: relativa estabilidade térmica, desnaturando-se
a 70ºC por 15min; labilidade ácida, pois é inativada quando exposta por curto período a pH
3,6 ou menor; e estabilidade aumentada na presença de íons de cálcio. As principais

9

aplicações estão relacionadas à liquefação do amido (produção de xaropes de amido e
açúcares), pois a viscosidade de uma solução diminui rapidamente quando hidrolisada pela
alfa-amilase. A beta amilase (EC 3.2.1.2) é uma exoenzima cuja reação catalisa a hidrólise de
ligações (1->4)-alfa-D-glucosídicas, liberando principalmente beta-maltose a partir de
terminações não redutoras de amido, glicogênio e oligossacarídeos maltados. É uma enzima
sintetizada principalmente por plantas, apesar de estar presente também em algumas bactérias
Bacillus sp. e Clostridium thermosulfurogenes (LI; YU, 2011). A principal aplicação
industrial da beta-amilase está relacionada à sacarificação do amido na indústria da
panificação, além do uso de malte como aditivo em outros produtos (HIDALGO et al., 2013).
Outra molécula amilolítica utilizada na indústria é a glucoamilase (EC 3.2.1.3), que é uma
exoenzima promotora da hidrólise do terminal (1->4) ligado a resíduos alfa-D-glucose
sucessivamente a partir de terminais não redutores das cadeias com liberação de beta-Dglucose. É utilizada na panificação para assegurar a quantidade suficiente de açúcares
fermentáveis para a levedura, além de participar da sacarificação e liquefação do amido.
1.1.2

Enzimas lignocelulolíticas

As enzimas lignocelulolíticas sintetizadas por micro-organismos são capazes de degradar
celulose, hemicelulose e lignina, através da disponibilização e quebra das cadeias poliméricas
constituintes. A degradação enzimática possibilita a bioconversão das moléculas em materiais
de interesse biotecnológico e econômico (FITZPATRICK et al., 2010), como, por exemplo,
álcool de segunda geração a partir do bagaço de cana. Nesse sentido, um estudo de material
de compostagem do zoológico de São Paulo apresentou boas perspectivas, com grande
quantidade de enzimas lignocelulósicas. Esse projeto identificou inclusive lignina peroxidase,
uma enzima que geralmente está associada a fungos, que não estava presente nas amostras
(MARTINS, 2013). Três celulases, além de uma hemicelulase e uma ligninase descritas a
seguir serão utilizadas no presente estudo.
A endoglucanase (EC 3.2.1.4) quebra ligações glicosídicas internas da celulose,
liberando sacarídeos de diversos comprimentos, com novas cadeias finais. Catalisa a reação
de endohidrólise de ligações (1->4)-beta-D-glucosídicas em celulose, "amido de líquen" e
beta-D-glucans de cereais. Já a exoglucanase (EC 3.2.1.91) atua nas extremidades da cadeia
de celulose, redutoras ou não, produzindo glicose, celotriose e, principalmente, celobiose
(OYEKOLA et al., 2007). A reação catalisada é a hidrólise de ligações (1->4)-beta-Dglucosídicas em celulose e cellotetraose, liberando celobiose somente de terminais não
redutores das cadeias. A celobiose é um forte inibidor competitivo que não pode ser
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hidrolisado pelas endoglucanases e exoglucanases (SIPOS, 2010). A beta-glucosidase (EC
3.2.1.21) aumenta a eficiência da hidrólise da celulose, pois desdobra e remove a celobiose. A
reação catalisada é de hidrólise de terminal, exceto resíduos de beta-D-glucosil, com liberação
de beta-D-glucose.
A xilanase (EC 3.2.1.8) atua sobre a porção hemicelulósica, por isso é importante na
degradação de material lignocelulósico, uma vez que a xilana é o principal polissacarídeo
presente na interface celulose/lignina (COLLINS et al., 2005). Essa hemicelulase catalisa a
endohidrólise de ligações (1->4)-beta-D-xilosídicas em xilanas. A lignina-peroxidase (EC
1.11.1.14) é a uma enzima oxidativa com importante atuação na degradação da lignina,
permitindo que as enzimas hidrolíticas (e.g. celulases) acessem as fontes de carbono do
substrato (FASANELLA, 2009). Catalisa a reação (3,4-metoxifenil) metanol + H2O2 <=> 3,4dimetoxibenzaldehído + 2 H2O.
1.1.3

Enzimas lipolíticas

As enzimas lipolíticas têm papel importante em processos industriais, pois hidrolisam e
sintetizam glicerídeos. São amplamente aplicadas nas indústrias alimentícia e de ração animal,
farmacêutica, cosmética e agroquímica (JAEGER; EGGERT, 2002). Além disso, também são
importantes agentes de remediação de rejeitos industriais com alta carga lipídica e na síntese
de biodiesel e biopolímeros (JEON et al., 2009). Podem ser encontradas em ambientes tão
diversos quanto no permafrost siberiano, onde Novototskaya-Vlasova et al. (2013)
identificaram genes que codificavam para uma lipase, sintetizados por uma bactéria psicrófila.
Fazem parte desse grupo de enzimas as esterases e as lipases. A carboxilesterase (EC
3.1.1.1) hidrolisa e sintetiza glicerídeos de cadeia curta (ARPIGNY; JAEGER, 1999),
catalisando a reação de éster carboxílico e água em álcool e carboxilato. A lipase de
triacilglicerol (EC 3.1.1.3) é responsável pela hidrólise e síntese de glicerídeos de cadeia
longa (ARPIGNY; JAEGER, 1999), catalisando a reação de triacilglicerol e água em
diacilglicerol e carboxilato.
1.1.4

Enzimas proteolíticas

As enzimas proteolíticas são empregadas nas indústrias de detergentes, cosmética,
processamento de carnes, entre outras. Sua classificação é complexa, pois representam um
grupo grande e diverso, dentro do qual as moléculas são classificadas de acordo com a
conformação da cadeia polipeptídica e com a natureza dos diversos aminoácidos residuais que
circundam a ligação peptídica que será hidrolisada, além de critérios adicionais referentes ao
mecanismo catalítico (IKEMURA et al., 1987). A classificação mais geral define duas
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subclasses: endopeptidases e exopeptidases (SCHOMBURG et al., 2013). Essas enzimas
podem ser encontradas em ambientes extremos, como demonstra o estudo conduzido por
Zaferanloo et al. (2013), que identificou produção de protease em ambiente associado a uma
planta endófita na Austrália, sob baixa temperatura e acidez extrema. A enzima proteolítica
mais importante para a indústria é a subtilisina (EC 3.4.21.62), que é uma serina
endopeptidase alcalina que hidrolisa peptídeos amida e proteínas com ampla especificidade
para ligações peptídicas. Ela tem grande aplicação comercial, uma vez que é, entre os agentes
de limpeza enzimática, a principal molécula utilizada para aumentar a eficiência de
detergentes, cujo mercado representa entre 30% e 40% de todas as enzimas técnicas
produzidas no mundo (FELLER, 2013).
1.2 Situação atual e novos desenvolvimentos: metagenômica e computação aplicada
Atualmente, enzimas microbianas continuam sendo empregadas em diversos segmentos
tradicionais, como, por exemplo, melhoramento de processos industriais envolvendo papel e
celulose, óleos e gorduras, curtumes, preparação têxtil, produção de derivados de leite,
panificação etc. Porém, o aumento da eficiência na maioria dos processos é limitado quando
as enzimas envolvidas na transformação são selecionadas a partir de micro-organismos que as
produzem naturalmente (KIRK et al., 2002). Isso acontece porque as condições ambientais
nas quais se desenvolveram os organismos que sintetizam essas enzimas quase sempre são
diferentes daquelas utilizadas pelos processos industriais, que muitas vezes necessitam de
parâmetros físico-químicos (como pressão, temperatura, concentração etc.) extremos para
apresentarem maior rendimento. Mesmo assim, considerando a incrível variedade de habitats
dos micro-organismos, ainda é possível prospectar enzimas que tenham evoluído em
condições similares, por mais extremas que sejam (CARVALHO, 2011).
Um importante aspecto da prospecção de enzimas é a escolha do local, que deve
apresentar características adequadas às necessidades, como abundância e diversidade
prováveis. Atualmente, o oceano constitui-se num ambiente promissor, sendo o local mais
procurado para a descoberta de novas enzimas, devido às condições físico-químicas
específicas, como salinidade, pressão, temperatura etc. (ZHANG; KIM, 2010). Porém, ainda
não está claro se esse local é mais propício à prospecção de moléculas de interesse
biotecnológico em relação a outros ambientes menos estudados. Além da bioprospecção,
novos processos são incentivados pela competitividade industrial, que demanda maiores
rendimentos e menores custos. Nesse cenário, as enzimas produzidas espontaneamente por
micro-organismos foram suplantadas pela tecnologia do DNA recombinante, da indução de
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evolução direcionada e da engenharia de proteína. Isso possibilitou a expansão diversificada
do uso industrial e novas enzimas, feitas sob medida, conquistaram novas áreas e
possibilitaram o estabelecimento de aplicações técnicas (SCHÄFER et al., 2005).
No entanto, a despeito de toda a importância, a prospecção mais tradicional e a
bioengenharia parecem estar próximas de atingir seus limites de desenvolvimento, pois se
percebe uma diminuição das chances de encontrar novas enzimas utilizando essas técnicas,
ainda que os micro-organismos sejam uma fonte inesgotável de descoberta de moléculas
funcionais (RAAIJMAKERS et al., 2010). A principal causa dessa dificuldade em encontrar
novos compostos deve-se à necessidade de isolamento e cultivo do organismo sintetizador,
exigidos pelos métodos tradicionais de bioprospecção, para se extrair e elucidar a estrutura
química da enzima produzida (SCHERLACH; HERTWECK, 2009). Isso decorre da
impossibilidade de se reproduzir em laboratório a maior parte das interações que ocorrem in
situ, fazendo com que apenas uma pequena porcentagem dos micro-organismos
potencialmente produtores de moléculas funcionais seja cultivável em laboratório (WOOLEY
et al., 2010; LORENZ; SCHLEPER, 2002).
A metagenômica é uma abordagem que permite ampliar o espectro da busca por
moléculas de interesse biotecnológico, pois inclui aquelas sintetizadas pela grande maioria
dos micro-organismos que não são cultiváveis em laboratório no rol das possibilidades de
prospecção. Isso é possível porque a metagenômica é uma técnica que analisa o
sequenciamento de DNA coletado diretamente do ambiente, sem necessidade de cultivo,
abrangendo as comunidades microbianas em seus habitats naturais e permitindo estabelecer
hipóteses sobre interações entre seus membros e o próprio ambiente (HANDELSMANN,
2004). Ao dispensar o cultivo e focar no estudo do conjunto dos micro-organismos, essa
estratégia permite que sejam sequenciados todos os genomas e não somente o material da
ínfima parcela de bactérias que sobrevivem à manipulação e à cultura. Esse tipo de análise
permite, portanto, reduzir a discrepância entre o número e a diversidade de organismos
descritos in situ e in vitro, trazendo à ciência numerosos genes que codificam novas enzimas,
algumas das quais com maior eficiência e estabilidade (SIMON; DANIEL, 2011). Esses
produtos podem revolucionar a indústria agrícola, a farmacêutica, a química, a de energia,
entre outras, gerando enormes contribuições à ciência industrial e ambiental (OECD, 2001) e
poderá significar uma mudança de paradigma para o desenvolvimento da ciência.
O imenso potencial para a descoberta de novos organismos a partir do sequenciamento
de metagenomas de variados ambientes já pode ser observado em resultados concretos. A
microbiota do tubo digestivo do homem, após ser caracterizada por meio da metagenômica,
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passou a contar com mais de mil organismos (quase todos inéditos), contra um índice anterior
entre 40 e 60 espécies reconhecidas por estudos baseados em organismos cultiváveis
(EHRLICH, 2011). Em estudo metagenômico de água marinha, Venter et al. (2004)
introduziram à ciência mais de 148 novos grupos de bactérias, com mais de 1800 espécies
novas. Além de novos organismos, a abordagem metagenômica também é propícia para a
descoberta de novos genes funcionais a partir de amostras ambientais (CARDENAS; TIEDJE,
2008). Voget et al. (2003) identificaram 15 genes diferentes que codificam inúmeras enzimas
inéditas a partir de amostras de solo. Hess et al. (2011), buscando aproveitar as condições
ideais para degradação de fibras vegetais, analisaram dados do metagenoma de rúmen de
bovinos – onde a comunidade de micro-organismos evoluiu em ambiente de degradação
constante de biomassa – a fim de encontrar enzimas lignocelulíticas com melhor atividade,
que pudessem ser aplicadas posteriormente na despolimerização enzimática de fibras vegetais
para a produção de biocombustíveis em escala industrial. O resultado foi a descoberta de
milhares de novos genes que codificam para celulases.
A caracterização e a relação da comunidade bacteriana com os ambientes também podem
ser melhor entendidas à luz dos dados metagenômicos. Turnbaugh et al. (2006) descobriram
que o metagenoma do intestino de ratos gordos era enriquecido, em comparação ao intestino
dos ratos magros, com uma enzima que aumentava a capacidade de obter energia da
alimentação; além disso, essa molécula era produzida por bactérias que podiam ser inoculadas
nos intestinos de ratos magros, onde colonizavam, resultando em aumento de peso
significante. Em outra pesquisa, Gianoulis et al. (2009) sugerem que há correlação entre os
dados metagenômicos levantados e os atributos ambientais, pois, quando analisaram áreas
oceânicas pobres em nutrientes, verificaram que o teor de aminoácidos nos micro-organismos
residentes era aumentado devido a alterações na sua síntese e transporte.
Um fator importante que favoreceu os estudos metagenômicos foi a superação da
primeira geração de sequenciadores pelos de nova geração (NGS, sigla em inglês para Next
Generation Sequencing), que promoveram um aumento exponencial da quantidade de
informação biológica (BIRD, 2012). O fator determinante para a maior quantidade de dados
gerados é a redução nos custos em relação aos métodos de sequenciamento anteriores. Por
exemplo, a leitura de um milhão de pares de base num sequenciador de eletroforese Sanger
3730xl custa US$ 2.400, enquanto num HiSeq2000/Illumina custa US$ 0,07 (LIU et al.,
2012). Essa redução foi possível principalmente pelo processamento paralelo massivo usado
pelos NGS, que podem ler bilhões de pequenos fragmentos (entre 50 e 500 pares de base),
enquanto as análises feitas pelo método Sanger processam até 96 fragmentos por vez, com
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tamanho entre 800 e mil pares de base. A primeira plataforma NGS, que surgiu em 2005, foi a
454 da Roche®. Ela é baseada em complementação repetitiva de cadeia simples, com leitura
simultânea do nucleotídeo incorporado, dispensando o uso da eletroforese, necessária no
método Sanger (KIRCHER; KELSO, 2010). A partir de então, novas plataformas de
sequenciamento paralelo têm surgido, como a Ion Torrent Personal Genome Machine, que
detecta o sinal de prótons que são liberados durante a incorporação de nucleotídeos
(MARDIS, 2013) e outras. Nos últimos anos, a plataforma Illumina, que utiliza rótulos
fluorescentes para marcar os nucleotídeos, tem dominado o mercado (QUAIL et al., 2012).
Paralelamente, o desenvolvimento da computação científica tem permitido a indexação
dessa enorme quantidade de dados disponíveis e sua compilação em bancos de dados
primários, que anotam genomas de organismos e genes que codificam para proteínas. Esses
bancos armazenam dados sequenciados de formas diferentes, de acordo com o objetivo do
pesquisador que gerou a informação. Existem sequências do DNA total (WGS - Whole
Genome Sequence), outras que amplificam fragmentos de interesse (Amplicon) (HEDGES et
al., 2003) ou ainda as que se concentram em regiões codificadoras de genes específicos, como
o sequenciamento de genes mitocondriais (MT) (SILVA et al., 2012).
Entre os principais bancos de dados primários, indicados na Tabela 1, está o GenBank
(mantido pelo National Center for Biotechnology Information), que disponibiliza
publicamente sequências de nucleotídeos de mais de 250 mil espécies (BENSON et al., 2013)
e já abriga uma divisão que mantém exclusivamente sequências metagenômicas (BENSON et
al., 2010), evidenciando a importância dessa nova abordagem. Outro importante sistema de
bancos primários é o KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes), que possui
módulos de informações genômicas, funcionais e químicas e permite associar os genomas
completos a organismos, funções e ecossistemas (KANEHISA et al., 2012). Mais uma fonte
de dados primários que merece destaque é o banco Swiss-Prot, abrigado pelo servidor
ExPASY (Expert Protein Analysis System), que foi um dos primeiros disponibilizados pela
internet. Além dos dados taxonômicos e funcionais, esse sistema é depositário de um
importante repositório de informações sobre a nomenclatura de enzimas (ARTIMO et al.,
2012). Outros bancos de dados específicos de enzimas como, por exemplo, o BRENDA,
trazem importantes informações, tais como o número de nucleotídeos e aminoácidos que
formam cada molécula (CHANG et al., 2009).
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Tabela 1. Principais bancos de dados primários de proteínas e organismos.
Base de dados
BRENDA
COG
eggNOG
GenBank
GO
Greengenes
IMG
KEGG
KO
LSU
M5NR
M5RNA
NOG
PATRIC
RDP
RefSeq
SEED
SSU
Subsystems
SwissProt
TrEMBL

Fonte
BRENDA
eggNOG
eggNOG
NCBI
GO
Greengenes
JGI
KEGG
KEGG
SILVA
Múltiplas
Múltiplas
eggNOG
VBI
RDP
NCBI
SEED
SILVA
SEED
UniProt
UniProt

Tipo
Enzimas
Ontologia
Proteína
Proteína
Ontologia
RNA
Proteína
Proteína
Ontologia
RNA
Proteína
RNA
Ontologia
Proteína
RNA
Proteína
Proteína
RNA
Ontologia
Proteína
Proteína

Esses bancos primários formam a base de dados que diversos servidores utilizam para
disponibilizar ferramentas de análise, busca e comparação de sequências genéticas, através do
gerenciamento de inúmeros subsistemas (GLASS et al., 2010), permitindo a sistematização de
informações de grande relevância para o estabelecimento de padrões de distribuição ambiental
de moléculas de interesse biotecnológico e dos organismos que as sintetizam. Entre os
principais servidores desse tipo, há o MG-RAST (Metagenomics Rapid Annotations using
Subsystems Technology), que utiliza exclusivamente dados metagenômicos (VINCENT et al.,
2013).
A necessidade de se descobrir novas moléculas ativas, a dinâmica da abordagem
metagenômica e os avanços da computação científica são fatores que convergem para
transformar a análise numa tarefa mais importante e desafiadora que a própria geração de
dados (MEYER et al., 2008). Nesse sentido, o MG-RAST se destaca como uma ferramenta
capaz de promover uma metodologia sistemática, a fim de determinar as condições ambientais
que permitam inferir onde há maior probabilidade de abundância e diversidade de cada
molécula que seja alvo de interesse, reduzindo o esforço amostral dos programas de
bioprospecção. Isso é possível porque esse servidor possibilita um levantamento inédito de
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ambientes onde a abundância e a diversidade de moléculas de relevância biotecnológica
específica são maiores (MEYER et al., 2008), a um custo muito baixo.
O MG-RAST abriga mais de 29 trilhões de nucleotídeos de informação, divididos em
quase 85 mil metagenomas, que são amostras compostas por material genético sequenciado
diretamente de ambientes, sem necessidade de cultivo dos organismos envolvidos.
Aproximadamente 5,3 trilhões de pares de base compõem os mais de 12 mil metagenomas
que estão disponíveis para consulta pública. Todos os metagenomas estão associados aos
locais de onde foram obtidas as amostras, possibilitando correlacionar as ocorrências dos
genes que codificam para as moléculas de interesse com os ambientes. Assim, é possível
levantar dados para estabelecer hipóteses sobre a incidência diferencial entre os diversos
locais descritos, auxiliando programas de bioprospecção. O servidor é mantido pelo
Departamento de Energia dos Estados Unidos, tem como língua nativa o inglês e pode ser
acessado pela internet. Ele permite o depósito e a pesquisa de metagenomas, além de
comparação das sequências de nucleotídeos resultantes com os principais bancos de dados de
proteínas e organismos do mundo. Essas comparações retornam informações funcionais ou
taxonômicas, que são tratadas por uma ferramenta computacional que elimina respostas
redundantes (WILKE et al., 2012).
A submissão de dados de sequenciamento metagenômico no MG-RAST prevê o
preenchimento de planilha com dados da amostra, de acordo com o padrão MIMS (Minimum
Information about a Metagenomic Sequence), usado para dados que são submetidos à
comparação em bases públicas (FIELD et al., 2008). Entre esses dados, a informação sobre o
ambiente de onde o material sequenciado foi coletado é essencial para o levantamento da
distribuição espacial das moléculas de interesse biotecnológico. O depósito das sequências no
servidor permite aos usuários terceirizar a tarefa computacionalmente intensiva de comparálas com os bancos de dados primários, proporcionando aos pesquisadores mais recursos para
investir em outros processos, principalmente os que envolvem conhecimento técnico
biológico (MEYER, et al., 2008), além de induzir maior padronização. Esse depósito também
provê aos proprietários dos dados análises de diversidade taxonômica, funções e metabolismo.
O tempo de resposta às análises disponibilizadas pelo servidor é variável e dependente da
condição de publicidade e de descrição da amostra determinadas pelo proprietário da
informação, sendo mais rápida se o metagenoma for público e contiver informações
completas sobre os metadados, que representam a informação sobre as amostras, tais como
local, temperatura, momento da coleta etc. (YILMAZ et al., 2011).
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Os metagenomas também contam com informações sobre o tamanho da amostra – em
nucleotídeos e sequências – e estão indexados a diversas outras variáveis, tais como altitude
ou profundidade, pH, diversidade etc. O servidor MG-RAST também atribui a cada
metagenoma as porcentagens de erro total das sequências. Essa fração é composta por itens
que não passaram pelo controle de qualidade do sistema, como por exemplo, sequências
idênticas, duplicadas artificialmente e/ou que exibem abundância muito acima do que seria
esperado ao acaso (KEEGAN et al., 2012). Quanto ao local de coleta, o sistema hierarquiza os
ambientes descritos em três níveis: biome, features e material (bioma, características e
material, na tradução livre). Entre outros, os metagenomas estão associados aos ambientes
marinho, de água doce, extremos (halófilos, termófilos ou psicrófilos, piezófilos), associados
ao homem (e.g. fluido oral, sangue, fezes), associados a animais (e.g. rúmen, fezes),
associados a plantas (e.g. rizosfera), ou mesmo a amostras de neve ou fósseis (MARKOWITZ
et al., 2008). O MG-RAST ainda atribui a cada metagenoma a alfa diversidade, que é um
índice que descreve o número de espécies numa dada amostra, associando abundância e
riqueza. Na metodologia de cálculo, o servidor utiliza o antilogaritmo do índice de
diversidade de Shannon-Wiener, fazendo com que as espécies raras no conjunto de dados
sejam valorizadas (WILKE et al., 2013). Nesse caso, a determinação do índice é feita com
base no somatório de todas as entradas dos bancos de dados primários associados ao MGRAST, constantes na Tabela 1.
As amostras depositadas no servidor MG-RAST são sequenciadas de diversas maneiras,
de acordo com os propósitos e os recursos de cada pesquisador, tais como Amplicon, MT e
WGS. Em relação aos métodos de sequenciamento, a maioria é de nova geração, como 454,
Illumina, Ion Torrent, mas também há amostras sequenciadas a partir do método de
terminação de cadeia (Sanger). O sistema ainda disponibiliza informações sobre projetos, que
podem conter de um até 1.968 metagenomas. As sequências associadas a cada projeto são
obtidas a partir de trabalhos do mesmo pesquisador ou grupo de pesquisadores e possuem, na
grande maioria dos casos, metodologia e materiais analisados semelhantes entre si. Outra
característica do MG-RAST é a capacidade de confrontar similaridades e diferenças entre
amostras, o que permite comparar metagenomas com seus níveis hierárquicos, com
organismos e com outros metagenomas. Chaparro et al. (2013) utilizaram as análises e
comparações promovidas pelo MG-RAST para compreender melhor o impacto das funções
microbianas do solo sobre o desenvolvimento de plantas. A abordagem comparativa é
particularmente promissora e profícua nos estudos metagenômicos, uma vez que o contexto
ambiental de uma amostra influencia profundamente o comportamento da comunidade
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microbiana, influenciando sua diversidade e abundância relativa. Nesse sentido, análises de
amostras diferentes de um mesmo ambiente podem revelar influência de fatores extrínsecos
ao sistema, ao passo que – ainda mais importante – a comparação de amostras de habitats
heterogêneos possibilita a descoberta de tendências, associando as propriedades da
comunidade às características ambientais do local da coleta. Essas tendências permitem inferir
as probabilidades de se encontrar comunidades microbianas que produzam maiores
quantidades ou diversidade de moléculas de interesse biotecnológico. Adicionalmente, o
programa disponibiliza uma série de gráficos e visualizações de análises que permitem melhor
identificação de resultados (AZIZ, 2008).
Considerando todas as características do MG-RAST descritas até aqui, é possível avaliar
a distribuição ambiental e a diversidade das moléculas alvo desse estudo através da
exploração dos seus dados públicos?
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar a distribuição ambiental e a diversidade de onze enzimas de interesse
biotecnológico a partir de dados metagenômicos.
2.2 Objetivos Específicos
Para atingir o objetivo geral, este trabalho foi subdividido nos seguintes objetivos
específicos:


vincular os metagenomas recuperados do MG-RAST a ambientes representativos e
determinar a abundância das enzimas alvo;



determinar a frequência de ocorrência de cada gene/enzima nos metagenomas
selecionados;



identificar padrões de distribuição e variação entre enzimas e ambientes;



avaliar a diversidade das enzimas alvo e dos ambientes determinados.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Obtenção dos dados
Os dados foram coletados no servidor MG-RAST, acessado na internet através do
endereço http://metagenomics.anl.gov, no dia 27 de novembro de 2012. Considerando o
objeto do trabalho, essa busca foi realizada mantendo-se apenas ativo o campo “função”. Foi
utilizado o sistema M5NR (Meta 5 Non-Redundant), associado ao MG-RAST, para a
recuperação de dados em vários bancos primários, com exclusão de registros duplicados
(MEYER, 2012). Como resultado, houve a recuperação de todas as sequências (hits),
presentes nos metagenomas, que codificam para as seguintes enzimas alvo: alfa-amilase, betaamilase e glucoamilase (amilolíticas), carboxilesterase e lipase de triacilglicerol (lipolíticas),
endoglucanase,

exoglucanase,

beta-glucosidase,

xilanase

e

lignina

peroxidase

(lignocelulolíticas) e subtilisina (proteolítica). Inúmeras buscas foram feitas, com nomes
oficiais e sinônimos, a fim de abranger o maior número possível de sequências que codificam
para as moléculas de interesse. Assim, foi possível determinar o nome mais frequente de cada
molécula alvo, que foi utilizado para recuperar as incidências de genes que codificam para as
enzimas nas sequências depositadas no MG-RAST. Essas sequências foram selecionadas de
acordo com o tipo de sequenciamento que as originaram, sendo mantidas apenas as obtidas de
DNA total. Os metagenomas que apresentaram erro no sequenciamento, atribuído pelo MGRAST, igual ou maior que 30% foram excluídos, assim como aqueles que possuíam menos
que um milhão de nucleotídeos. Os dados resultantes desses tratamentos tiveram as
incidências absolutas normalizadas, para representarem incidências relativas ao número de
nucleotídeos que cada metagenoma possui. Na Figura 1 são representadas as etapas da
obtenção dos dados no MG-RAST.
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Erro > 30%:
exclusão
Amplicon e MT:
exclusão

Determinação
das enzimas

Banco de
nomenclatura

Sinônimo mais
significativo

Busca geral no
MG-RAST

Busca da função
MG-RAST

Seleção dos dados

< 1Mb: exclusão
Metagenomas de
DNA total

Normalização das
incidências

Figura 1. Etapas utilizadas na obtenção dos dados no servidor MG-RAST.
3.1.1 Determinação do nome mais frequente para cada enzima alvo
As incidências dos genes que codificam para moléculas específicas somente podem ser
recuperadas no servidor MG-RAST através da busca específica por função. Dessa maneira,
não foi possível utilizar a busca booleana, disponível na busca geral, sendo necessário definir
um nome mais representativo para cada enzima alvo. Pode-se considerar que a nomenclatura
das enzimas não tem caráter objetivo, pois é comum encontrar em artigos e no MG-RAST
vários sinônimos, numeração ou nome oficial. Por isso, optou-se por pesquisar no servidor
MG-RAST todos os nomes aceitos e alternativos de cada uma das 11 enzimas alvo. Para
determinar esses nomes alternativos, foi utilizada a busca pelo número EC (Enzyme
Commision) no portal de recursos de bioinformática na internet ExPASY, disponível em
http://enzyme.expasy.org. Esse portal abriga o banco de nomenclatura de enzimas Swiss-Prot,
que é baseado nas recomendações do comitê de nomenclatura da União Internacional de
Bioquímica e Biologia Molecular – IUBMB (ARTIMO et al., 2012). Além dessas variações,
foram utilizadas abreviações (e.g. b-amylase) e o próprio código EC. Foram feitos testes e
verificou-se que o servidor não admite a inclusão de letra grega no mecanismo de busca (e.g.
β-amylase) e não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Ainda que seja possível a
utilização eventual de algum outro sinônimo, a lista compreendeu a maior parte das
possibilidades. Todas as ocorrências foram compiladas em planilha eletrônica e as duplicadas
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foram removidas. A comparação dos registros exclusivos com as ocorrências totais permitiu
determinar o nome mais frequente para cada molécula alvo.
3.1.2 Seleção de dados metagenômicos para análise
O servidor MG-RAST aceita dados metagenômicos gerados por diversos tipos de
sequenciamento como, por exemplo, WGS (DNA total), Amplicon e de genes mitocondriais.
Considerando que o propósito desse estudo é, primordialmente, recuperar sequências
genéticas que codificam para 11 enzimas para determinar suas distribuições entre os
ambientes, apenas os metagenomas com sequenciamento do DNA total (WGS) foram
considerados. As outras opções, ou amplificam fragmentos de interesse, como o Amplicon
(HEDGES et al., 2003) ou, como o tipo MT – sequenciamento de genes mitocondriais –,
concentram-se em regiões codificadoras de genes específicos (SILVA et al., 2012),
desqualificando os dados. Assim, as amostras foram filtradas, desconsiderando-se aquelas
associadas aos tipos de sequenciamento Amplicon e MT; ainda foram excluídos os
metagenomas que apresentavam no MG-RAST a atribuição de sequenciamento unknown
(desconhecido). Além disso, para preservar a qualidade das sequências, foram mantidos
somente os metagenomas que tiveram menos que 30% de erro (atribuído pelo MG-RAST).
Por fim, foram desconsiderados os metagenomas com menos de um milhão de nucleotídeos,
para evitar lacunas e ampliar a cobertura.
3.1.3 Normalização dos dados de abundância
Os dados obtidos representam sequências de nucleotídeos que codificam para as enzimas
alvo – pesquisadas nesse estudo pelo sinônimo mais frequente – nos metagenomas, que são
conjuntos de sequências genéticas de diferentes tamanhos. Devido a essa diferença, foi
necessário proceder à normalização dos dados, através da transformação da incidência
absoluta em números relativos ao tamanho da amostra, que é calculado em pares de base. Para
facilitar a visualização e a manipulação dos dados normalizados, foi criado o índice hits por
Gigabase (hits/Gb), que é indicativo do número de ocorrências das sequências genéticas (hits)
que codificam para as enzimas alvo a cada bilhão de pares de base (Gb). A necessidade da
transformação ficou evidenciada pelo enorme volume de dados de metagenomas de alguns
ambientes, principalmente muco e fezes, enquanto outros possuíam poucas e/ou pequenas
amostras.
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3.2 Vinculação dos metagenomas aos ambientes representativos
Os dados que compõem metagenomas são sequenciados diretamente de amostras
ambientais. O local de onde foi obtido o material a partir do qual as sequências são elucidadas
determina o ambiente representativo de cada metagenoma. O MG-RAST é um banco de
dados públicos de metagenomas, onde as sequências são depositadas para análise e
comparação. Esse depósito deve estar associado às informações sobre as sequências, tais
como método de sequenciamento, tamanho do metagenoma e local de onde o material
sequenciado foi obtido. Para isso, o proprietário das sequências deve preencher uma planilha
com metadados para submetê-lo ao servidor MG-RAST. Entre as informações solicitadas na
planilha, estão três campos indicativos do ambiente associado às amostras sequenciadas
(biome, feature e material). Essas informações são essenciais para vincular os metagenomas,
com suas incidências das enzimas alvo recuperadas, aos ambientes representativos. Contudo,
muitas vezes são usados termos genéricos para atribuir as características do ambiente ao
material (e.g. terrestrial biome) ou sinônimos imperfeitos (e.g. aquatic habitat e marine
biome para amostras retiradas do mesmo local). Além disso, nem sempre todos os campos
indicativos do ambiente são preenchidos, uma vez que não são obrigatórios e o servidor MGRAST não condiciona a submissão das sequências ao preenchimento completo da planilha
com os metadados, apesar de incentivá-lo. Por esse motivo, foi necessária uma revisão
sistemática geral, a fim de enquadrar os metagenomas em ambientes mais representativos do
verdadeiro local de onde foi obtido o material sequenciado. Para isso, foram recuperadas as
informações sobre os projetos que estavam associados aos metagenomas selecionados para
esse estudo. Nos casos em que a ausência ou deficiência da descrição não possibilitava a
vinculação das informações dos projetos às sequências, optou-se por analisar os metagenomas
individualmente. Em outros casos, foi necessária a exclusão pela falta de informação na
descrição do projeto e do metagenoma. A grande maioria dos metagenomas pôde ser
associada a locais representativos, que foram posteriormente reunidos em grupos. Quando as
informações eram suficientes, os grupos foram associados em subgrupos, para aumentar a
especificidade do ambiente. Foram mantidos apenas os ambientes que possuíam três ou mais
metagenomas, para evitar o viés introduzido pela baixa representatividade dos ambientes com
apenas uma ou duas amostras. Foram mantidos quatro ambientes representativos que possuem
o número mínimo de metagenomas definido por esse estudo (três), pois apresentam
especificidades que justificam suas individualizações. A lista dos ambientes atribuídos aos
metagenomas selecionados é apresentada mais adiante, na Tabela 3.
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3.3 Análise dos dados recuperados dos metagenomas selecionados
3.3.1 Determinação da abundância de genes que codificam para as enzimas alvo
Inicialmente foram determinados os tamanhos médios das enzimas alvo, uma vez que
grandes diferenças na quantidade de nucleotídeos que formam cada molécula podem
influenciar a quantidade identificada pelos métodos de sequenciamento e, consequentemente,
a quantidade retornada nos processos de busca no MG-RAST. Para isso, foram recuperadas
todas as ocorrências retornadas da pesquisa feita no banco de enzimas BRENDA pelo código
EC de cada enzima alvo. Por fim, foram calculados os números médios de aminoácidos que
compõem cada molécula.
Em seguida, foram determinadas as abundâncias relativas de cada enzima alvo, em
hits/Gb, de todos os metagenomas selecionados nesse estudo. A partir desses dados, foi
possível determinar a abundância de genes para o conjunto das enzimas alvo. Para classificar
os locais em função da abundância de genes que codificam para o conjunto das moléculas
alvo, os metagenomas associados aos ambientes amostrados foram organizados em função
das incidências relativas, em hits/Gb, das 11 enzimas alvo. O procedimento foi repetido com a
incidência relativa dos genes que codificam para cada molécula individualmente, resultando
na classificação dos ambientes em função da abundância de cada enzima alvo. Foram
calculados os erros-padrão para verificar a diferença de incidências entre os metagenomas que
compõem cada ambiente. Os ambientes ainda foram distribuídos em quartis, calculados no
programa de computador Statistica versão 6.0, em função das contribuições para a incidência
total de cada enzima. O primeiro quartil associa os ambientes que contribuíram menos para o
total de hits/Gb da molécula alvo, enquanto o último quartil engloba os ambientes com maior
participação na composição da abundância total da enzima alvo.
Para representação da associação dos ambientes e enzimas, foram construídas três
matrizes contendo os dados de incidência relativa de cada molécula e os metagenomas,
representados pelos ambientes. Para a montagem da primeira matriz, foram utilizadas as
incidências relativas das enzimas alvo de cada metagenoma. Outra matriz foi formada com as
incidências relativas médias de cada ambiente. Por fim, optou-se por analisar uma terceira
matriz, construída com a incidência relativa de três metagenomas representando cada
ambiente. Para isso, foram escolhidos o metagenoma que representava a mediana das
incidências ordenadas em cada ambiente e os dois mais próximos, um acima e outro abaixo da
mediana. Essas matrizes foram tratadas por um método estatístico multivariado, pois suas
comparações se dão entre muitos metagenomas ou grupos de metagenomas, associados a 11
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variáveis, o que torna a revelação de sua estrutura inviável através de uma análise visual ou
estatística simples (GREENACRE; HASTIE, 1987). Para isso, foi utilizado o programa MultiVariate Statistical Package (MVSP) versão 3.1, onde os dados foram submetidos à análise de
correspondência, transformados pelo logaritmo de base 10, com a intenção de reduzir a
distorção introduzida pela grande quantidade de informação multivariada. Os gráficos gerados
pela análise de correspondência são formados por pontos que representam simultaneamente as
linhas e as colunas da matriz de dados (GREENACRE; HASTIE, 1987), permitindo estudar
as relações e semelhanças entre as incidências de sequências que codificam para as enzimas
alvo e as características que determinaram a associação dos metagenomas aos ambientes
representativos.
3.3.2 Determinação da variação das incidências relativas nos metagenomas que compõem
cada ambiente
Os ambientes são representados por conjuntos de metagenomas que tiveram suas
sequências obtidas a partir de amostras de material semelhante. A incidência de cada
molécula alvo nos diversos metagenomas que compõem os ambientes é variável. Essa
variação pode influenciar a eficiência de processos de bioprospecção, uma vez que grandes
coeficientes de variação podem indicar características específicas das amostras, enquanto
variações pequenas podem revelar a influência de características gerais dos ambientes sobre
qualquer amostra. Por isso, também foram determinadas medidas de variação entre as
incidências dos genes que codificam para todas as enzimas alvo nos metagenomas associados
a cada ambiente. Para isso, foi utilizado o programa de computador Statistica versão 6.0,
onde, além da média, foi calculado o erro padrão, que é o resultado da divisão do desvio
padrão pela raiz quadrada do número de amostras, para reduzir o efeito da discrepância entre
as quantidades de metagenomas por ambiente. Em seguida, foi feita a divisão do erro padrão
pela média, resultando num coeficiente, com valor entre 0 e 1, representando a medida de
variação da incidência das enzimas em cada ambiente. Essa medida é semelhante ao
coeficiente de variação, que é o desvio-padrão expresso como uma porcentagem da média.
Contudo, devido à diferença nas quantidades de metagenomas em cada ambiente, optou-se
por usar o erro-padrão (desvio-padrão dividido pela raiz do número de amostras), para reduzir
a discrepância entre o número de amostras nos ambientes. A partir dessa variável, calculou-se
também, para cada enzima, a média das medidas de variação nos ambientes que contavam
com alguma incidência da molécula. Essa média representa um índice de variação da enzima
alvo, independentemente do local amostrado. Esses procedimentos permitiram verificar o
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quanto as incidências das enzimas alvo variavam em cada ambiente e quanto a ocorrência de
cada enzima variava, independentemente do ambiente.
3.3.3 Determinação da diversidade taxonômica dos metagenomas e da diversidade
genética das sequências
A partir do resultado de abundância, foram determinadas as diversidades taxonômicas
dos metagenomas que retornaram maior número de genes que codificam para as enzimas
alvo. Para isso, foram recuperadas as distribuições taxonômicas disponibilizadas pelo MGRAST dos três metagenomas com mais hits/Gb de cada enzima. Em seguida, foram
selecionados apenas bactérias e arqueias, sendo descritos os filos mais abundantes presentes
nesses metagenomas. Além disso, também foi determinada a quantidade de filos que
compreenderam mais de 95% do número total de espécies. Isso permitiu a verificação da
quantidade de filos e quais são os mais presentes em cada metagenoma com maior incidência
das moléculas alvo.
Enzimas sintetizadas por organismos diferentes podem ter maior rendimento catalítico
que outras, em função das condições onde elas são expressas. Por isso, também foram
determinadas as diversidades genéticas das sequências que apresentaram maior e menor
número de genes que codificam para as enzimas alvo. Para isso, foram recuperadas as
sequências que codificaram para as enzimas alvo, presentes nos três metagenomas com mais e
nos três com menos hits/Gb de cada molécula alvo. Em seguida, foram identificados os
organismos que sintetizaram cada sequência nos seis metagenomas de cada enzima, através
do alinhamento e leitura dos arquivos em formato FASTA. Isso permitiu determinar a
diversidade das moléculas alvo nos metagenomas com mais e menos incidências. Para
classificar esse conjunto formado pelos seis metagenomas extremos de cada enzima alvo em
função da diversidade das sequências, foi criado um índice, formado pela divisão do número
de gêneros de micro-organismos pelo número de moléculas sintetizadas. Esse índice indica
quantas sequências das enzimas alvo cada gênero codificou, dentro do conjunto dos três
metagenomas com maior e dos três com menor abundância de cada molécula.
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4 RESULTADOS
4.1 Obtenção e normalização dos dados
Inicialmente foi necessário definir o nome mais representativo para cada enzima alvo,
através da busca por todos os sinônimos disponíveis no banco de nomenclatura Swiss-Prot. O
nome mais frequente para cada molécula alvo compreendeu mais que 95% dos hits exclusivos
da busca geral feita com todos os sinônimos recuperados no banco de nomenclatura,
tornando-se um indicador confiável para a recuperação do maior número das incidências do
MG-RAST. Na Tabela 2 estão listados os nomes mais frequentes, com a porcentagem de
participação no número de incidência total dos registros não duplicados.
Tabela 2. Código EC associado ao nome mais significativo de cada enzima, número de
sinônimos diferentes utilizados na busca de funções do MG-RAST, contribuições esperadas e
efetivadas na recuperação dos hits.
Código
(EC)

Sinônimo mais
presente

3.2.1.2
3.2.1.8
3.4.21.62
3.2.1.21
3.2.1.3
3.1.1.1
3.2.1.1
3.2.1.4
3.1.1.3
1.11.1.14
3.2.1.91

beta-amylase
3.2.1.8
subtilisin
3.2.1.21
glucoamylase
carboxylesterase
a-amylase
endoglucanase
3.1.1.3
lignin peroxidase
exoglucanase

Nº de
Contribuição média
Contribuição
sinônimos (registros duplicados) (registros exclusivos)
5
2
2
6
8
8
3
9
5
6
8

24,16%
50,00%
50,99%
24,54%
18,09%
18,16%
67,45%
26,37%
31,10%
19,25%
24,73%

100,00%
100,00%
100,00%
99,97%
99,97%
99,91%
99,72%
98,67%
98,60%
96,54%
95,83%

O MG-RAST abrigava, no momento da coleta dos dados, pouco mais de 5,3 trilhões de
nucleotídeos de informação, divididos em 11.257 metagenomas. Desses, 4.437 retornaram
qualquer incidência das enzimas alvo, buscadas pelo nome mais frequente. Os metagenomas
com incidências, constituídos por sequências de DNA total (WGS) totalizavam 2.207. Foram
excluídos os que possuíam mais que 30% de erro nas sequências e tamanho inferior a um
milhão de nucleotídeos. Isso permitiu identificar 1.776 metagenomas que possuíam os
requisitos de tamanho (maior que um Megabase), tipo de sequenciamento (WGS) e
porcentagem de erro (menor que 30%), definidos nesse estudo para avaliar a distribuição das
enzimas alvo. Esses metagenomas estavam distribuídos em 98 projetos, cujas descrições
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serviram para associá-los a ambientes representativos. A maior parte dos projetos apresentava
informações que permitiram a vinculação de todos metagenomas a eles associados em grupos
e subgrupos de ambientes. Dois projetos possuíam metagenomas originados de materiais
diferentes (e.g. água doce e marinha) e, por isso, foram classificados individualmente a partir
das informações dos próprios metagenomas. Outros 15 projetos não apresentavam descrição
suficiente, sendo necessário também consultar os metagenomas individualmente. Cinco
projetos e seus metagenomas não possuíam informação suficiente de amostra ou material para
associá-los a ambientes representativos e, por isso, foram excluídos. Após a associação dos
metagenomas, sete ambientes que possuíam menos que três metagenomas foram excluídos,
para diminuir o viés introduzido pela baixa representatividade. Como resultado dessa
reclassificação, foram selecionados 1.648 metagenomas, associados a 40 ambientes, que
representam, em conjunto, 3,29 trilhões de nucleotídeos de informação biológica. A
quantidade de metagenomas em cada ambiente representativo é apresentada na Tabela 3,
juntamente com as abreviações utilizadas para facilitar a apresentação nos gráficos e tabelas.
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Tabela 3. Ambientes representativos atribuídos, com suas respectivas quantidades de
metagenomas (Mg) e abreviações.
Ambientes
Água doce eufótica Aquicultura
biodigestor anaeróbio
Cianobactérias
contaminada – dejetos
contaminada – vírus
extremo frio
extremo quente
Animais
fezes de intestino de aves
fezes de intestino de mamíferos
fezes de intestino de peixes
fezes de mamíferos coletadas diretamente
Insetos
Rúmen
tecido lipídico em decomposição
Humano
Fezes
fezes coletadas diretamente
fezes coletadas no intestino
fluido orofaríngeo
fluido pulmonar
sem especificação
Lago
Hipersalino
Marinho
afótica e extremo quente
Anóxica
associado a algas
associado a coral
associado a esponja
associado a molusco
contaminada com protozoários
Costeira
Estuarino
Eufótica
extremo frio
Hipersalino
Oligotrófico
sem especificação
Sedimento
interface sed-água marinha
mina profunda
sem especificação
superfície antropizada
superfície virgem

Mg
10
11
3
13
4
6
6
4
57
8
17
3
5
3
33
4
143
8
5
979
7
6
4
7
23
12
5
7
32
7
74
11
34
39
9
9
3
6
27
4

Abreviação
AD EufAq
Cult BiodAnae
AD EufCian
AD EufcDej
AD EufcVír
AD Euf Frio
AD EufQuen
AvFz CI
MamFz CI
PeixFz CI
MamFz CF
Inset
Rum Rúm
MamTecDLip
HumFz
HumFz CF
HumFz CI
HumFlOrof
HumFlPulm
Hum
LagEuf Sal
Mar AfQuen
Mar EufAnóx
Mar EufAlg
Mar Euf Coral
Mar EufEspon
Mar Euf Mol
Mar EufProtz
Mar EufCost
Mar Euf Estua
Mar Euf
Mar Euf Frio
Mar Euf Sal
Mar Oligo
Mar
Sed Mar Intf
SedProf Mina
Sed
SedSupAnt
SedSupVirg
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Os metagenomas relacionados aos seis ambientes compostos por amostras associadas a
seres humanos representam mais que 71% dos metagenomas com as características exigidas
para alcançar os objetivos desse estudo (tamanho, porcentagem de erro e tipo de
sequenciamento). Isso

decorre principalmente do ambiente humano (sem outras

especificações), que abrange 979 metagenomas, obtidos a partir de um grande projeto que
procurou identificar variações na microbiota humana entre 396 séries temporais
(CAPORASO et al., 2011). O segundo maior número de metagenomas também está
associado a humano, relacionado a material coletado do intestino, com 143 metagenomas.
Nesse caso, outro grande projeto, com 111 metagenomas de DNA total, também contribuiu
para a grande quantidade de dados observados para esse ambiente. O projeto visava
identificar diferenças entre microbiotas intestinais de várias populações humanas, em
diferentes idades (YATSUNENKO et al., 2012). Juntos, os dois ambientes representam
aproximadamente 68% dos metagenomas considerados nas pesquisas e análises. Sete
ambientes são associados a fezes, que representam um importante material para o estudo
metagenômico, contando com 266 metagenomas (pouco mais de 16%) analisados neste
estudo. Em geral, houve a possibilidade de diferenciar as amostras com base no local de
coleta do material. Apenas 33 metagenomas do ambiente humano e/ou seus projetos não
continham informação suficiente para determinar se houve a coleta fecal ou intestinal. Esses
metagenomas compõem o ambiente “fezes humanas”. Amostras de água marinha são outro
importante material para sequenciamento metagenômico, principalmente devido a grandes
projetos, como o Global Ocean Sampling Expedition (GOS), que reúne 88 metagenomas de
DNA total (RUSCH et al., 2007; GILBERT et al., 2010; KING et al., 2012). Os
metagenomas associados a insetos, água doce contaminada com cianobactérias que produzem
toxinas, sedimento de mina profunda e tecido lipídico de mamífero em decomposição
possuem três metagenomas cada um, que foi o número mínimo definido por esse estudo.
Esses ambientes foram individualizados devido às especificidades que os caracterizam.
Os ambientes mais específicos podem ser reunidos em conjuntos de ambientes, formando
grupos mais gerais, tais como animais, marinho, água doce, sedimento e humano. Esses
grupos de ambientes apresentam quantidades de metagenomas muito discrepantes entre si. Os
cinco grupos de ambientes são apresentados na Figura 2, representando a porcentagem sobre
o total de subgrupos, de metagenomas e de tamanho.
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Figura 2. Porcentagem sobre o total de subgrupos, metagenomas, tamanho médio de
cada metagenoma e nucleotídeos sequenciados atribuídos a cada grupo de ambientes.
Dentre os cinco ambientes gerais, o grupo marinho possui o maior número de subgrupos
de ambientes. Entre os subgrupos marinhos, destacam-se o associado a coral, o de região
costeira e o hipersalino, com 23, 32 e 34 metagenomas, respectivamente. Contudo, esse grupo
possui o segundo menor tamanho médio de metagenomas, devido à tecnologia utilizada no
sequenciamento em grandes projetos associados ao ambiente marinho, como o GOS, citado
anteriormente. Isso fez com que o volume de nucleotídeos desse ambiente seja maior apenas
que o do grupo “animais”, que tem o menor tamanho médio. O grupo humano, além de
possuir muitos metagenomas, também possui o maior tamanho médio de sequências. Isso se
deve ao uso de novas tecnologias que geram maior volume de dados (LIOLIOS et al., 2010),
utilizadas em grandes projetos que estudam metagenomas associados ao homem, como o
Projeto Microbioma Humano (TURNBAUGH et al., 2006). Com isso, apesar de estar
subdividido em apenas seis subgrupos, detém quase 97% de toda a quantidade de pares de
base utilizada nesse estudo. Esse padrão se mantém quando são considerados todos os
metagenomas públicos do MG-RAST.
Dessa forma, foi necessário normalizar os dados, para que as incidências das sequências
que codificam as enzimas alvo nos metagenomas fossem calculadas em função da quantidade
de pares de base considerados. Para isso, os valores foram normalizados em hits/Gb, pois o
volume de dados apresenta grande discrepância entre os ambientes. Para ilustrar o efeito da
normalização sobre a distribuição das moléculas, salienta-se que quase 90% de todas as
incidências de alfa-amilase foram provenientes de apenas dois ambientes, enquanto que, após
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a normalização, o mesmo percentual englobou 24 ambientes diferentes. Todas as outras
enzimas alvo seguiram o mesmo padrão.
4.2 Abundância e distribuição das enzimas alvo nos ambientes
Para determinar a abundância das moléculas alvo, foram recuperadas suas incidências
nos metagenomas selecionados e vinculados aos ambientes. Os valores normalizados de
abundância nos ambientes foram associados ao conjunto dos metagenomas que compõem
cada local. Na Figura 3 é apresentada a soma das incidências relativas de cada ambiente onde
foram observadas as sequências. Os genes que codificam para lipase de triacilglicerol foram
quase quatro vezes mais abundantes que as sequências da alfa-amilase, que foi a segunda
enzima com maior abundância. Por isso, os valores das incidências de lipase foram divididos
por três para facilitar a visualização no gráfico. Não foi utilizada a escala logarítmica, pois
seria inviabilizada a comparação entre as participações dos ambientes nas 11 enzimas alvo.
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Figura 3. Abundância total de cada enzima alvo, com a participação das incidências dos metagenomas de cada ambiente. Os valores das
incidências atribuídas à lipase estão representados em escala três vezes (3x) menor, para facilitar a visualização no gráfico.
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A lipase de triacilglicerol foi a mais abundante molécula alvo, com média superior a
3.302 hits/Gb. A outra enzima lipolítica considerada nesse estudo foi a carboxilesterase, que
também apresentou alta incidência, sendo a terceira mais abundante, com média de 610
hits/Gb, aproximadamente. Essas duas enzimas degradam lipídeos, que são importantes fontes
de reserva de energia em animais. Por isso, têm grande abundância em vários ambientes
relacionados a animais e humanos. Destaca-se a elevada abundância da lipase no ambiente
associado ao intestino de peixes: 26.031 hits/Gb. Esse valor é maior que a soma das
incidências dos 40 ambientes, para quase todas as enzimas. A única exceção foi a alfaamilase, que apresentou o segundo maior número de incidências, com média de 1.623 hits/Gb.
Essas três enzimas, cujos genes foram mais frequentes nos dados selecionados, têm
distribuição naturalmente mais ampla em relação a maior parte das outras moléculas alvo.
Isso pôde ser verificado em busca realizada no banco de proteínas do NCBI, utilizando-se os
códigos EC (Enzyme Commision) das 11 enzimas alvo. Essas três enzimas estavam entre as
cinco com maior incidência. A lipase e a carboxilesterase retornaram mais de 4.000
ocorrências e a alfa-amilase, pouco mais de 5.000, enquanto a média de ocorrência das 11
enzimas foi de 2.726 ocorrências. A beta-glucosidase apresentou a maior incidência nesse
banco, com 6.359 registros.
As enzimas cujos genes foram menos abundantes para o conjunto de dados analisados
foram lignina peroxidase, beta-amilase e exoglucanase, com média entre os 40 ambientes de
2,8 hits/Gb, 18,6 hits/Gb e 22 hits/Gb, respectivamente. Esses resultados também refletem a
distribuição mais restrita dessas enzimas. Tanto que no banco de proteínas do NCBI, a lignina
peroxidase e a beta-amilase retornaram as menores incidências, com 22 e 309 ocorrências,
respectivamente. A exoglucanase também retornou um número de ocorrências bem menor
que a média das 11 enzimas alvo: 542.
Além da distribuição de forma geral, outra característica que pode influenciar a
abundância das enzimas alvo é o tamanho de cada molécula. Por isso, foram determinados os
números médios de aminoácidos que compõem cada enzima, a fim de verificar a amplitude e
a relação entre tamanho e ocorrência. A enzima que possui o maior número médio de
aminoácidos (glucoamilase) é pouco maior que o dobro da que possui o menor número
(ligninase). São apresentados na Tabela 4 o tamanho médio, obtido no banco de enzimas
BRENDA, e a posição relativa de abundância total.
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Tabela 4. Enzimas alvo em ordem decrescente de tamanho médio, em aminoácidos, e
posição relativamente à abundância total, conforme levantamento desse estudo.
Enzima
ligninase
carboxilesterase
xilanase
beta-amilase
endoglucanase
lipase
alfa-amilase
subtilisina
beta-glucosidase
exoglucanase
glucoamilase

Tamanho médio
(em aminoácidos)
311
339
363
406
415
448
562
586
593
612
764

Posição relativa
(abundância total)
11 o
3o
7o
10 o
5o
1o
2o
4o
6o
9o
8o

4.2.1 Distribuição dos grupos de enzimas nos ambientes
A contribuição dos metagenomas que compõem cada ambiente na composição das
incidências totais foi determinada para facilitar o reconhecimento de padrões de distribuição.
Como os metagenomas que compõem cada ambiente contribuíram para a abundância total de
forma diferenciada, também foram calculados os erros padrão, para determinar a variação
entre as incidências das enzimas alvo nos metagenomas que compõem os ambientes. Assim,
foi possível calcular coeficientes de variação, com base nos erros-padrão, que serão melhor
descritos a seguir. Para a apresentação e análise dos resultados, as enzimas foram agrupadas
em amilolíticas (alfa-amilase, beta-amilase e glucoamilase), lipolíticas (carboxilesterase e
lipase de triacilglicerol), lignocelulolíticas (celulases, hemicelulase e ligninase) e, por fim, a
proteolítica (subtilisina).
No que se refere às enzimas amilolíticas, estas não seguiram padrão de abundância na
distribuição entre os ambientes. A alfa-amilase apresentou maior incidência entre as três
amilases, sendo encontrada em maior quantidade nas fezes coletadas do intestino de aves,
mamíferos e peixes. Apenas cinco ambientes (de água doce contaminada com dejetos e
cianobactérias, marinho, estuário e anóxico) não retornaram nenhuma sequência dessa
molécula. A alfa-amilase teve um coeficientes médio de variação entre as amostras do mesmo
ambiente de 0,29. Os três locais que apresentaram o menor índice de variabilidade entre os
metagenomas são relacionados a humanos (dois destes a fezes humanas), apesar do grande
número de amostras estarem associadas a mais de um projeto diferente. Entre os que
apresentaram maior variação, estão três associados a amostras marinhas, três a água em
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condições extremas (quente, frio e lago hipersalino), dois a sedimentos (um extremo ácido e
um antropizado) e um ambiente associado a mamífero, evidenciando a heterogeneidade destes
ambientes. A beta-amilase foi a enzima mais rara entre as amilases, como esperado, devido a
sua distribuição mais restrita, conforme verificado em pesquisa no banco de proteínas do
NCBI. Mesmo assim, mais da metade dos ambientes (21 dos 40) apresentaram sequências que
codificam para beta-amilase, com grande incidência em água marinha coletada na superfície
de algas, quando comparada com os outros ambientes. Possivelmente a partir de algas verdes
foram obtidas as amostras que foram sequenciadas para formar os metagenomas desse
ambiente. Isso porque essas algas representam um local de constante presença de amido, pois
elas o armazenam para ser utilizado como principal fonte de produção energética (RAVEN et
al., 2011). O principal habitat das algas verdes são os ambientes marinhos, de onde o material
sequenciado foi coletado. Esta enzima apresentou o maior coeficiente de variação média entre
os metagenomas do mesmo ambiente entre todas as enzimas: 0,53. Os dois ambientes onde as
incidências menos variaram foram relacionados a sedimentos. Entre os que mais variaram
estão fezes de mamíferos e fluido orofaríngeo humano. Os ambientes com mais incidências de
glucoamilase foram marinho costeiro, hipersalino e fezes coletadas do intestino de peixes. Já
foi observado que micro-organismos halofílicos produtores de glucoamilase apresentam altas
taxas de conversão da matéria orgânica (OREN, 1983; DE LOURDES et al., 2013). Apenas
sete ambientes não apresentaram sequências dessa enzima. Dois ambientes extremos
apresentaram as maiores variações entre as incidências de glucoamilase recuperadas de seus
metagenomas: lago hipersalino e água marinha de fumarola oceânica. Na Figura 4 são
apresentadas as médias das incidências de sequências de codificam pra as três amilases, com
barras de erro-padrão nos ambientes atribuídos.
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Figura 4. Abundância relativa de genes para as amilases, representada pela média das

incidências nos ambientes em hits/Gb, com barras de erro-padrão. Alfa-amilase (A), beta-

amilase (B) e glucoamilase (C).

As enzimas lipolíticas utilizadas nesse estudo (carboxilesterase e lipase de triacilglicerol)

formam o grupo onde se observou maior abundância e distribuição entre os ambientes em

relação aos outros grupos de enzimas. Essas duas enzimas apresentam padrão semelhante de

distribuição entre os ambientes. Dos 40 ambientes, a carboxilesterase e a lipase só não

apresentaram incidências em água marinha de estuário. Apesar de não ser observado nenhum

hit em estuário, foram verificadas grandes abundâncias em água marinha costeira, que

apresentou a segunda maior incidência de carboxilesterase e a terceira maior de lipase. A

maior incidência relativa foi encontrada nas fezes coletadas do intestino de peixes, para as

duas enzimas. Destaca-se o ambiente de fonte termal como o terceiro com maior número de

incidências para carboxilesterase e como o oitavo para lipase, ambos números com grande
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erro padrão e coeficiente de variação maior que 0,5. Em média, a carboxilesterase apresentou
coeficiente de variação de 0,34 nos 39 locais onde esteve presente, enquanto a lipase teve a
menor variação média entre todas as 11 moléculas alvo: 23%. Foi observado nos dados da
lipase que a incidência recuperada dos metagenomas que compõem o ambiente relacionado a
material retirado do intestino de peixes foi maior que o triplo do que foi observado no
segundo colocado (fezes coletadas do intestino de aves). O ambiente com maior variação
entre as amostras foi o mesmo para as duas enzimas lipolíticas: água marinha anóxica. Na
Figura 5 estão representadas as médias e os erros-padrão da carboxilesterase e da lipase de
triacilglicerol nos diversos ambientes.
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Figura 5. Abundância relativa de genes que codificam para as enzimas lipolíticas,
representada pela média das incidências nos ambientes, em hits/Gb, com barras de erropadrão de carboxilesterase (A) e lipase de triacilglicerol (B).

Enzimas lignocelulolíticas compõem o maior grupo de enzimas considerado nesse
estudo. São representadas por três celulases, uma hemicelulase e uma ligninase. As celulases
hidrolisam a celulose através de ações sinérgicas entre a endoglucanase, exoglucanase e a
beta-glucosidase (RABINOVICH et al., 2002). A endoglucanase, que é uma das primeiras
enzimas a atuarem na fibra de celulose, foi observada em quase todos os ambientes atribuídos,
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com exceção de água doce contaminada com dejetos, refletindo sua importância na
degradação desse polímero. Porém, a abundância das sequências que codificam para
endoglucanase variou muito entre os ambientes com menor incidência (água marinha anóxica,
com 21 hits/Gb) e com maior incidência (material coletado do intestino de mamíferos, com
2.371 hits/Gb). Outros ambientes que se destacaram na presença de genes que codificam para
endoglucanase foram associados a amostras de coleta intestinal de aves e peixes. A
endoglucanase apresentou coeficiente médio de variação 0,27 nos 39 ambientes com
incidência. As maiores variações entre os metagenomas foram observadas principalmente em
cinco ambientes marítimos e quatro extremos. A exoglucanase tem a função muito relacionada
à ação da endoglucanase. Para exoglucanase, os ambientes cujos metagenomas retornaram
maior número de hits/Gb também foram relacionados a amostras de coleta intestinal de peixes
e mamíferos. Para essa enzima, o terceiro ambiente com mais genes codificantes foi água
associada à aquicultura. Este último ambiente, porém, apresentou o maior erro-padrão para
exoglucanase. O número de ambientes onde foram encontradas sequências para exoglucanase,
30, foi o menor entre as três celulases e o coeficiente de variação média entre os ambientes
com incidência para a exoglucanase foi o maior: 42% de variação entre os metagenomas que
o compõem. Foram recuperadas sequências de beta-glucosidase, que é a terceira enzima
envolvida na cascata de degradação da celulose à glicose, em mais de 90% dos ambientes.
Nos locais associados a fezes coletadas dos intestinos de peixes, aves e mamíferos foram
observadas mais sequências genéticas que codificam para a beta-glucosidase. Essa molécula
apresentou variação média muito próxima da endoglucanase. Assim como ocorreu com a
endoglucanase, também houve predomínio de ambientes extremos (n=5) entre os que mais
apresentaram variação nos metagenomas: lago hipersalino, água doce fria extremo, sedimento
ácido de mina, água afótica e quente e água termal. De maneira geral, percebe-se um padrão
de distribuição ambiental semelhante entre endoglucanase e beta-glucosidase, mas não para
exoglucanase. Apesar disso, encontramos locais onde foram verificadas grandes incidências
relativas das três celulases. O rúmen está entre os seis ambientes onde mais se recuperou
genes que codificam para todas as celulases, provavelmente porque a microbiota de
ruminantes está exposta a degradação constante de celulose (SAUER et al., 2012). Outros
ambientes onde foram observados muitos hits/Gb das três celulases foram fezes coletadas de
intestino de peixes e mamíferos e água coletada de aquicultura. Em relação a este último
ambiente, uma possível explicação para a presença de organismos celulolíticos nos sistemas
digestivos dos peixes seria uma dieta rica em fibras, utilizada na sua criação (MOHAPATRA
et al., 2012). Porém, a composição da dieta dos peixes criados prevê pouca oferta de
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alimentos fibrosos, para aumentar o rendimento do empreendimento (ALIYU-PAIKO &
HASHIM, 2012; SANTOS et al., 2012). A explicação alternativa para a abundância de
celulases observada nos metagenomas de água utilizada em aquicultura é a presença de peixes
herbívoros ou biomassa vegetal associada aos tanques de criação. Nos ambientes relacionados
a água marinha de superfície de algas e a fezes coletadas de intestino de aves foram
observadas muitas sequências que codificam para endoglucanase e beta-glucosidade, mas não
apresentaram nenhuma incidência de exoglucanase. Na Figura 6 estão representadas as
médias e os erros-padrão da endoglucanase, exoglucanase e da beta-glucosidase nos diversos
ambientes.
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Figura 6. Abundância relativa dos genes que codificam para as enzimas celulolíticas,

representada pela média das incidências nos ambientes, em hits/Gb, com barras de erro-

padrão das três celulases: endoglucanase (A), exoglucanase (B) e beta-glucosidade (C).

Além das três celulases, esse estudo considerou como enzimas alvo uma hemicelulase

(xilanase) e uma ligninase (lignina peroxidase). Apenas três ambientes não apresentaram

incidência de xilanase, sendo que os mais abundantes foram fezes coletadas de intestinos de

aves, peixes e mamíferos. O rúmen foi o quarto local onde mais foram encontrados genes que

codificam para xilanase. Foram observadas incidências de lignina peroxidase em apenas 12

ambientes. Entre eles, as maiores abundâncias foram nos ambientes sedimento, sedimento de

superfície virgem, lago hipersalino e marinho. O ambiente marinho onde foi verificada maior

abundância de ligninase não possui outra especificação, mas é provável que a água tenha sido
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coletada em local próximo da costa, pois não se encontra na literatura associação entre
ambientes marinhos e ligninase, exceto como tracer (LI et al., 2012). A média de variação
entre os metagenomas associados a esses locais foi a segunda maior entre as 11 enzimas, 0,52.
Os metagenomas sequenciados a partir de rúmen não retornaram nenhuma incidência para
lignina peroxidase. Não foi possível observar nenhum ambiente que apresentou grande
incidência de xilanase e ligninase simultaneamente. As amostras de água marinha sem
especificação, descritas acimas, representam o conjunto de metagenomas em que foram
observadas incidências relevantes de sequências que codificam para as duas enzimas
simultaneamente. Esse ambiente marinho foi o terceiro com mais hits/Gb para ligninase e o
décimo primeiro para xilanase. Com exceção da ligninase (nenhuma ocorrência nos dois
ambientes), as fezes coletadas do intestino de mamíferos e de peixes apresentaram
simultaneamente grande incidência para as outras quatro enzimas lignocelulíticas, estando
sempre entre os três primeiros ambientes. Na Figura 7 estão representadas as médias das
incidências de genes que codificam para xilanase e lignina peroxidase, com seus respectivos
erros-padrão nos diversos ambientes.
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Figura 7. Abundância relativa da hemicelulase e da ligninase, representada pela média
das incidências nos ambientes, em hits/Gb, com barras de erro-padrão da xilanase (A) e da
ligninase (B).
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A subtilisina, que hidrolisa cadeias peptídicas, foi a única enzima proteolítica incluída
nesse estudo. Quase 90% dos ambientes retornaram sequências correspondentes à codificação
da subtilisina, com grande incidência observada em água marinha contaminada com
protozoários. Esse ambiente contabilizou mais que o dobro de hits/Gb do ambiente com a
segunda maior abundância, além de apresentar o maior erro padrão. A presença de subtilisina
em ambiente infestado por protozoários é esperada, já que essa enzima é a mais comum entre
as serina proteases utilizadas por esses organismos (McKERRON et al., 2008). As proteases
têm papel fundamental no ciclo de vida dos protozoários, principalmente dos parasitas
(ROSENTHAL, 1999). Os protozoários utilizam proteases para invadir a célula hospedeira,
catabolizar proteínas do hospedeiro, degradar mediadores da resposta imune, promover
citoaderência etc. (KLEMBA; GOLDBERG, 2002). Quanto à distribuição, a subtilisina
apresenta um perfil mais uniforme, quando comparada às outras enzimas consideradas nesse
estudo. Como pode ser constatado, a amplitude entre o menor e o maior valor observado entre
os 35 ambientes com incidência de genes que codificam para subtilisina foi superior a 3.076.
Apesar disso, a partir do ambiente associado a água costeira (segunda maior abundância de
subtilisina), mais da metade dos ambientes (21) apresentou incidência entre 402 e 1.402
hits/Gb. Água coletada em região costeira e hipersalina e fezes coletadas em intestino de
mamíferos e de peixes apresentaram ao mesmo tempo altas incidências e baixos valores de
erro padrão. Na Figura 8 estão representadas as médias e os erros-padrão das incidências de
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Figura 8. Abundância relativa da protease, representada pela média das incidências nos
ambientes, em hits/Gb, com barras de erro-padrão da subtilisina.

Esses resultados apresentados revelam a distribuição ambiental das incidências, mas
também a discrepância entre os valores do coeficiente de variação e entre a quantidade de
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ambientes onde foram encontradas sequências que codificam para cada enzima. Como pode
ser observado, as enzimas alvo que foram encontradas no maior número de ambientes foram
as duas lipolíticas (lipase de triacilglicerol e carboxilesterase) e a endoglucanase. Foram
observadas incidências dessas enzimas em 39, dos 40 ambientes representativos. Somente no
ambiente de água doce contaminada com dejetos não houve a presença de endoglucanase. Já
para as duas enzimas lipolíticas, somente os metagenomas originados de amostras de água de
zona costeira não apresentaram incidências. Por outro lado, as enzimas com incidências
observadas em menos ambientes foram ligninase e beta-amilase, encontradas em 12 e 21
locais, respectivamente. A distribuição dessas duas enzimas é mais restrita naturalmente,
como já foi apresentado. As outras seis enzimas alvo foram encontradas na maior parte dos 40
ambientes (incidências entre 30 e 37 locais).
Esse estudo procura identificar tendências de distribuição das enzimas alvo nos diversos
ambientes. Porém, devido à natureza da fonte de dados, muitos fatores que influenciam a
abundância de micro-organismos e dos genes sintetizados por eles não podem ser
identificados a partir das informações recuperadas do MG-RAST. Por exemplo, nos
ambientes do grupo animais e humano, dietas específicas podem alterar profundamente as
condições ambientais, principalmente se considerarmos que os metagenomas associados a
esses grupos têm como principal substrato fezes (TASSE et al., 2010). Os ambientes dos
grupos água doce, marinho e sedimento podem apresentar grande variação sazonal, devido à
temperatura, pluviosidade etc. As sequências genéticas que codificam para as enzimas alvo
foram recuperadas dos metagenomas e atribuídas ao ambiente que estes estavam associados,
onde naturalmente variam. Essa variação pode se dar devido às variáveis ambientais citadas
ou a características intrínsecas do ambiente e/ou das enzimas. Variáveis que afetam apenas
determinadas amostras, a partir das quais as sequências são elucidadas, podem prejudicar o
entendimento da distribuição das enzimas, pois podem ser reflexos de situações particulares.
De uma forma geral, pode-se perceber uma relação indireta entre número de ambientes com
incidência e o coeficiente médio de variação. As duas enzimas que apresentaram os menores
coeficientes médios de variação foram identificadas no maior número de ambientes (39). Ao
mesmo tempo, os dois maiores coeficientes de variação pertencem às duas enzimas que foram
identificadas nos menores números de ambientes. Na Figura 9 estão representados o número
de ambientes onde foi observada qualquer incidência da enzima alvo e seu coeficiente de
variação médio entre os ambientes onde foi observada. As linhas possibilitam verificar a
tendência inversamente proporcional entre a quantidade de ambientes com incidência e a
variação entre os metagenomas que compõem os ambientes.
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Figura 9. Número de ambientes onde foram observadas incidências das enzimas alvo
(em preto), com as porcentagens médias de variação entre os metagenomas de cada ambiente
(em cinza), associados às linhas de tendência linear.
4.2.2 Distribuição dos ambientes em função da incidência de genes que codificam para
cada enzima e para o conjunto das enzimas alvo
As incidências das sequências genéticas que codificam para as enzimas alvo foram
recuperadas dos metagenomas, que estavam associados aos 40 ambientes específicos. Essas
informações permitiram determinar, com base nos dados públicos do MG-RAST, a
quantidade relativa de genes que codificam para as enzimas alvo em cada ambiente. Assim,
foi possível classificar os ambientes em função da incidência (em hits/Gb) de cada enzima
alvo. A soma das incidências de todas as enzimas nos ambientes possibilitou classificar os
locais em função da produtividade para o conjunto das enzimas alvo. Na Figura 10 são
apresentados os resultados das incidências dos genes que codificam para cada enzima nos 40
ambientes. Os dados completos estão disponibilizados no Apêndice 1. No referido gráfico
representado no Figura 10, os ambientes estão classificados em ordem crescente de
abundância de incidência do conjunto das enzimas alvo. É possível observar a participação
individual das enzimas na composição da abundância total de cada local.
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Figura 10. Abundância do conjunto das enzimas alvo nos 40 ambientes, com a participação de cada molécula na composição do total.
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Os três ambientes com mais incidência de sequências genéticas que codificam para o
conjunto das 11 enzimas alvo são formados por metagenomas de fezes coletadas no intestino
de peixes, aves e mamíferos. A coleta intestinal diferenciou-se muito da coleta fecal. Nos
casos em que foi possível a comparação direta, os materiais coletados no intestino
apresentaram mais genes que codificam para as enzimas alvo que as amostras coletadas
diretamente de fezes. No caso de mamíferos, a soma das incidências relativas de cada enzima
foi quase sete vezes maior nas fezes coletadas no intestino, em comparação com o material
coletado diretamente. Em humanos, a soma das médias na coleta intestinal foi mais de 12
vezes maior. Trinta e três metagenomas de fezes humanas e seus projetos não continham
informação suficiente para determinar de onde foi coletado o material. Esses metagenomas
formaram um ambiente indiscriminado em relação à coleta (fezes humanas), onde foi
observada incidência do conjunto das enzimas alvo de 2.805 hits/Gb. Esse valor foi
intermediário entre fezes humanas coletadas do intestino (7.018 hits/Gb) e de amostras fecais
(561 hits/Gb), sugerindo a possibilidade de haver sequências originadas das duas formas de
coleta. Em quase todas as comparações entre os dois tipos de coleta para cada enzima, a
coleta intestinal também identificou mais genes que codificam para as moléculas alvo, com
exceção da ligninase. Nesse caso, a ligninase apresentou pequena incidência em fezes de
humanos coletadas diretamente (0,58 hits/Gb), enquanto não houve nenhuma sequência de
ligninase identificada nos outros metagenomas associados a fezes, sejam de humanos ou
outros animais.
Os dois ambientes com mais hits/Gb para ligninase pertencem ao grupo sedimento, assim
como o sexto colocado. O grupo marinho também se destacou, com cinco subgrupos entre os
12 que retornaram incidências de ligninase, que foi a única enzima não encontrada em
nenhum metagenoma do grupo animais. A beta-amilase também apresentou alta incidência no
grupo sedimento, com dois subgrupos ocupando a segunda e a terceira posições entre os que
apresentaram maior número de hits/Gb dessa enzima. Porém, diferente da ligninase, um
ambiente destacou-se fortemente na presença de genes que codificam para beta-amilase: água
marinha coletada de superfície de algas, onde se observou quase oito vezes mais incidências
que no segundo colocado.
Os ambientes que retornaram menos incidências para o conjunto das enzimas alvo foram
associados à amostra de água de estuário, coleta fecal humana e água marinha em condição
anóxica, em ordem decrescente de hits/Gb. Este último ambiente apresentou menos da metade
das incidências do segundo ambiente com menor abundância. Isso porque a condição de
anoxia praticamente interrompe a atividade dos organismos aeróbios (DEMAISON; MOORE,
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1980). Os metagenomas de coleta fecal humana retornaram incidência para as 11 enzimas
alvo, mas todas abaixo da média dos 40 ambientes, pois todas apresentaram poucos hits/Gb.
Os metagenomas de água marinha em condição anóxica retornaram para cinco (as duas
lipolíticas, duas celulases e uma hemicelulase), também sem nenhuma que colocasse esse
ambiente entre os que apresentaram maior número de sequências codificadoras para uma
enzima em particular. Nos metagenomas vinculados à água de estuário, foram observadas
apenas sequências que codificam para as três celulases, sendo, portanto, o único local sem
incidência das enzimas lipolíticas. O ambiente apresentou quantidade relativa de sequências
que codificam para exoglucanase pouco acima da média dos 40 ambientes, sendo o 12º com
maior número de hits/Gb. Também foi o 16º com mais sequências para beta-glucosidase e o
18º para endoglucanase.
O ambiente que reúne os metagenomas de rúmen bovino ocupa a 11ª colocação entre os
40 ambientes com maior número relativo de incidências do conjunto das enzimas alvo.
Porém, é possível observar uma tendência de se localizar mais sequências que codificam para
as três celulases, a hemicelulase (xilanase), alfa-amilase e a carboxilesterase. Para estas seis
enzimas, identificou-se mais que o dobro da incidência média dos 40 ambientes. O rúmen
apresentou incidências de beta-amilase e subtilisina próximas à média. Esse ambiente foi um
dos 28 locais onde não se verificou incidência de ligninase, que foi sua única enzima alvo
ausente. No rúmen foram observadas poucas sequências que codificam para glucoamilase
(metade da média observada para os 40 ambientes) e, principalmente, para lipase de
triacilglicerol (10 vezes menor que a média). Considerando que as sequências que codificam
para lipase foram as mais abundantes no conjunto dos dados, pode-se afirmar que a baixa
incidência relativa desta enzima foi responsável pela ausência desse ambiente entre os que
tiveram mais hits/Gb. Se considerássemos apenas 10 enzimas alvo (excluída a lipase), o
rúmen seria o quinto ambiente com maior número de incidências que codificam para o
conjunto das enzimas.
De forma geral, poucos ambientes foram responsáveis pela maior parte das incidências
observadas no conjunto de dados de cada enzima. Utilizando-se como referência metade de
todas as incidências, o número de ambientes que forneceram essas sequências variou nas
moléculas alvo entre um e oito. Nesse sentido, os casos com menor número de ambientes que
contribuíram para mais da metade da abundância total foram verificados nas enzimas com
menor incidência total: ligninase e beta-amilase. Para esta última enzima, apenas um ambiente
(água marinha coletada em superfície de algas) forneceu mais de 66% dos hits/Gb, enquanto
para a ligninase, dois ambientes (água marinha coletada próximo da costa e sedimento de
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superfície antropizada) forneceram mais que 50% das incidências. As enzimas que tiveram
50% ou mais de suas sequências encontradas em mais ambientes (oito) foram
carboxilesterase, lipase, endoglucanase e subtilisina. Essas quatro enzimas estão entre as
cinco que apresentaram mais sequências nos conjunto dos dados. Na Figura 11 estão
identificados os ambientes a que pertencem mais de 50% das incidências totais de cada
enzima alvo, com suas participações relativas. Na parte superior de cada coluna encontra-se o
número de ambientes que compõem o restante das incidências.
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Figura 11. Participação percentual dos ambientes onde foram observadas mais de 50%
das incidências de cada enzima alvo. O número na parte superior da série “Outros” indica a
quantidade de ambientes que retornaram, em conjunto, menos que 50% das incidências de
cada enzima.
O rúmen foi um dos ambientes que esteve presente no conjunto de locais que forneceram
mais de 50% das incidências totais de sete enzimas: alfa-amilase, carboxilesterase, três
celulases, xilanase, além da subtilisina. Somente três ambientes contribuíram mais para o
conjunto total das enzimas dessa forma: fezes coletadas no intestino de peixes (nove
enzimas), de aves e de mamíferos (ambos para oito enzimas). Os metagenomas de amostra de
água marinha coletada na superfície de algas forneceram mais que 66% de todas as
incidências para beta-amilase, além de fazerem parte também dos ambientes que juntos
forneceram mais que 50% das incidências de lipase de triacilglicerol, endoglucanase e betaglucosidase.
Os 40 ambientes específicos também puderam ser classificados em função da ocorrência
ou não das sequências que codificam para as enzimas alvo, independentemente da
abundância. Entre os quarenta ambientes representativos, nove retornaram sequências que
codificam para todas as 11 enzimas alvo, enquanto em outros, foram observadas incidências
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de apenas duas ou três moléculas. A partir dessas informações, é possível verificar que em
alguns ambientes há maior probabilidade de se encontrar diferentes enzimas, em comparação
com outros. Além disso, as sequências observadas nos diversos metagenomas que compõem o
ambiente apresentaram variação entre suas incidências de hits/Gb. Como já foi comentado,
dados que apresentam uma variação menor têm maior consistência da informação sobre
abundância, em relação aos dados com grande variação de incidências entre os metagenomas.
Na Figura 12 é apresentada outra análise com os dados de variação, onde é possível verificar
as variações totais dos ambientes, que estão agrupados pelo número de enzimas cujas
sequências foram identificadas, ilustradas também as participações das incidências de cada
enzima para a variação total dos ambientes. Os coeficientes de variação das incidências das
enzimas em cada ambiente foram calculados através da divisão do erro-padrão pela média da
abundância, que foram usados para calcular a variação média dos locais. Quatro ambientes
marinhos apresentaram incidência para todas as enzimas, mas três deles (água coletada em
fumarola oceânica, costeira e região oligotrófica) apresentaram grande variação entre as
amostras. No ambiente humano sem especificação também foram recuperadas incidências de
todas as enzimas, além de ser o conjunto de metagenomas cujas abundâncias, baixas quando
comparadas a outros ambientes, menos variaram entre si.
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Foram determinados os quartis referentes às participações das incidências atribuídas aos
ambientes na composição do número total de hits/Gb de cada enzima. Isso permitiu verificar
se os ambientes possuíam abundância importante de muitas enzimas alvo ou não.
Considerando que a distribuição das enzimas apresenta grande heterogeneidade, essa análise
pode contribuir para a seleção dos ambientes mais propícios para a prospecção de um leque
mais amplo de moléculas. Na Figura 13 é apresentada a distribuição dos ambientes de água
doce e marinha entre os quartis, calculados em função da participação na composição do total
de hits/Gb para as enzimas alvo. O primeiro quartil representa os ambientes com menor
abundância na composição da abundância total de cada enzima, enquanto o último quartil
engloba os ambientes que mais contribuíram com incidências para a abundância total.
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Figura 13. Ambientes de água doce e marinha, com a distribuição entre os quartis,
calculados em função da participação na composição total das incidências das 11 enzimas
alvo.
Não é possível estabelecer uma relação direta entre as participações dos ambientes de
água doce e marinha nos quartis referentes à contribuição no total de incidências das enzimas
alvo. Contudo, percebe-se uma tendência de maior participação dos ambientes de água doce
no primeiro quartil, quando comparados aos ambientes marinhos. Mais especificamente, os
ambientes compostos por amostras de água doce contaminada com dejetos e de água marinha
anóxica têm baixa incidência para 10 das 11 enzimas alvo. Este último ambiente, juntamente
com água doce de frio extremo e água marinha associada a esponja, a molusco, de estuário e
também de frio extremo não participam do último quartil de nenhuma enzima alvo. O
ambiente marinho associado a algas está incluído no último quartil apenas de uma enzima,
apesar de ser o sétimo com mais incidências quando se considera o conjunto das moléculas de
interesse. Isso acontece porque esse ambiente possui uma incidência muito maior que a média
53

para beta-amilase (oito vezes maior que o segundo ambiente com mais hits/Gb), além de ser o
que tem mais participações no terceiro quartil. Os ambientes associados aos animais,
principalmente relacionados à coleta de material do intestino de aves, peixes e mamíferos,
apresentaram as maiores incidências totais, o que se reflete também nas suas participações nos
quartis que mais contribuíram para a incidência total das enzimas. Na Figura 14 é apresentada
a distribuição dos ambientes relacionados a humanos, a sedimento e a animais entre os
quartis, calculados em função da participação na composição do total de hits/Gb para as
enzimas alvo.
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Figura 14. Ambientes associados a humanos, sedimento e animais, com a distribuição
entre os quartis, calculados em função da participação na composição total das incidências das
11 enzimas alvo.
De maneira geral, os ambientes relacionados a amostras de material humano,
apresentaram menor participação no último quartil, quando comparados aos ambientes
relacionados a sedimento e, principalmente, a animais. Os ambientes vinculados a amostras de
fezes coletadas no intestino de peixes e de mamíferos apresentaram alta produtividade total,
com grande número de hits/Gb em um amplo espectro de enzimas, pois ambos compõem o
quartil com maior participação na incidência total de 9 das 11 enzimas alvo desse estudo.
Esses dois ambientes, mais o relacionado à coleta intestinal de aves e ao sedimento de
superfície virgem são os quatro que apresentam espectro mais amplo de incidências altas,
tendo no último quartil sua participação mais frequente.
4.2.3 Associações entre as enzimas e os ambientes
A partir dos dados da abundância relativa das enzimas nos diferentes ambientes foi
conduzida a avaliação quanto à associação entre os dois fatores: enzimas e ambientes. Para
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isso, foram feitas análises de correspondência multivariada, com os dados transformados pelo
logaritmo de base 10, para estabelecer diferenças e semelhanças na distribuição das
sequências que codificam para as enzimas alvo. O conjunto de incidências dos metagenomas
foi analisado de três maneiras diferentes, a fim de se encontrar um padrão para as associações
estabelecidas pelas análises estatísticas multivariadas. Primeiramente foi analisada a matriz
com as incidências das 11 moléculas alvo em todos os 1.648 metagenomas, vinculados aos
seus ambientes atribuídos. O resultado da extração dos eixos 1 e 2 está apresentado na Figura
15.
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Figura 15. Análise de correspondência entre os 1.648 metagenomas em função das incidências relativas das enzimas alvo, transformadas
pelo logarítmo de base 10.
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A porcentagem de explicação atribuída aos eixos 1 e 2 foi de 39,9%. O menor valor no
eixo 1 foi -2,08, atribuído a um metagenoma de água marinha em condição anóxica. Esse
ambiente teve todos os seus metagenomas associados entre si, com valores entre o extremo
negativo e -1,65 no eixo 1, ao mesmo tempo em que apresentaram valores acima de 2,26 no
eixo 2. Apesar disso, os metagenomas associados à água marinha anóxica tiveram a maior
variação média (94,4%), principalmente devido ao tamanho reduzido das sequências. O maior
valor do eixo 1 foi atribuído a um metagenoma do ambiente sedimento, com valor 4,26. Os
outros metagenomas de sedimento também ficaram agrupados entre os valores 3,34 e o valor
máximo no eixo 1 e entre 0,67 e 1,13 no eixo 2. Os metagenomas de sedimento antropizado
apresentaram grande diferença em comparação ao sedimento virgem, em ambos os eixos.
Enquanto aqueles associados a sedimento virgem apresentaram valores próximos do máximo
no eixo 1 e valores entre 0,5 e 1,12 no eixo 2, 21 metagenomas de sedimento antropizado
apresentaram valores negativos no eixo 1, alguns próximos do máximo. Também foram seis
metagenomas de sedimento antropizado entre 1,08 e 2,4 no eixo 1, porém, desses, um teve
valor 1,8 no eixo 1 e cinco ficaram com valores entre 4,1 e 4,5 no eixo 2. Em geral, pode-se
perceber um padrão de distribuição das enzimas alvo nos metagenomas sequenciados a partir
de sedimentos. Contudo, devido a um metagenoma do ambiente sedimento de superfície
antropizada, cujas incidências se diferenciaram bastante em relação à média, esse local
apresentou um coeficiente de variação médio intermediário (0,42; intervalo entre 0,07 e 0,94).
Os ambientes “sedimento sem especificação” e “sedimento de superfície virgem” tiveram
variações entre os metagenomas de 18% e 14%, respectivamente.
Os seis maiores valores atribuídos no eixo 2 foram de metagenomas de água de estuário.
O outro metagenoma de estuário também apresentou forte deslocamento no trecho positivo do
eixo 2. Das 34 amostras de água marinha hipersalina, oito apresentaram valores positivos no
eixo 2 (um 2,5 e os outros 7 abaixo de 1). Os outros 26 tiveram valores negativos, inclusive os
dois menores do eixo 2. Outro ambiente que se destacou entre os que tiveram menor valor no
eixo 2 foi fluido pulmonar humano. Os cinco metagenomas ficaram associadas no trecho
negativo dos eixos 1 e 2. Outros metagenomas associados a humano apresentaram, em geral,
um padrão claro de distribuição das sequências que codificam para as enzimas alvo. Com
exceção do ambiente associado a fluido pulmonar, foram verificados coeficientes de variação
abaixo da média para os metagenomas relacionados a material coletado de humanos (os três
menores, inclusive). Como já visto, as sequências do grupo humano têm o maior tamanho
médio.
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Muitos metagenomas de água marinha de diversas origens ficaram associados no trecho
positivo da eixo 1 e negativo do eixo 2: água marinha coletada na superfície de coral,
hipersalina, de região oligotrófica, costeira e extremo frio. O ambiente marinho, porém, teve
metagenomas distribuídos em todos os quadrantes. Vários subgrupos estão associados ao
ambiente marinho, que apresenta sequências com tamanho reduzido, em relação às sequências
dos grupos “água doce”, “sedimento” e “humano”. O quadrante positivo no eixo 2 e negativo
no eixo 1 apresentou muitos metagenomas de fezes coletadas de intestino de mamíferos, onde
se localizaram 43 dos 57 metagenomas desse ambiente. As fezes de mamíferos coletadas
diretamente também estiveram bastante presentes nesse quadrante, com 12 dos 17
metagenomas.
Na Figura 16 é apresentada a extração dos eixos 1 e 2, representando a distribuição das
enzimas alvo em função das incidências nos 1.648 metagenomas, associados aos seus
respectivos ambientes.
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Figura 16. Análise de correspondência das 11 enzimas em função da incidência das
1.648 amostras, transformadas pelo logaritmo de base 10.

O eixo 1 associou as enzimas ligninase, beta-amilase, exoglucanase e glucoamilase, que
apresentaram valores positivos. Essas enzimas também foram as quatro que retornaram
incidências nos menores números de ambientes e apresentaram as quatro maiores variações
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entre os metagenomas com incidências, como observado na Figura 9. O eixo 2, associa as
cinco enzimas lignocelulolíticas no trecho positivo, as três amilolíticas no extremo negativo e
as duas lipolíticas próximas do zero. A subtilisina também apresentou valor negativo no eixo
2 (-0,14).
A porcentagem de explicação dos eixos 1 e 2 foi de 49,83%. A ligninase apresentou valor
de 1,68 no eixo 1, influenciando os ambientes marinho, sedimento antropizado e virgem,
sedimento sem especificação, associado a fumarola oceânica, água de estuário e lago
hipersalino, que ficaram com valores entre 0,97 e 3,52 no eixo 1. A beta-amilase separou no
eixo 2 os ambientes sedimento e sedimento virgem do ambiente sedimento antropizado. O
ambiente de água doce com dejetos apresentou apenas incidências de lipase de triacilglicerol e
carboxilesterase, ambas com valores positivos no eixo 2 e negativo no eixo 1. Por isso,
influenciado apenas por essas duas enzimas, o ambiente contaminado com dejetos apresentou
um valor de 3,69 no eixo 2 e -0,3 no eixo 1. As três celulases ficaram associadas com valores
positivos no eixo 2 e no eixo 1, que influenciou o ambiente rúmen (0,03 no eixo 1). Contudo,
esse ambiente também foi o sétimo com maior incidência de beta-amilase, sendo deslocado
para o trecho negativo do eixo 2, onde o valor extremo negativo foi atribuído à essa enzima (0,9). A beta-amilase também influenciou o valor atribuído ao ambiente marinho associado a
algas (-2,26 no eixo 2), que retornou grande incidência dessa enzima.
Por fim, optou-se por realizar a construção de uma matriz formada por três metagenomas
de cada um dos 40 ambientes. Nos ambientes em que havia mais que três metagenomas, estes
foram classificados pela soma das incidências e foi escolhido aquele que apresentava o valor
da mediana e os dois mais próximos, um acima e outro abaixo. O resultado da plotagem da
análise multivariada é apresentado no Apêndice 2. Essa análise permitiu comparar as
incidências entre os ambientes com o mesmo número de metagenomas e não apresentou
diferença significativa em relação à análise com os metagenomas totais de cada ambiente.
4.3 Diversidade nos metagenomas e nos ambientes
Foram determinadas as diversidades associadas aos dados selecionados de duas formas
distintas. Inicialmente foi verificada a diversidade taxonômica dos três metagenomas onde
foram observados maiores números de sequências que codificam para cada enzima alvo. Em
seguida, os metagenomas que apresentaram as três maiores e as três menores quantidades de
hits/Gb de cada enzima alvo tiveram as sequências vinculadas ao organismo que as
originaram para determinar a diversidade genética dos genes que codificam para as enzimas
alvo nesses metagenomas. Em etapa anterior, foram recuperadas as diversidades alfa, que são
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fornecidas pelo MG-RAST, de cada metagenoma, que então foram associadas aos ambientes.
Porém, optou-se por descartar a análise desse índice, pois não contribuiu para a explicação de
nenhum objetivo desse trabalho.
4.3.1 Diversidade taxonômica dos metagenomas com superior abundância
Os metagenomas que retornaram mais sequências para cada enzima alvo tiveram suas
diversidades taxonômicas analisadas. Para isso, foram recuperados os organismos
identificados nesses metagenomas pelo MG-RAST, através da comparação com bancos de
dados primários. Esses organismos foram classificados em filos e mantidos apenas os que
pertenciam aos reinos Bacteria e Archaea. A composição taxonômica total, que conta a
presença de qualquer incidência de organismos variou entre 17 e 34 filos. Grande parte dos
metagenomas com maior abundância tem baixa diversidade de filos, com exceção de um
metagenoma com grande abundância de genes que codificam para esterase e dois com grande
abundância de genes para subtilisina. Para facilitar a visualização de tendências, foram
descritos os filos que compõem mais que 95% do total de organismos e plotados em gráfico,
representado na Figura 17, onde aparecem os três metagenomas com maior incidência de
enzimas amilolíticas, lipolíticas e subtilisina. Mais adiante, será apresentado o gráfico com os
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Figura 17. Composição taxonômica, no nível de filo, dos três metagenomas com maior
abundância de genes que codificam para as enzimas amilolíticas, lipolíticas e subtilisina.
Os metagenomas com maior incidência de alfa-amilase foram associados aos ambientes
representados por fezes coletadas do intestino de aves e água termal (no meio). Dois filos
estão entre os três mais abundantes que compõem os metagenomas mais produtivos para alfaamilase: firmicutes e proteobacterias, independentemente do ambiente. Contudo, a amostra de
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fonte termal tem grande predominância de cianobacterias (83% do total), filo que não está
presente nas amostras de fezes coletadas do intestino de aves. Entre os metagenomas que
apresentaram maior abundância de sequências que codificam para beta amilase, os dois
primeiros, pertencentes ao ambiente associado a algas marinhas, têm composição filética
comum, com domínio de proteobactérias, que contam mais que 40% do total nos dois casos.
O outro metagenoma, originado de ambiente humano, é predominantemente composto por
firmicutes (que também é um dos três filos com mais representantes nas outras duas amostras)
e actinobactérias (sem organismos nas amostras de algas marinhas), com 51,5% e 44,7 do
total, respectivamente. Para a glucoamilase, dois metagenomas originados de amostras de
água marinha costeira foram os que apresentaram maior incidência e têm praticamente a
mesma composição taxonômica, com ampla predominância de proteobactérias (81,6% e
81,8% do total). O terceiro metagenoma que mais apresentou sequências codificadores de
glucoamilase é de água marinha hipersalina e também tem participação importante de
proteobactérias na sua composição total, sendo o segundo filo mais abundante, com 6,7% de
participação no total; contudo, neste foi registrado amplo domínio de um filo que contou com
participação inexpressiva nas outras amostras (0,3% em ambas), o euriarqueota, com 81,2%
de todos os organismos encontrados nesse metagenoma.
Os metagenomas que retornaram mais genes que codificam para as enzimas lipolíticas
foram associados a diferentes ambientes. Os três metagenomas de onde foram recuperadas
mais sequências para carboxilesterase pertencem a três ambientes diferentes e têm como
principal componente taxonômico três filos distintos. O primeiro, de água marinha costeira, é
81,2% composta por bactérias do filo proteobactéria, enquanto o terceiro, de amostra de água
termal, tem 82,8% dos organismos pertencentes ao filo das cianobactérias. Já a amostra de
aquicultura foi o segundo com maior número de hits/Gb para sequências de carboxilesterase e
não apresenta predominância de nenhum filo, tendo entre os mais abundantes os
planctomycetes, chlorobi e euryarchaeota, com 13,2%, 11,3% e 9,7% de participação na
composição total, respectivamente; outros 22 filos representam 65,8% dos organismos desse
metagenoma. No caso da lipase de triacilglicerol, as três amostras com maior abundância são
relacionadas a fezes coletadas de intestino de peixes e compostas por organismos dos filos
proteobacteria e firmicutes, predominantemente. Para subtilisina, as proteobactérias também
são os principais componentes dos três metagenomas que retornaram maior incidência. Os
dois primeiros são de amostras de água marinha com a presença de protozoários e contaram
35,6% e 46,1% de organismos desse filo; o segundo filo mais abundante nessas amostras foi
actinobactéria, com 16,9% e 12,3%, respectivamente. O terceiro metagenoma com mais
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hits/Gb para subtilisina foi originado de amostra de água de fumarola oceânica e apresentou
ampla dominância de proteobactérias, com 80,2% de todos os filos de bactérias e arqueias;
essa amostra também contou com actinobactérias, porém com presença escassa: 0,9%.
Os metagenomas que apresentaram maior incidência de enzimas lignocelulolíticas
tiveram importante participação de firmicutes e bacteroidetes sua composição taxonômica,
com exceção daqueles mais abundantes em ligninase. Na Figura 18 é apresentado o gráfico da
composição taxonômica, no nível de filo, dos três metagenomas com maior incidência para as

filos (Bacteria e Archaea)

enzimas lignocelulolíticas.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
endoglucanase

exoglucanase

beta-glucosidase

xilanase

ligninase

Firmicutes

Bacteroidetes

Proteobacteria

Actinobacteria

Spirochaetes

Fibrobacteres

Verrucomicrobia

Euryarchaeota

Cyanobacteria

Fusobacteria

Lentisphaerae

Chlorobi

Acidobacteria

Planctomycetes

Chloroflexi

Deinococcus-Thermus

Aquificae

Outros

Figura 18. Composição taxonômica, no nível de filo, dos três metagenomas com maior
abundância de genes que codificam para as enzimas lignocelulolíticas.
Os três filos mais abundantes que compõem os metagenomas com maior incidência para
endoglucanase são firmicutes, bacteroidetes e proteobacterias, independentemente do
ambiente. No metagenoma de fezes coletadas de intestino de aves (segunda maior incidência),
as bacteriodetes têm maior participação (64,7% do total), enquanto nas duas amostras de fezes
coletadas de intestino de mamíferos predominam as firmicutes (42,4% e 51,5% do total de
cada metagenoma). Três ambientes diferentes foram vinculados aos três metagenomas com
mais incidência de exoglucanase (fezes coletadas de intestino de mamíferos, de humano e
água utilizada na aquicultura, respectivamente). Os metagenomas sequenciados a partir de
fezes coletadas do intestino humano e de mamíferos apresentaram composição semelhante,
com predomínio de firmicutes (60,7% e 57,2% do total) e bacteriodetes (23% e 28,4%,
respectivamente). O outro metagenoma (aquicultura) foi composto por 51,5% de
proteobactérias. Em todos os metagenomas com maior abundância de sequências que
codificam para exoglucanase, os filos mais abundantes foram firmicutes, bacteriodetes e
proteobactérias. Os filos mais presentes na composição dos metagenomas que apresentaram
mais incidências de beta-glucosidase foram firmicutes, bacteroidetes e proteobactérias. Os
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dois primeiros metagenomas são do mesmo ambiente (fezes coletadas de intestino de aves),
mas diferiram quanto ao organismo dominante: em um metagenoma o principal componente
foi firmicutes, com 46% do total, enquanto em outro foi bacteroides, com 64,7% do total. No
conjunto de dados sequenciados a partir de água utilizada em aquicultura (terceiro para essa
enzima), as proteobactérias predominam, representando 57,8% de todos os organismos
identificados. Os dois metagenomas com maior número de hits/Gb para xilanase são
originados de fezes coletadas de intestino de aves. O primeiro é dominado por organismos do
filo bacteroidetes, que representam 64,7% do total; outros 23,1% são do filo firmicutes. O
segundo, assim como acontece no terceiro, originado a partir de fezes coletadas do intestino
de mamíferos, têm como principal grupo componente bactérias do filo firmicutes,
independentemente do ambiente, com 46,6% e 54,5% do total, respectivamente. As
bacteroidetes também têm grande participação nessas amostras, com 37,1% e 23,6%,
respectivamente. Os dois metagenomas que retornaram mais sequências que codificam para
lignina peroxidase foram obtidos em ambiente marinho e apresentam composição taxonômica
semelhante, com preponderância de proteobactérias, que representam 57,8% e 56,2% de todos
os organismos identificados. O terceiro metagenoma com maior incidência para essa enzima
foi sequenciado a partir de sedimento e também registrou presença importante de
proteobactérias, com 29,6% do total; contudo, nesse caso o filo predominante foi
actinobactéria, com 52,5%. Nas duas primeiras amostras foi registrada a presença de
actinobactérias, porém com pequena participação no total: 5,4% e 6,3%.
4.3.2 Diversidade dos organismos que sintetizaram as sequências de interesse
Foram analisadas as diversidades genéticas das sequências com maior e menor
abundância para cada enzima alvo, a fim de se determinar se os genes foram originados de
organismos diferentes ou poucos organismos sintetizaram a maior parte das sequências. Para
isso, foram recuperadas as sequências, em formato FASTA, que codificaram as enzimas alvo
no conjunto dos três metagenomas com mais hits/Gb e no conjunto dos três com menos
hits/Gb de cada molécula. Após o alinhamento das sequências, foram identificados os gêneros
de organismos que sintetizaram cada gene. A quantidade de gêneros que foram responsáveis
pela síntese de todas as sequências de interesse em cada metagenoma, permitiu determinar a
média de sequências codificadas por gênero de micro-organismo para cada conjunto de
metagenomas das enzimas alvo. Quanto maior a quantidade de sequências de um mesmo
gênero, menor a diversidade taxonômica das moléculas. Essas quantidades foram plotadas em
um gráfico, apresentado na Figura 19, que mostra a quantidade de sequências por organismo
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nos conjuntos com mais e com menos incidência para cada enzima. O eixo y está em escala
logarítmica de base 2, para facilitar a visualização das colunas com valores menores.
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Figura 19. Média do número de moléculas sintetizadas por gênero de micro-organismo
no conjunto de metagenomas com mais e com menos genes que codificam para as enzimas
alvo.
A maior diversidade de sequências possível significa que cada gene foi sintetizado por
um organismo diferente. Essa situação é representada no gráfico apresentado na Figura 19
pelo número 1, que indica a quantidade média de enzimas sintetizadas por organismo. Foi o
que aconteceu no conjunto dos três metagenomas com maior incidência para glucoamilase e
no conjunto dos três com menor incidência de xilanase. Os conjuntos com menor diversidade
foram aqueles compostos pelos metagenomas com menor abundância de alfa-amilase, betaamilase e beta-glucosidade, com médias de 81, 43 e 41 sequências sintetizadas por organismo,
respectivamente. Em seis enzimas (as três amilases, endoglucanase, beta-glucosidase e
subtilisina) foram observadas diversidades de gênero nos conjuntos com menor incidência
amplamente inferiores às observadas nos conjuntos com maior incidência. Apenas nos
conjuntos das incidências de xilanase e ligninase foram observadas diversidades maiores nos
conjuntos com menos hits/Gb. Para as duas enzimas lipolíticas e para a exoglucanase os dados
revelaram diversidade dos conjuntos de metagenomas com maior incidência ligeiramente
superior à diversidade dos conjuntos com menor incidência.
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5 DISCUSSÃO
O desenvolvimento de novos processos e produtos tem que fazer parte de um objetivo
global que vise um futuro sustentável, onde a biotecnologia seja a característica central da
moderna sociedade industrial. A metagenômica torna-se uma possibilidade plausível para a
descoberta de novas moléculas, com diversas funções economicamente viáveis (LORENZ;
ECK, 2005). Muitas soluções biotecnológicas auxiliam variadas indústrias a atenderem os
requisitos impostos pela dinâmica competitiva, tais como aumento do rendimento,
racionalização de gastos e adequação às normas ambientais. Uma das formas mais difundidas
de biotecnologia nas indústrias está relacionada ao uso de enzimas, cada vez mais procuradas,
usadas para diminuir a energia de ativação de processos de produção (GOLDEMBERG,
2009). Essa demanda crescente impõe a necessidade de se ofertar moléculas novas e mais
produtivas, que podem ser descobertas através da bioprospecção. Contudo, os grandes
investimentos que geralmente estão envolvidos nesse processo não garantem a apropriação
dos ganhos de competitividade, pois as várias etapas inerentes à prospecção contam com
muita incerteza. Um melhor entendimento dos mecanismos de distribuição das moléculas alvo
nos inúmeros ambientes é fundamental para minimizar o esforço amostral e o risco inerente
ao procedimento. Assim, ferramentas de inteligência competitiva que permitam a visualização
rápida e concisa dos padrões de distribuição das enzimas procuradas tornam-se poderosas
armas de planejamento. A busca por esses padrões em sistemas públicos de dados
metagenômicos revela-se apropriada para essa tarefa devido ao grande potencial, promovido
pela característica e quantidade dos dados disponíveis, associada ao baixo custo de execução.
Nesse estudo foram utilizados os dados públicos do servidor metagenômico RAST (MGRAST). Para isso, procurou-se combinar a análise das informações contidas nas descrições
das amostras com a análise minuciosa dos resumos dos projetos, a fim de determinar o exato
substrato a partir do qual foi codificada a sequência genética, para então traçar tendências a
partir da determinação das incidências. Após diversos tratamentos e seleção, foi possível gerar
um banco de dados capaz de diagnosticar, em geral com boa confiabilidade, a disposição das
moléculas nos ambientes.
5.1 Obtenção e classificação dos dados
Os 11.257 metagenomas disponíveis para consulta pública no MG-RAST compreendiam
mais de cinco trilhões de nucleotídeos no momento da coleta. Eles estavam vinculadas a
denominações do substrato a partir do qual seus sequenciamentos foram realizados que não os
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descreviam de maneira fiel. Para alcançar os objetivos desse trabalho, esse volume de dados
converteu-se em 3,29 trilhões de pares de base, divididos em 1.648 metagenomas, distribuídos
em 40 ambientes representativos do seu material sequenciado. A transformação, padronização
e seleção das informações foram essenciais para a análise. Essas informações tratadas
serviram para a confecção de um banco de dados construído para determinar tendências sobre
a disponibilidade e a diversidade de 11 moléculas de interesse biotecnológico, em vários
ambientes disponíveis para bioprospecção.
Dificuldades na seleção e classificação dos dados foram percebidas e, em geral, são
decorrentes de falhas no cadastramento e conferência no momento da submissão das
sequências ao servidor MG-RAST. As informações sobre as amostras, chamadas de
metadados, constituem importantes argumentos que possibilitarão uma pesquisa posterior. A
qualidade e profundidade da análise e comparação são proporcionais à qualidade e
profundidade dos dados sobre as amostras. Por isso, é essencial que esses dados sejam
confiáveis e estejam disponíveis de forma intuitiva. Contudo, apesar do MG-RAST requerer
um padrão de informação mínima, definido pelo MIMS (Minimum Information about a
Metagenomic Sequence) o servidor não prevê a conferência dos metadados no procedimento
de submissão, inviabilizando grande parte da utilidade desse instrumento de acesso público,
principalmente quando o objetivo é compilar informações para compreensão de padrões em
larga escala (MEYER et al., 2008; SINGH et al., 2009), como foi executado nesse estudo.
Ainda assim, o MG-RAST possui ótimo potencial para gerar novos conhecimentos, pois
grande parte de sua informação é pública, está associado a diversas ferramentas de análise e
visualização e contém uma enorme quantidade de dados relevantes que podem ser
recuperados para subsidiar a implantação de novos processos e produtos. Contudo, a
necessidade de aplicar procedimentos intensivos em trabalho e computação para superar os
problemas decorrentes do cadastramento sem critério objetivo dos metadados, torna-se fator
que desestimula novas minerações. Em geral, as seleções e transformações dos dados
efetuadas nesse trabalho permitiram a superação dessa dificuldade e geraram os dados
discutidos a seguir.
5.2 Abundância das enzimas alvo nos ambientes atribuídos
Foi possível verificar padrões de distribuição das enzimas nos 40 ambientes.
Considerando as moléculas em grupos, pode-se dizer que apenas as lipolíticas apresentaram
também certa padronização de ocorrência.
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A abundância total das enzimas levantada nesse estudo seguiu o padrão de distribuição
natural das moléculas, conforme pesquisa no banco de proteínas do NCBI. Isto é, verificou-se
que as enzimas com menos hits/Gb no conjunto de dados selecionados do MG-RAST têm
distribuição mais restrita naturalmente, enquanto as mais abundantes são mais encontradas de
maneira geral. A outra característica que poderia influenciar a quantidade de genes
encontrados é o tamanho da sequência. Contudo, esse fator não apresentou relação direta ou
inversa com a abundância levantada, como pode ser observado na Tabela 4. Além disso, não
há diferença significativa entre as quantidades médias de aminoácidos que formam as enzimas
alvo que justifiquem, por si só, a diferença nas quantidades observadas.
A maior quantidade relativa do conjunto das enzimas alfa-amilase, beta-amilase,
glucoamilase, carboxilesterase, lipase de triacilglicerol, endoglucanase, exoglucanase, betaglucosidase, xilanase, lignina peroxidase e subtilisina foi observada no ambiente relacionado a
fezes coletadas no intestino de peixes. Esse ambiente apresentou a maior abundância relativa
das amostras para 4 das 11 moléculas alvo: glucoamilase, carboxilesterase, lipase de
triacilglicerol e exoglucanase. Além disso, foi um dos três com maior incidência relativa
média de outras quatro: alfa-amilase, endoglucanase, beta-glucosidase e xilanase. Teve
incidência intermediária para a subtilisina e não contou nenhum hit para beta amilase e
ligninase. O maior destaque dos metagenomas sequenciados a partir de amostra de intestino
de peixes foi na abundância de lipase. Os três metagenomas com mais incidências para lipase
pertencem a esse ambiente, com grande discrepância em relação ao segundo ambiente com
maior abundância. A grande incidência dessa enzima foi constante em todas os oito
metagenomas obtidos a partir de amostras relacionadas às fezes coletadas de intestino de
peixes, como demostra seu baixo coeficiente de variação médio dos metagenomas: 0,14. Isso
fez com que a lipase apresentasse o menor índice de variabilidade entre todas as moléculas.
Os oito metagenomas que compõem esse ambiente estão associados a um projeto cuja
descrição não permite determinar fatores que possam ter induzido uma predisposição para a
presença aumentada de enzimas como, por exemplo, dieta diferenciada. Contudo, foi possível
constatar a presença de peixe em estado de morbidez (ANGLY et al., 2009), que pode
influenciar a abundância de lipase devido à patologia ou a um eventual tratamento. Isso
aumenta a incerteza em relação à produtividade de outras amostras do mesmo ambiente,
sendo necessários mais estudos para confirmar a alta incidência. De qualquer forma, os
organismos presentes no sistema digestivo dos peixes fazem desse ambiente um local com
boas perspectivas de prospecção, principalmente de enzimas lipolíticas.
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Em seguida, os ambientes que apresentaram as maiores incidências médias para o
conjunto das enzimas alvo foram relacionados a fezes coletadas do intestino de aves (N=4) e
de mamíferos (N=57), fato que pode estar relacionado à imensa quantidade de microorganismos que habitam o intestino dos vertebrados, principalmente dos endotérmicos – em
torno de 1013 organismos, que podem conter, no caso do ser humano, 100 vezes mais genes
que o próprio hospedeiro (BÄCKHED et al., 2004). Nesse nicho, dois filos de bactérias
tradicionalmente predominam: Bacteroidetes e Firmicutes (CARROL et al., 2009). Com base
nos resultados gerados nesse estudo, os três metagenomas mais produtivos para cada enzima
tiveram sua composição taxonômica quantificada. Dos 33 metagenomas resultantes, 13
pertencem a ambientes associados a fezes de vertebrados endotérmicos (mamíferos, humanos
e aves) e apresentam, como esperado, ampla predominância desses dois filos, contando com
mais que 71% da composição em qualquer caso, contribuindo para validar a metodologia
utilizada nesse trabalho. Esses ambientes associados a material coletado do intestino de aves e
mamíferos foram os mais que apresentaram maior abundância de genes que codificam para
alfa-amilase, endoglucanase, beta-glucosidase e hemicelulase. A alta produtividade alcançada
pelos produtores de aves para abate deve-se ao uso intenso de aditivos alimentares e ao
confinamento (DE ARAUJO et al., 2007) e podem justificar a presença grande quantidade de
enzimas hidrolíticas. Da mesma forma, a alimentação de mamíferos é bastante variada, o que
pode influenciar a presença de grande quantidade e diversidade de enzimas. Porém, são
necessários mais estudos para se alcançar um nível de entendimento a ponto de esclarecer
aspectos mais específicos que possam determinar a presença de grande quantidade de
hidrolases. Uma importante limitação refere-se à impossibilidade de se identificar de que
espécies de mamíferos, que formam uma classe com hábitos alimentares muito diversos entre
si, foram coletadas as amostras. Outro exemplo da necessidade de maior investigação é que,
mesmo com a abordagem metagenômica, que possibilita a sequência do genoma dessa
comunidade, apenas 40% dos genes encontrados no intestino humano estão elucidados,
enquanto os 60% restantes não estão associados a funções conhecidas (WILLIAM et al.,
2008). Turnbaugh et al. (2007) também indicam que a pequena disponibilidade de sequências
genéticas adequadas causam limitações na análise de comunidades microbianas complexas.
Essa pouca disponibilidade de metagenomas, possivelmente com a exceção daqueles
associados a humano, foi observada nos dados públicos do MG-RAST.
Cinco ambientes associados a amostras marinhas também apresentaram grande
abundância para o conjunto das enzimas alvo, confirmando que o ambiente marinho tem
grande capacidade de produção de uma variedade de estruturas químicas, que podem se
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transformar em novos produtos (MOLINSKI et al., 2009). Entre eles, destacam-se os
metagenomas sequenciados a partir de água marinha coletada próximo à costa, que formam o
quarto conjunto mais produtivo, contando com incidência para todas as 11 enzimas. Esse
ambiente apresentou alta produtividade para 9 moléculas, participando do último quartil dos
locais mais produtivos em 6 casos e do terceiro quartil em 3 (Figura 13). Também conta com
bom número amostral, estando entre os oito ambientes com mais metagenomas. Além disso,
tem um índice de variabilidade entre suas amostras de 0,335, que o classifica em 20º lugar
entre os 40 ambientes. Essas características permitem afirmar que a zona costeira é uma área
que apresenta boas perspectivas para a prospecção das enzimas alvo desse estudo,
principalmente as lipolíticas e a proteolítica (FLOODGATE, 1995). Isso porque esse local
apresentou o segundo maior número de hits que codificam para a subtilisina, com pequeno
erro padrão. Também contou com a segunda e a terceira maior incidência para
carboxilesterase e lipase de triacilglicerol, respectivamente; em ambos os casos, o ambiente
mais produtivo para essas enzimas foi representado pelas fezes coletadas de intestino de
peixes, acima discutido. Contudo, as particularidades de cada zona costeira são
profundamente influenciadas pela área continental adjacente, sendo necessário, por isso, o
subsídio de outros dados que permitam qualificar o local que se pretende prospectar.
O quinto local mais produtivo para o conjunto das enzimas alvo é originado de água
marinha contaminada por protozoários. Esse local não contou com nenhuma incidência de
genes para beta-amilase, glucoamilase, exoglucanase e ligninase. Por outro lado, apresentou o
maior número de hits/Gb para subtilisina, mas também o maior erro padrão. Além disso, antes
da seleção dos dados, 21 metagenomas estavam associados ao projeto, porém, apenas sete
amostras satisfizeram os critérios estabelecidos nesse estudo e 14 foram excluídos: cinco
apresentaram um total de sequências genéticas que ficou abaixo do tamanho definido como o
mínimo (um milhão de pares de base) e outras nove apresentaram erro maior que 30% no
resultado do sequenciamento. Em geral, os metagenomas que permaneceram aproximam-se
dos valores de corte, tanto de tamanho (média = 2,4 milhões de nucleotídeos), como de erro
(um metagenoma tem 27,64% de erro no sequenciamento). O coeficiente médio de variação
entre as amostras foi 0,573, representando o quarto maior entre os 40 ambientes; em grande
parte, esse número foi influenciado pelo fato de apenas uma amostra contar com muitos
hits/Gb, contra seis sem nenhuma ocorrência. Esses fatores, aliado à impossibilidade de
caracterizar melhor o ambiente com os dados disponíveis, traz muita incerteza quanto à
capacidade de bioprospecção, mesmo de subtilisina, no ambiente de água marinha
contaminada por protozoários.
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Dois ambientes relacionados com amostras de água doce apareceram entre os 10 com
maior número de sequências das enzimas alvo. O sexto colocado é composto por 10
metagenomas com origem em água utilizada na aquicultura, com ênfase na codificação para
exoglucanase, para a qual foi o terceiro local mais produtivo. Também contou com o segundo
metagenoma com maior número de hits para glucoamilase e o terceiro para exoglucanase
entre todos. Não teve nenhuma incidência para beta amilase e lignina peroxidase. Em geral
apresentou ocorrência em grande quantidade de várias enzimas, participando do quartil
superior da incidência total de sete enzimas e do terceiro quartil de outras duas. As
características desse ambiente tornam complexa a determinação da distribuição das moléculas
a partir dos dados levantados nesse estudo para esse local, pois a piscicultura é geradora de
grande quantidade de fezes e sobras alimentares que têm suas composições determinadas
pelas condições e espécies criadas (KUZ’MINA, 2008). De qualquer forma, esse ambiente
deve ser alvo de mais estudos futuros, pois nesse local, a reciclagem de nutrientes e o fluxo de
energia dependem da abundância e diversidade dos micro-organismos nesses locais (SODRÉNETO; ARAÚJO, 2008). Por isso, a água utilizada em aquicultura tem grande potencial para
prospecção de enzimas de interesse biotecnológico.
Seis metagenomas formaram o ambiente associado à água termal, que se situou na oitava
posição entre os mais produtivos para as enzimas alvo. Das 11 moléculas, sete contaram com
hits entre suas amostras, as quais apresentaram entre si alto coeficiente de variabilidade
(0,54). Não apresentou tendência para alta ou baixa produtividade para as diversas enzimas,
tendo abundâncias bem distribuídas: cinco no primeiro quartil e dois em cada um dos outros.
As moléculas que apresentaram esse ambiente no quartil mais abundante foram
carboxilesterase e exoglucanase. O pequeno número de metagenomas e a alta variabilidade
entre eles dificulta a determinação desse local como preferencial à prospecção de enzimas.
Contudo, há que se considerar a prospecção, pois esse ambiente apresentou grande incidência
de enzimas lignocelulolíticas, sendo o sexto mais produtivo para endoglucanase, o terceiro
para exoglucanase, o nono para beta-glucosidase e o quinto para xilanase. Aliado a isso, a alta
temperatura que caracteriza esse meio, seleciona organismos que podem suprir a necessidade
de enzimas termoestáveis, que se encaixem em formas mais eficientes e baratas de promover
a sacarificação e fermentação da biomassa lignocelulósica (RASTOGI et al., 2010). Um
estudo dirigido por Gladden et al. (2011) concluiu que bactérias termofílicas são uma fonte
mais adaptada, em relação aos fungos, quando se consideram as condições ideais de hidrólise
de celulose e hemicelulose, corroborando com a conclusão de Feller (2010).
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Outros ambientes marinhos entre os 10 com maior número de sequências que codificam
para o conjunto das enzimas alvo são compostos por metagenomas sequenciados a partir de
água superficial de alga marinha (7º), água de zona eufótica hipersalina (9º) e água marinha
sem especificação (10º), contando com 7, 34 e 9 amostras, respectivamente. Ressalta-se aqui a
alta incidência de sequências (504,49 hits/Gb) que codificam para beta-amilase encontrada na
água superficial de alga marinha, que faz desse local, o mais abundante para a enzima,
enquanto a amostra hipersalina conta com uma baixa incidência (3,42 hits por Gb) e a água
marinha sem especificação não apresenta nenhum hit para a mesma molécula. Em parte, isso
se explica pela presença constante de amido em algas, principalmente as verdes, cujo habitat
são os ambientes marinhos. Essas algas utilizam o amido armazenado como principal fonte de
energia (RAVEN et al., 2011). Por outro lado, a beta-amilase apresentou o maior coeficiente
de variação média entre os metagenomas do mesmo ambiente entre todas as enzimas: 0,53.
Uma investigação mais detalhada quanto às incidências recuperadas no MG-RAST foi
necessária, principalmente porque a incidência de beta-amilase nesse ambiente foi quase oito
vezes maior que no segundo colocado, apresentando um coeficiente de variação entre as
amostras muito grande (>0,5). Dessa maneira, foi possível determinar o motivo da variação
superior a 50%. Dos sete metagenomas, quatro não apresentaram nenhum hit, enquanto outros
três contaram com alto número de sequências para a molécula, sendo dois deles os maiores
entre todos os 1.648 metagenomas. Outras verificações devem ser feitas para estabelecer o
motivo da discrepância, sem as quais não é possível determinar a probabilidade de se
encontrar nesse ambiente associado a algas genes que codificam para beta-amilase e para o
conjunto das enzimas alvo.
Outro ambiente que apresentou grande quantidade de enzimas, principalmente
celulolíticas, foi o rúmen. É o 11º ambiente com mais incidências para o conjunto das
moléculas alvo, não estando mais bem classificado por conta da sua baixa incidência de lipase
de triacilglicerol (para a qual foi o 36º ambiente com mais hits/Gb), que é a enzima com o
maior número de hits totais, devido a sua característica intrínseca. Se fossem excluídas as
incidências de lipase, esse ambiente seria o quinto com maior número de sequências que
codificam para as enzimas alvo. O ambiente associado a rúmen é composto por apenas cinco
metagenomas, que apresentaram entre si variação menor que a média, para as incidências das
dez enzimas alvo neles identificadas. O pequeno número de metagenomas no MG-RAST
contrasta com a importância que se tem dado a esse material, por ser potencial reservatório de
celulases, muito embora apenas 10% das bactérias presentes no rúmen são celulolíticas
(RUSSEL et al., 2009). As celulases podem transformar a celulose em produtos mais
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disponíveis. A celulose é a fonte de carbono fixo mais abundante da terra e possui meia vida
estimada em vários milhões de anos (FALKOWSKI et al., 2000). Somado a isso, o Brasil
possui fontes abundantes de material lignocelulósico com grande potencial de transformação
em produtos, alguns dos quais podem complementar cadeias produtivas bem estabelecidas,
como a do etanol de segunda geração, que pode ser obtido do bagaço da cana de açúcar. Os
dados obtidos no MG-RAST permitem concluir que no rúmen há maior probabilidade de se
encontrar abundância de enzimas celulolíticas e alfa-amilase, em comparação com a média
dos ambientes, mas não é possível afirmar que essas enzimas sejam mais diversas.
As amostras de água marinha sem especificação e hipersalina apresentaram grande
abundância de lignina peroxidase e glucoamilase, ocupando respectivamente terceira posição
entre os ambientes com o maior número de incidências para cada enzima. Lignina peroxidase
foi a enzima que apresentou menor incidência para o conjunto dos ambientes. Dos 40
ambientes atribuídos, 28 não contaram com nenhuma incidência dessa molécula. Dos 10
ambientes mais produtivos para essa enzima, três são associados a sedimento (virgem e
antropizado), seis a água salgada (água marinha e lago hipersalino) e um a amostra de
biodigestor anaeróbio. A degradação por micro-organismos tem sido cada vez mais explorada
graças à metagenômica e à necessidade de se encontrar um tratamento economicamente
viável para a lignina, que é a segunda maior fonte de biopolímero terrestre (BOERJAN et al.,
2004). Porém, a hidrólise microbiana ainda é menos estudada e utilizada que a degradação por
fungos, em parte porque a natureza recalcitrante da lignina dificulta o crescimento de microorganismos que teriam potencial para produzir ligninase (SANTOS et al., 2012). Mesmo
assim, um estudo conduzido por Strachan et al. (2012) identificou aumento de biomassa de
dois organismos na presença de lignina: uma actinobactéria e uma proteobactéria com grande
atividade lignolítica. Outro aspecto importante é que as bactérias têm papel importante na
decomposição de lignina em ecossistemas aquáticos (VICUÑA, 1988), mas sua atividade não
é bem caracterizada em ambientes marinhos, onde se encontram micro-organismos
inexplorados para essa função. Esse problema começa a ser superado com pesquisas mais
específicas, como a conduzida por Sethi et al. (2013), que identificaram 14 ligninases isoladas
de bactérias em amostras marinhas, contra apenas cinco de fungos. Os resultados gerados
nesse estudo são compatíveis com a literatura, pois, dos três metagenomas com mais hits/Gb
de lignina peroxidase levantados, dois são originados de amostras de água marinha (com
predomínio de proteobactérias) e um de sedimento (com maior presença de actinobactérias).
Um fato interessante observado foi a maior incidência de sequências que codificam para
as moléculas alvo nas amostras coletadas no intestino, em relação às amostras coletadas
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diretamente de fezes. Em dois casos houve a possibilidade de comparação direta: em ordem
decrescente de produtividade, a coleta fecal e a coleta intestinal humana ficaram
respectivamente em 39ª e 13ª posição; no caso de mamíferos, a amostra fecal ocupa a 29ª e a
intestinal a 3ª posição. Duncan et al. (2008) reconhecem que há profundas diferenças entre a
microbiota que vive no intestino dos vertebrados e a comunidade microbiana de outros
substratos. O trabalho de Sonnenburg et al. (2004) sugere que o muco presente no trato
intestinal possibilita a formação de um coeso e denso biofilme, sem o qual muitos microorganismos são incapazes de se fixarem. Ainda é possível que muitas interações que ocorrem
no intestino não sejam reproduzidas nas fezes frescas.
No que se refere à associação das enzimas em função das incidências nos diversos
ambientes, pode-se verificar na Figura 16 que as moléculas alvo ficaram associadas no eixo 2
em grupos, de acordo com o polímero que lhes servem de substrato. As três amilases
situaram-se na parte negativa do eixo 2, enquanto as cinco enzimas lignocelulolíticas se
distribuíram na parte positiva. As lipolíticas se agruparam próximas ao zero do eixo 2. No
eixo 1, as enzimas foram agrupadas pela variação observada entre as incidências nos
metagenomas. A subtilisina apresentou a quinta menor variação e valor no eixo 1 próximo de
zero. No trecho positivo, ficaram distribuídas as quatro enzimas que apresentaram os maiores
coeficientes de variação (em ordem decrescente: beta-amilase, ligninase, glucoamilase e
exoglucanase), enquanto na parte negativa ficaram as outras seis.
5.3 Diversidade
A análise da diversidade de sequências metagenômicas é essencial para a determinação
da interação dos micro-organismos com o ambiente, que se reflete na sua composição
funcional. Os reinos Archaea e Bacteria foram os alvos desse estudo, no que se refere à
diversidade taxonômica dos ambientes, diversidade filogenética das amostras com maior
incidência para cada enzima alvo e diversidade genética das sequências que codificam para
essas enzimas.
De forma geral, todos os 33 metagenomas com maior abundância para as moléculas alvo
analisados apresentaram baixa diversidade taxonômica, com um ou dois filos predominantes.
A única exceção foi um metagenoma de água utilizada em aquicultura, que retornou o
segundo maior número de sequências para carboxilesterase. O filo Proteobacteria foi
dominante em quase 58% dos metagenomas com mais incidências, seguido pelo filo
Firmicutes, com pouco mais de 27%. Entre as três amostras com mais incidências para cada
uma das 11 enzimas, somente uma representa metagenoma com predominância taxonômica
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de arqueias. A amostra de água hipersalina, que foi a terceira com maior abundância de
sequências que codificam para glucoamilase, apresentou na sua composição taxonômica
82,1% de Euryarchaeota, seguida por 6,7% de Proteobacteria. Esperava-se mesmo encontrar
maior número de arqueias em ambiente extremo, pois está bem definido que a diversidade de
bactérias decresce com o aumento da salinidade, enquanto aumenta o número de arqueias
(BATI et al., 2008). Contudo, não foi possível relacionar outros estudos que confirmem a
produção de glucoamilase por arqueias halófilas, necessitando mais investigação para
esclarecer se o resultado se deve a interações ainda desconhecidas ou defeitos metodológicos.
Outra amostra, derivada de água utilizada em aquicultura, também contou com participação
expressiva de arqueias na sua composição taxonômica (9,7%, 3º mais abundante). Esse
metagenoma foi o segundo mais produtivo para carboxilesterase, como apresentado. Esse
resultado vai ao encontro de outras pesquisas, pois estão bem caracterizadas a produção
extracelular de esterase por arqueias (OZCAN et al., 2009) e sua presença em ambientes de
água doce (MOISSL-EICHINGER; HUBER, 2011; SCHUBERT et al, 2011).
A obtenção das sequências de interesse, através do mecanismo de busca do MG-RAST
serviu de base para as análises, discussões e conclusões aqui desenvolvidas. Contudo, no que
se refere à determinação da diversidade genética das sequências recuperadas, houve a
necessidade de recuperar novamente as sequências determinadas na metodologia, ou seja, as
que foram responsáveis pelos hits nos metagenomas mais e menos abundantes para cada
enzima alvo. Para isso, foi necessário obter as sequências genéticas em formato FASTA, para
identificar o organismo que sintetizou o gene. Contudo, é importante frisar que os dados
recuperados na busca inicial foram mais abundantes que os dados recuperados das sequências
em todos os casos (mais e menos abundantes, para todas as enzimas). A diferença oscilou
entre 30% e 38% de sequências recuperadas a mais na busca inicial. Nessa primeira busca, o
mecanismo do MG-RAST utiliza vários bancos de dados primários e descarta as sequências
repetidas com a ajuda do programa M5NR associado ao servidor, conforme descrito na
introdução. Por outro lado, na recuperação da sequência em formato FASTA, é necessário
escolher um banco primário. A diferença observada refere-se a problemas no mecanismo de
exclusão de sequências redundantes, pois foram feitos testes com todos os bancos disponíveis,
com o mesmo resultado: mais sequências na busca inicial. Considerando que a diferença foi
próxima para todas as enzimas (entre 30% e 38%), espera-se que os hits repetidos nas buscas
iniciais sejam distribuídos de forma aleatória e, portanto, não introduzam viés na análise
comparativa.
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As sequências que apresentaram maior diversidade genética, no nível de gênero, foram
aquelas obtidas dos metagenomas que apresentaram maior incidência dos hits, quando
comparadas às sequências que apresentaram menor abundância para cada molécula, com
exceção da xilanase e da ligninase. A maior diversidade genética das sequências amplia o
espectro de ação da enzima, que pode ser mais ativa sob mais circunstâncias diferentes. Os
metagenomas com maior incidência relativa não são necessariamente os que possuem maior
incidência absoluta, uma vez que o índice é relativo ao tamanho da amostra (hits/Gb). Na
maior parte dos casos analisados quanto à diversidade genética das sequências, os
metagenomas que contaram menor incidência relativa tiveram maiores incidência absoluta e
tamanho (em pares de base). Para as enzimas que apresentaram índices de diversidade
genética maiores para os metagenomas mais abundantes, apenas a carboxilesterase e a
exoglucanase também foram verificadas em metagenomas menores e com menos incidência
absoluta entre os menos abundantes. Para a xilanase e a ligninase, cujos metagenomas com
maior diversidade genética foram os relativamente menos abundantes, os menos diversos
também foram os maiores e com maior incidência absoluta. Isso indica uma tendência à
diminuição da diversidade genética das sequências que codificam para as enzimas alvo,
conforme aumenta o tamanho da amostra. Possivelmente, isso também indica que a
comunidade de micro-organismos não está sendo bem representada, o que pode prejudicar as
inferências que dependem da interação dos organismos. De qualquer forma, pode-se
considerar que a carboxilesterase e a exoglucanase têm maior probabilidade de apresentar
sequências com maior diversidade em locais com maior incidência, como de fato aconteceu,
mesmo contra a tendência observada.
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6 CONCLUSÕES
De acordo com os resultados alcançados foi possível concluir que:
 Os dados obtidos publicamente no MG-RAST indicam que existe padrão de
distribuição de sequências genéticas de interesse, sendo que alguns ambientes têm mais
genes para determinadas enzimas e nenhum local é melhor para prospecção de todas as
enzimas alvo.
 Os metagenomas associados a material coletado de intestino de aves, peixes e
mamíferos apresentam a maior abundância do conjunto das enzimas alvo.
 Os metagenomas com maior abundância de sequências também possuem maior
diversidade de genes que codificam para quase todas as enzimas, com exceção da
xilanase e ligninase.
 O MG-RAST pode se tornar uma ferramenta mais eficiente para revelar padrões de
distribuição de sequências genéticas se os dados dos metagenomas depositados forem
mais bem padronizados e descritos com maiores detalhes, principalmente em relação ao
local amostrado.
 O material coletado diretamente do intestino de animais endotérmicos contém mais
sequências genéticas que codificam para as enzimas alvo desse estudo em relação à
coleta diretamente de fezes.
 Os metagenomas de rúmen apresentam incidência de sequências genéticas que
codificam para enzimas celulolíticas e alfa-amilase em quantidade superior à média
geral de todos os ambientes.
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APÊNDICES
Apêndice 1

Tabela 5. Incidência, em hits/Gb, de sequências genéticas que codificam para o conjunto das enzimas alvo, nos 20 ambientes com maior
abundância total; ordem decrescente.
Código EC
Ambientes 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.1.1.1 3.1.1.3 3.2.1.4 3.2.1.91 3.2.1.21 3.2.1.8 1.11.1.14 3.4.21.62 Soma
PeixFz CI
2886
0
1956 2986 26031 1601
167
1764
1486
0
1179
40056
AvFz CI
5386
17
490
1372 8659 2327
0
2556
3635
0
1306
25747
MamFz CI
3200
16
176
1390 6496 2371
142
1928
2175
0
1284
19179
Mar EufCost 1238
10
909
1611 7016
887
3
1090
203
1
1403
14371
Mar EufProtz 1504
0
0
252
6453
525
0
421
435
0
3135
12725
AD EufAq
1615
0
168
1266 4935
950
94
850
920
0
964
11761
Mar EufAlg
1086
505
273
248
5422 1492
0
1151
92
0
745
11014
AD EufQuen 2471
0
0
1590 4832
230
0
266
235
0
1269
10893
Mar Euf Sal
1577
3
719
904
3906
938
48
823
320
0
1158
10395
Mar
0
0
0
1124 5464
792
36
883
343
24
0
8665
Rum Rúm
1745
14
85
1246
322
1209
58
982
1288
0
550
7498
LagEuf Sal
189
0
61
845
4411
661
8
572
393
8
114
7261
HumFz CI
1002
6
70
641
2767
670
30
606
821
0
406
7019
MamTecDLip 503
0
187
644
4112
413
17
306
218
0
574
6975
Inset
394
0
228
502
3907
244
4
332
317
0
263
6191
Mar Oligo
462
2
140
849
2818
264
13
609
215
2
774
6149
SedSupVirg
518
65
163
454
2411
626
42
243
214
31
724
5491
Sed Mar Intf
774
1
228
450
1666
500
14
428
312
0
1005
5378
Mar Euf Coral 720
21
171
580
2297
374
13
463
256
0
417
5311
HumFlOrof
680
1
133
481
2095
302
0
276
479
0
484
4930
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Tabela 6. Incidência, em hits/Gb, de sequências genéticas que codificam para o conjunto das enzimas alvo, nos 20 ambientes com menor
abundância total; ordem crescente.
Código EC
Ambientes 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.1.1.1 3.1.1.3 3.2.1.4 3.2.1.91 3.2.1.21 3.2.1.8 1.11.1.14 3.4.21.62 Soma
Mar EufAnóx
0
0
0
50
43
21
0
74
17
0
0
205
HumFz CF
44
3
9
41
305
54
3
17
26
1
59
562
Mar Euf Estua
0
0
0
0
0
421
22
411
0
0
0
854
AD EufcVír
163
0
62
79
297
222
25
0
63
0
500
1412
Hum
143
5
27
102
716
115
5
67
103
0
136
1419
AD EufCian
0
13
41
205
1110
133
3
72
66
0
0
1643
Cult BiodAnae
92
7
25
185
1142
140
7
86
115
1
105
1904
Mar AfQuen
186
11
1
226
690
31
7
9
8
2
858
2029
HumFlPulm
1273
0
33
60
692
29
0
33
38
0
219
2377
AD EufcDej
0
0
0
85
2407
0
0
0
0
0
0
2492
SedSupAnt
138
0
62
253
1351
304
11
201
222
2
120
2665
MamFz CF
201
1
9
299
1111
394
3
348
304
0
135
2806
AD Euf Frio
458
0
339
176
1024
173
5
244
48
0
543
3011
Mar Euf
213
10
87
474
1557
190
12
221
134
1
344
3243
HumFz
674
4
69
266
1468
486
22
279
366
0
260
3895
Mar Euf Frio
327
0
120
632
1883
178
13
343
159
0
403
4058
Mar Euf Mol
392
0
0
57
2856
601
0
0
0
0
315
4221
Mar EufEspon
85
0
62
510
2742
331
8
324
159
0
110
4332
SedProf Mina
535
0
139
433
2568
214
0
263
285
0
266
4703
Sed
400
47
144
385
2018
535
42
194
176
41
745
4726
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Apêndice 2

4,5

AD Euf cDej
AD Euf cDej
AD Euf cDej
Mar Euf Mol

1,2 - endoglucanase e beta-glucosidase
3 - xilanase
4- carboxilesterase
5 - lipase de triacilglicerol
-3

Mar Af Quen

3
1,2

Mar Euf Anóx
Mam Fz CF
Mam Fz CF
Mar
Lag Euf Sal
Mar
Mar
Mar Euf Espon
Lag Euf Sal
Mar Euf Espon

Mar Euf Estua
Mar Euf Estua
Mar Euf Estua

Mar Euf Protz
Sed Mar Intf
Mar Euf Alg
AD Euf Aq
Mar Euf Protz
AD Euf Quen
AD Euf Frio
Sed Mar Intf

Hum Fl Pulm

alfa-amilase
subtilisina

5
4

Mar Euf Sal
AD Euf cVír
AD Euf Quen
Hum Fz CI
Mar Euf Protz
Mar Euf Mol
Mar Af Quen
Hum Fl Orof
AD Euf Frio
Av Fz CI

Mar Euf Alg
beta-amilase

glucoamilase

Mar Euf
AD Euf cVír
exoglucanase
Mar Oligo
Sed Sup Ant
Inset
Hum Fz
Hum Fz
Sed Mar Intf
Mar Euf Frio
AD Euf Frio
Hum Fz

Cult Biod Anae
Cult Biod Anae
Hum Fz CF
Cult Biod Anae
Rum Rúm
Mam Fz CI
AD Euf Cian
Hum
Hum Fz CF
Hum

ligninase

Mar Af Quen
Sed Sup Virg
Sed Sup Virg
Sed
Sed
Sed Sup Virg
Sed

3

4,5

Figura 20. Análise de correspondência entre 11 enzimas e as incidências de três metagenomas de cada ambiente, transformadas pelo
logaritmo de base 10.
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