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POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE UM METAGENOMA DE 
SOLO SOB CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM VISTAS 

NA DEGRADAÇÃO DA BIOMASSA VEGETAL 
 

 

RESUMO –  Indústrias e governos buscam pela obtenção de biocombustível 
celulósico, entretanto a desconstrução do arranjo lignocelulósico para obtenção de 
açúcares livres de forma eficiente e economicamente viável ainda é um grande 
desafio. Avanços conquistados através da metagenômica ressaltam sua aplicação 
como alternativa para compreender e desvendar o grande potencial metabólico 
presente nos ambientes a fim de superar tais desafios. Contudo, ainda são poucos os 
trabalhos voltados à cana-de-açúcar. O solo trata-se da maior fonte microbiana de 
todo o planeta, sendo essa biodiversidade ainda desconhecida, esta comunidade 
microbiana fornece um ponto de partida para a exploração de novas enzimas 
responsáveis para a degradação de biomassa vegetal. Este trabalho buscou acessar 
o panorama do perfil taxonômico e funcional do metagenoma da comunidade 
microbiana presente em solo sob cultivo de cana-de-açúcar contendo palhada sobre 
o mesmo, possuindo como foco enzimas envolvidas na hidrólise de materiais 
lignocelulóscicos. Os dados encontrados demonstraram uma variedade de famílias 
enzimáticas envolvidas na degradação do complexo lignocelulósico. Verificou-se a 
presença de 27 famílias de Glycoside Hydrolases (GH), 21 famílias de Carbohydrate-
Binding Module (CBM), 11 famílias de Carbohydrate Esterases (CE) e 4 famílias de 
Auxiliary Activities (AA). Os filos mais abundantes neste ambiente foram 
Proteobacteria e Actinobacteria, possuindo o último reconhecida importância industrial 
dadas suas enzimas com resistências a variações de pH e temperatura. Tal 
comunidade microbiana apresentou um grande potencial como fonte de enzimas 
promissoras para a pesquisa na construção de coquetéis enzimáticos voltados à 
degradação do material lignocelulósico para obtenção otimizada do etanol celulósico.  
 
 
Palavras-chave: glicosil hidrolases, celulases, hemicelulases, metagenômica, etanol 

2G 
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BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL IN A SOIL 
METAGENOME UNDER SUGARCANE CULTIVATION 
VIEWING THE DEGRADATION OF PLANT BIOMASS 
 

ABSTRACT – Industries and governments seek for obtaining cellulosic biofuel, but the 
deconstruction of lignocellulosic arrangement to obtain free sugars efficiently and 
economically viable is still a big challenge. Advances made by metagenomics 
emphasize their application as an alternative to understand and unravel the great 
metabolic potential present in the environment in order to overcome such challenges. 
However, there are few studies related to sugarcane. The soil is the largest source of 
microbial whole planet, and its biodiversity still unknown, this microbial community 
provides a starting point for the exploration of new enzymes responsible for the 
degradation of plant biomass. This study aimed to access the overview of taxonomic 
and functional profile of the metagenome of soil under sugarcane cultivation containing 
straw on it, having focused on enzymes involved in the hydrolysis of lignocellulosic 
materials. The soil metagenome under sugarcane cultivation showed a variety of 
enzyme families involved in the degradation of the lignocellulosic complex. The 
presence of 27 Glycoside Hydrolases (GH) families, 21 Carbohydrate-Binding Module 
(CBM) families, 11 Carbohydrate Esterases (CE) families and 4 Auxiliary Activities 
(AA) families has been verified. Proteobacteria and Actinobacteria were the abundest 
phyla in this environment, which the last has recognized industrial importance given 
their enzymes with resistence to changes in pH and temperature. Such microbial 
community showed great potential as a source of promising enzymes for research 
regarding the construction of enzyme cocktails facing degradation of lignocellulosic 
material to reach the optimized cellulosic etanol production. 
 

 
Keywords: glycosyl hydrolases, cellulases, hemicellulases, metagenomic, 2G ethanol 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aproveitamento de recursos da indústria sucroalcooleira com vistas na 

produção de energia  

Atualmente a crescente demanda por energias renováveis de baixo custo e de 

baixa emissão de poluentes em escala mundial tem sido atendida apenas pelo etanol 

obtido através da cana-de-açúcar, em que tal combustível emite cerca de 60% menos 

poluentes frente à queima da gasolina, além do fato de que a produção de CO2 é ainda 

absorvida pela própria cana-de-açúcar (CANILHA et al., 2010; SANTOS et al., 2012). 

Desta forma, a utilização de etanol de cana-de-açúcar, além de tratar-se de uma via 

alternativa na substituição dos combustíveis fósseis de forma viável e de diminuir a 

dependência externa de energia, propicia notáveis benefícios ambientais quando 

comparada às outras opções de combustíveis (CANILHA et al., 2010).   

O Brasil é um país de importante papel no cenário agrícola mundial atuando 

como um dos principais fornecedores de alimento e matéria-prima para mundo. O 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas projeções para o 

Agronegócio de 2014/2015 a 2024/2025, prevê o constante crescimento deste setor 

pautado na sustentabilidade ambiental, aumento de produtividade da terra de modo a 

preservar o meio ambiente, entre outros meios a serem a adotados, a fim de 

proporcionar maior qualidade de vida à sociedade brasileira (MAPA, 2015).  

Sendo cultivada em todos os estados do país a cana-de-açúcar consiste em 

uma das principais culturas nos solos brasileiros, sendo o Brasil o maior produtor de 

cana-de-açúcar mundial (CONAB, 2016). Da produção de açúcar e etanol resulta uma 

grande quantidade de biomassa, a qual é a soma do bagaço de cana-de-açúcar após 

moída e a palhada resultante da colheita mecanizada. Este montante de biomassa 

tem sido encaminhado a duas vias nas usinas: à cogeração de energia, a 

bioeletricidade e ao plantio direto, trazendo benefícios ao solo (CARVALHO et al., 

2012). 

Uma vez que esta biomassa se trata de uma rica fonte de açúcar, nos últimos 

anos o meio acadêmico tem investido esforços no aproveitamento mais nobre e 

racional dessa biomassa a partir de sua conversão em açúcares fermentescíveis às 
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leveduras com a finalidade de gerar maior quantidade de etanol com o benefício de 

não possuir necessidade de aumento de área de cultivo, processo denominado etanol 

de segunda geração (ZHENG et al., 2009; SANTOS et al., 2012). Partindo-se dos 

resíduos agrícolas, fontes renováveis, o etanol de segunda geração se apresenta 

como uma importante alternativa frente aos combustíveis fósseis. Em função da 

grande quantidade de biomassa vegetal disponível e de sua composição rica em 

polissacarídeos, o bagaço de cana-de-açúcar se traduz em um substrato favorável às 

biorrefinarias (CHANDEL et al., 2012), as quais têm como um dos principais objetivos, 

a separação das frações celulose, hemicelulose e lignina (ISIKGOR e BECER, 2015).  

A palhada da cana-de-açúcar se destaca como fonte energética frente aos 

outros resíduos lignocelulósicos, uma vez que suas características a tornam propícias 

a sua utilização na geração de calor, eletricidade e na geração de etanol celulósico. 

Esta palhada tende a possuir um importante papel como matéria-prima na geração de 

etanol combustível (Tabela 1) (CARROL e SOMERVILLE, 2009; SANTOS et al., 

2012). 

 

Tabela 1. Composição de algumas plantas com potencial prospectivo para bioenergia 

(CARROL & SOMERVILLE, 2009). 

Fonte Celulose Lignina Xilana Manana Galactana Arabinana 
Ácido 
Urônico 

Cana-de-
açúcar 
(bagaço) 
 

39,01 23,09 22,05 0,35 0,46 2,06 2,16 

Milho 
(palhada) 
 

37,69 18,59 21,61 0,38 0,87 2,42 2,99 

Trigo 
(palhada) 
 

32,64 16,85 19,22 0,31 0,75 2,35 2,24 

Pinheiro 
(Monterey) 
 

41,70 25,90 5,90 10,70 2,40 1,60 2,50 

Eucalipto 
 

48,07 26,91 10,42 1,23 0,74 0,30 4,07 
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Como traz Ripoli (2000), uma tonelada de palhada é equivalente a cerca de 1,2 

a 2,8 barris de petróleo, logo o não aproveitamento deste material é um desperdício 

energético. Levando em conta a complexidade estrutural da matriz lignocelulósica, 

para garantir a competitividade e sustentabilidade da produção de bioetanol, se torna 

imprescindível o pré-tratamento da mesma a fim de acelerar a desconstrução deste 

arranjo antes que o mesmo siga às próximas etapas: hidrólise enzimática, 

fermentação e destilação (DAVIS et al., 2015; JIA et al., 2015).  

O interesse nesta área de pesquisa é dado em função das dificuldades 

encontradas nas etapas de tratamento prévio da biomassa lignocelulósica visando o 

alcance dos monômeros passíveis de fermentação. Tal processo, de maneira geral, é 

considerado economicamente dispendioso. É necessário, pois, o surgimento de 

processos economicamente viáveis para que haja o aproveitamento otimizado desta 

biomassa (SIQUEIRA et al., 2010). 

Ainda como grande barreira para a produção industrial se encontra a 

ineficiência enzimática no processo de sacarificação celulósica da parede celular 

vegetal (MAICHE e HUBER, 2010) atrelada aos custos ainda elevados demandados 

pela utilização destas enzimas. A prospecção de novas enzimas especializadas na 

degradação da biomassa vegetal se apresenta como uma promissora alternativa para 

a superação deste desafio (HESS et al., 2011), haja vista que a mesma apresenta 

elevada capacidade de integração nas instalações industriais existentes (MUSSATTO 

et al., 2010). Uma vez que o solo se trata do ambiente mais biodiverso do planeta e 

uma fonte de inúmeros recursos biomoleculares (NIELSEN, WALL e SIX, 2015), a 

prospecção por estas enzimas neste ambiente tem sido reportada (LÓPEZ-

MONDÉJAR et al., 2016). 

Sendo assim, através do acesso ao DNA metagenômico da comunidade 

microbiana presente em solo sob cultivo de cana-de-açúcar e seu subsequente 

sequenciamento conduzido na plataforma Illumina® (NGS – Next Generation 

Sequencing), o presente trabalho se propôs a levantar o potencial metabólico desta 

comunidade por meio da busca por enzimas associadas à degradação da biomassa 

lignocelulósica, bem como relacionar quais os grupos de micro-organismos estão 

relacionados a este processo de desramificação da biomassa vegetal. 
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Inicialmente, através do MG-RAST (Rapid Annotation using Subsystems 

Technology for Metagenomes) (MEYER et al., 2008) realizou-se um levantamento 

prévio da composição taxonômica e funcional do metagenoma da comunidade 

microbiana presente em solo sob cultivo de cana-de-açúcar, levantamento este que 

foi realizado juntamente com dados metagenômicos de floresta atlântica a título de 

comparação. 

 Posteriormente, os dados metagenômicos do ambiente de cana-de-açúcar 

foram trabalhados de modo a permitir a montagem genômica a partir das reads 

resultantes do sequenciamento, a qual foi então analisada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Biomassa como fonte de energia renovável 

O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, sendo responsável 

por 50% da produção do açúcar mundial e o maior produtor de etanol proveniente de 

cana-de-açúcar (CONAB, 2015), sendo referência na produção de agroenergia 

(MAPA, 2016). A cana-de-açúcar é uma importante cultura para o país. O etanol e o 

biodiesel atraem atenção mundial, uma vez que de forma menos poluente e mais 

barata, se apresentam como vias alternativas aos combustíveis fósseis de forma 

ecológica e econômica viáveis (MAPA, 2016). 

A área destinada ao plantio de cana-de-açúcar na safra de 2015/2016 foi de 

8.995,5 mil hectares com produtividade estimada de 73.228 (kg ha-1) e produção de 

658,7 milhões de toneladas (CONAB, 2015), a primeira estimativa para a safra de 

2016/2017 é de 690,98 milhões de toneladas. O crescimento está estimado em 3,8% 

em relação à safra anterior, e a área cultiva foi de 9.073,7 mil hectares, aumento de 

4,8%, se comparada com a safra 2015/16. (CONAB, 2016). 

A cultura cultivada abrange todo o país, todavia a maior parte da produção 

nacional é encontrada na região sudeste (Figura 1), sendo apenas o estado de São 

Paulo responsável por mais da metade da produção (CONAB, 2016). 

 

Figura 1. Percentual de área total de cana-de-açúcar por região (CONAB, 2016). 
Nota: estimativa abril de 2016. 
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Dos processos industriais, desde a colheita até a produção do açúcar e álcool, 

uma grande quantidade de biomassa é gerada. Esta biomassa é nome geral dado ao 

conjunto de palhada e do bagaço da cana-de-açúcar. A palhada é composta por três 

frações: folhas verdes, folhas secas e topos, as quais são geradas durante o processo 

de colheita mecanizada – atualmente o padrão de colheita empregado no Brasil 

(CANILHA et al., 2012). Já o bagaço da cana-de-açúcar é obtido após do processo de 

moagem da mesma, sendo que para cada tonelada moída gera em média 270 a 280 

Kg de bagaço (RODRIGUES et al., 2003).  

Nos últimos anos, parte desta palhada remanescente gerada durante a colheita 

tem sido utilizada em um manejo agrícola denominado plantio direto. Este manejo 

consiste na permanência desta palhada sobre o solo de cultivo ao invés de sua 

retirada, como era feito no manejo convencional. A aplicação do plantio direto tem 

propiciado inúmeros benefícios ao meio ambiente e à produção (DUARTE JR e 

COELHO, 2008; CARVALHO et al., 2012). Entretanto, é estimado que cerca de 65% 

da palhada deixada sobre o solo pode ser retirada sem danos ao solo (FRANCO et 

al., 2011). Para além desta aplicação, outra parte desta palhada remanescente é 

ainda destinada à cogeração de energia através da combustão da palhada com a 

finalidade de gerar bioeletricidade (BNDES, 2008).  

Energeticamente estima-se que a palhada e o bagaço de cana-de-açúcar 

representam 2/3 da energia total da cultura (PIPPO et al., 2011). Dada a rica 

composição energética encontrada na biomassa lignocelulósica, se esta quantidade 

de material fosse levada à produção de etanol de segunda geração, haveria um 

grande aumento da produção de energia sem a necessidade de aumentar a área de 

plantio (PEREIRA et al., 2015). Em suma, o processo de geração do etanol 2G incluem 

as etapas de (i) pré-tratamento, para iniciar a desramificação do complexo 

lignocelulósico iniciando a remoção da lignina e exposição da fração celulósica; (ii) 

hidrólise dos polímeros a fim de gerar monômeros fermentescíveis às leveduras; (iii) 

fermentação dos monômeros gerados, pentoses e hexoses, para a geração de etanol 

e, por fim, (iv) a destilação (CANILHA et al. 2012). O etanol de segunda geração, tem 

sido considerado uma das mais promissoras alternativas à substituição dos 

combustíveis fósseis (MACRELLI et al., 2012). Entretanto, a técnica para esta 

produção ainda não está otimizada de modo que seja economicamente viável. Um 
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dos principais gargalos ainda são os custos com as enzimas. Os custos da produção 

de enzimas chegaram a reduzir na última década, entretanto ainda somam 

aproximadamente 15% do custo da produção de etanol de segunda geração 

(HUMBIRD et al., 2011; DA SILVA DELABONA et al., 2013), demonstrando assim a 

necessidade de pesquisas neste sentido. 

 

 

2.2 Composição da biomassa lignocelulósica e energia renovável 

A matéria vegetal lignocelulósica é o mais abundante material presente na 

Terra, seus principais constituintes da biomassa lignocelulósica são os polímeros de: 

lignina, hemicelulose, celulose e pectina (Figura 2), em combinação com enzimas 

associadas à parede celular vegetal, proteínas estruturais e proteoglicanos, formam 

uma rede que fornece resistência e durabilidade para a parede celular vegetal 

(POPPER et al., 2011). A lignina, hemicelulose e celulose, são os três maiores 

constituintes da parede celulares dos vegetais, unidas entre si por ligações 

covalentes, formando uma rede complexa resistente a ataques microbianos, e juntos 

compõem cerca de 97 a 99% da massa seca deste material (DE CASTRO e PEREIRA 

JR, 2010), sendo que a hemicelulose compõe cerca de 50% de todo material 

lignocelulósico do bagaço de cana-de-açúcar (DE SOUZA et al., 2013). 
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Figura 2. Os principais componentes e estrutura da lignocelulose das células vegetais 

(ISIKGOR e BECER, 2015). 

 

2.2.1 Celulose 

A celulose é o polímero natural mais abundante no mundo. A estrutura 

organizacional da celulose pode ser dividia em três partes; (i) a primeira, se traduz na 

sequência linear dos resíduos β-D-glicopiranosídicos os quais estão unidos por 

ligações covalentes β-D (1-4) glicosídicas, tendo como fórmula geral (C6H10O5)n; (ii) a 

segunda, está relacionada à conformação espacial dos resíduos de glicose, às 

distâncias entre as ligações e seus ângulos, além das ligações de hidrogênio 

intramoleculares; (iii) a terceira, diz respeito à associação das moléculas que formam 

agregados com estruturas cristalinas. Estas moléculas dispostas em cadeias espirais 

e unidas através de ligações de hidrogênio, associadas a estruturas cristalinas 
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conferem resistência e flexibilidade ao polímero, originando as fibras celulósicas 

(SANTOS et al., 2012).  

As regiões de celulose cristalina, região mais compacta devido às ligações de 

hidrogênio e de difícil degradação enzimática, são separadas por regiões de menor 

organização, denominadas amorfas. As regiões de celulose amorfa apresentam baixa 

resistência aos ataques químicos e biológicos, sendo, portanto, pontos de degradação 

(FAN et al., 1980). 

 

2.2.2 Hemicelulose  

A hemicelulose encontra-se interligando as frações de celulose e lignina, 

abrangendo cerca de 30% a 40% dos carboidratos totais das células vegetais, e tem 

como função ligar as microfibrilas de celulose (COUGHLAN e HAZLEWOOD, 1993), 

apresenta uma estrutura mais diversificada que a celulose (KARNAOURI et al., 2014). 

Seus componentes são uma variedade de heteropolissacarídeos com estruturas 

lineares e/ou ramificadas e geralmente são classificados de acordo com o principal 

açúcar presente na sua composição (GLASS et al., 2013). Entre os açúcares 

constituintes estão as pentoses (xilose, ramnose, arabinose), as hexoses (manose, 

glicose, galactose) e os açúcares ácidos (ácidos urônicos e manurônico), além de 

radicais acetila. As hemiceluloses são classificadas basicamente de acordo com os 

açúcares que estão presentes nas suas cadeias principais: xilana, manana e 

galactana (CANILHA et al., 2012). Esta composição confere à hemicelulose 

flexibilidade, entretanto a torna altamente resistente a espécies químicas (DE 

CASTRO e PEREIRA JR, 2010; OGEDA e PETRI, 2010). Esses açúcares estão 

ligados entre si, por ligações glicosídicas β-(1,4) e β-(1,3). Essas ligações entre os 

monômeros da hemicelulose são facilmente hidrolisáveis (PÉREZ et al., 2002).  

A xilana é o carboidrato da hemicelulose mais abundantes e se constitui de 

heteropolissacarídeos (BEG et al., 2001). Estruturalmente as xilanas são compostas 

de uma cadeia principal de xiloses unidas por ligações β-(1,4). Partindo desta cadeia 

principal, ocorrem ramificações regulares com xilose ligada por ligaçoes α-(1,6), entre 

outras ramificações com outros açúcares como L-arabinoses, O-acetil-L-arabinoses e 

ácido D-glucurônico, além das ramificaçãos contendo grupos acetila e ácidos ferúlico 

e cumárico.  Algumas destas xiloses ainda podem apresentar ramificações por 
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galactose ligadas por ligações α-(1,2). Em parede celular primária, mas não em 

parede celular de reserva, as ramificações por galactose ainda podem ser ramificadas 

por fucose ligadas por ligações α-(1,2) (ENCARNAÇÃO, 2012 e OCHOA-

VILLARREAL et al.; 2012). 

Baseado em sua estrutura e composição, o grupo dos mananas pode ser 

subdividido em três grupos: mananas puras, glicomananas e galactomananas. 

(BUCKERIDGE et al., 2000). As mananas puras são definidas como contendo mais 

de 90% de manose formando uma cadeia linear do tipo β-(1,4) sem ramificações, 

podendo ou não estar ramificada com galactose. Assim, as mananas são 

estruturalmente relacionadas aos galactomananos, apenas apresentando um grau 

menor de ramificação com galactose. As mananas, portanto, apresentam alto grau de 

interatividade intermolecular, formando cristais na parede celular, o que confere 

dureza e diminui a sua solubilidade (BUCKERIDGE et al., 2000). 

As glicomananas são as menos conhecidas, sua estrutura apresenta uma 

cadeia principal formada por um número proporcionalmente equivalente de resíduos 

de β-glicopiranosídeo e β-manopiranosídeo unidos por ligações β-(1,4). Com certa 

frequência pode-se detectar a presença de unidades de galactopiranosídeo unidos 

por ligações α-(1,6) à cadeia principal (ENCARNAÇÃO, 2012; BUCKERIDGE et al., 

2000). 

As galactomananas são polissacarídeos compostos de uma cadeia linear de 

resíduos de D-manose unidas por ligações β-(1,4), à qual resíduos de D-galactose 

estão unidos por ligações α-(1,6), formando ramificações simples (BUCKERIDGE et 

al., 2000). A razão manose:galactose e a distribuição dos resíduos de galactose ao 

longo da cadeia variam de espécie para espécie, com a razão ocorrendo entre 1:1 e 

4:1 (ENCARNAÇÃO, 2012; BUCKERIDGE et al., 2000).  

As galactanas são definidas como polissacarídeos que possuem a cadeia 

principal de galactose unidas por ligações β-(1,3), (1,6) com algumas ligações β-(1,4), 

ou polissacarídeos de galactose com ligações β-(1,4) com ramificações de L- 

arabinofuranose a cada 16 a 21 resíduos da cadeia principal. A galactana é uma 

molécula de múltiplas funções, exercendo tanto a função de reserva de parede celular 

em sementes, como também, sendo um importante elemento na modulação da 

expansão cotiledonar durante o desenvolvimento da plântula (ENCARNAÇÃO, 2012). 
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2.2.3 Lignina 

A lignina é o segundo componente mais abundante da parede celular de 

plantas vasculares (RUIZ-DUEÑAS e MARTÍNEZ, 2009), pode representar até 25% 

de toda a biomassa lignocelulósica produzida no planeta e seu teor nos resíduos 

vegetais pode atingir até 40% dependendo da espécie de planta. Depois da celulose, 

a lignina é a macromolécula mais abundante dentre as biomassas lignocelulósicas. É 

um heteropolímero amorfo que consiste em três diferentes unidades de fenilpropanos: 

álcool p-cumárico, álcool coniferílico e álcool sinapílico. A estrutura da lignina não é 

homogênea, possui regiões amorfas e estruturas globulares. Em função disso, a 

lignina é de difícil acesso pelas enzimas “lignases” e por isso de difícil degradação, 

atuando como uma barreira física para as enzimas e, consequentemente, influencia 

na quantidade de enzima requerida para o processo de hidrólise, assim como dificulta 

a recuperação da enzima após a hidrólise (LEVASSEUR et al., 2013; SANTOS et al., 

2012). 

O teor de lignina e a sua distribuição são os fatores responsáveis pela 

recalcitrância de materiais lignocelulósicos para hidrólise enzimática, o que limita a 

acessibilidade da enzima e, portanto, o processo de deslignificação pode melhorar as 

taxas de conversão de hidrólise enzimática (CANILHA et al., 2012). Apesar da 

degradação da lignina ser um processo difícil para os micro-organismos, diferentes 

estratégias enzimáticas microbianas já foram comprovadas para modificar e/ou 

degradar a matriz de lignina (LEVASSEUR et al., 2013). 

 

2.2.4 Pectina 

Trata-se do mais complexo polissacarídeo estrutural e funcional da parede 

celular vegetal, sendo encontrada na parede vegetal de plantas superiores. É 

constituída por monômeros de ácido D-galacturônico α-(1,4) ligados entre si dando 

origem a uma cadeia principal. O ácido galacturônico é seu principal componente, 

representando mais que 65% do total de compostos (CANTERI et al., 2012). Possui 

quatro classes estruturais que se destacam: homogalacturonana, 

ramnogalacturonana I, xilogalacturonana e ramnogalacturonana II (GLASS et al., 
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2013). Com relação à complexidade funcional, os polissacarídeos nela encontrada 

estão associados à porosidade da parede vegetal, ao controle da carga iônica da 

parede celular vegetal, na adesão de células adjacentes e na defesa e crescimento 

das plantas vasculares. 

Desta forma, em função desta diversidade de moléculas e complexidade de 

arranjos encontrados em meio às frações que compõem a estrutura lignocelulósica, 

uma grande diversidade de enzimas são necessárias à sua degradação (CLASSEN 

et al., 1999; SHALLOM e SHOHAM, 2003). 

 

2.3 Características das enzimas lignocelulolíticas 

As Glicosil Hidrolases (GHs) abrangem as enzimas celulases e hemicelulases, 

as principais enzimas atuantes na degradação do complexo lignocelulósico (Figura 3). 
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Figura 3. Representação esquemática dos grupos enzimáticos envolvidos na hidrólise 
(celulossoma) das frações celulose (A) e hemicelulose (B) do complexo 
lignocelulósico (ARO et al., 2005). 

 

2.3.1 Celulases 

Frente à diversidade de moléculas que compõem o complexo celulósico e suas 

diferentes conformações, os micro-organismos possuem, por sua vez, vasta 

quantidade de enzimas que contribuem na degradação deste material, em especial as 

celulases, que constituem o complexo celulolítico (WARREN, 1996; JORDAN ET AL., 

1992). Para hidrolisarem e metabolizarem a celulose insolúvel é necessária aos micro-

organismos a produção de celulases extracelulares. Estas enzimas são proteínas de 

massa molecular entre 20 e 240 kDa, capazes de romper ligações glicosídicas do tipo 

β-1,4 de microfibrilas da celulose, liberando moléculas de celobiose e glicose 

(KUBICEK et al., 2013). 

glucuronic acid 
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As enzimas pertencentes ao complexo celulolítico foram inicialmente 

classificadas por conta da ação catalítica de cada uma, posteriormente em função de 

suas propriedades estruturais (HENRISSAT et al., 1998). 

As enzimas relacionadas à hidrólise de ligações glicosídicas, o que incluem as 

celulases, estão em um grupo denominado Glicosil Hidrolases (GHs). De acordo com 

a IUMBM (International Union of Biochemistry and Molecular Biology) tal nomenclatura 

é baseada na especificidade da enzima pelo substrato e ocasionalmente no 

mecanismo molecular da mesma. 

A classificação das enzimas GHs em famílias a partir das similaridades entre 

as sequências de aminoácidos e, consequentemente, da similaridade estrutural, vem 

sendo proposta há alguns anos. Esta classificação, por sua vez, reflete as 

características estruturais destas enzimas de melhor forma do que apenas pela 

especificidade de substrato, bem como auxilia na elucidação das relações evolutivas 

entre as enzimas (HENRISSAT, 1991; HENRISSAT e BAIROCH, 1993). Este modelo 

é utilizado pelo banco de dados CAZy (Carbohydrate-Active enZYmes Database) e tal 

modelo subdivide as GHs em 135 diferentes famílias, das quais algumas serão 

tratadas neste trabalho (LOMBARD et al., 2014). 

As celulases são divididas em três grandes grupos de acordo com sua forma 

de atuação no substrato (Figura 4): (i) endoglucanases (EnG) ou 1-4-β-D-glicano-4-

glicanohidrolase, classificadas com o E.C. 3.2.1.4, atuam na região interna da fibra 

celulósica; (ii) exoglucanases (ExG), incluindo 1,4-β-D-glicano glicanohidrolases 

(conhecidas como celodextrinases), E.C. 3.2.1.74 e 1,4-β-D-glucano 

celobiohidrolases (as celobiohidrolases), E.C. 3.2.1.91, atuam nas extremidades da 

fibra; e (iii) β-glicosidases ou β-D-glucoside gluco-hidrolases (BG), classificadas com 

o EC 3.2.1.21, hidrolisam os oligossacarídeos solúveis em glicose (Figura 4) (LYND 

et al., 2002; KUMAR; SINGH; SINGH, 2008; DE CASTRO e PEREIRA JR, 2010).  

As β-glicosidases além disso auxiliam na atividade das CBHs, uma vez que 

atuam nas celobioses (inibidoras da atividade das CBHs) (OLSEN et al., 2011).  

As endoglucanases são responsáveis por dar início à hidrólise enzimática da 

celulose. Atuam clivando aleatoriamente a cadeia polissacarídica, dando origem a 

oligossacarídeos de diferentes tamanhos. Em consequência destas clivagens, 

terminações redutoras e não-redutoras são geradas. Em função desta fragmentação 
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da fibra celulósica em vários oligossacarídeos, elas são consideradas as responsáveis 

pela rápida diminuição do grau de polimerização da celulose, isto é, pela solubilização 

da fibra (LYND et al., 2002; CARDONA et al., 2010). 

As exoglucanases agem sobre os terminais redutores e não-redutores 

resultantes da atividade das endoglucanases. Tais enzimas, também chamadas de 

celodextrinases, liberam resíduos de glicose diretamente do polímero, enquanto que 

as celobiohidrolases (CBH) são responsáveis pela amorfogênese das fibras celulósica 

uma vez que desestratificam as mesmas. Desta forma, as CBHs promovem o aumento 

na hidrólise das fibras por torná-las mais expostas às demais celulases do complexo 

celulolítico (OHMIYA et al., 1982; LYND et al., 2002). Elas ainda podem ser divididas 

em dois subgrupos, CBH I e CBH II, caracterizadas por hidrolisarem terminais 

Redutores e Não-redutores, respectivamente (LYND et al., 2002). 

 As β-glicosidases, por fim, agem sobre as celobioses e celodextrinas solúveis 

gerando, como produto da hidrólise, monômeros de D-glicose (WITHERS, 2001). 

 

Figura 4. Mecanismo de ação das enzimas que atuam na degradação da celulose 

(SANTANA, 2010). 
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2.3.2 Hemicelulases 

Devido à complexidade de polissacarídeos presentes na estrutura da 

hemicelulose a sua hidrólise completa precinde a ação enzimática conjunta de 

enzimas específicas, como as xilanases, responsáveis principalmente pela hidrólise 

das ligações β-(1,4) presentes na xilana (COUGHLAN e HAZLEWOOD, 1993) (Figura 

5). A hidrólise completa da hemicelulose requer no mínimo nove enzimas diferentes 

de GHs e quatro de CEs. Tais enzimas atuarão nas diversas ramificações encontradas 

ao longo da composição da hemicelulose, as quais geralmente são L-arabinose, D-

xilose, L-fucose, D-galactose, ácido D-glucurônico, resíduos acetil e os ácidos ρ-

cumárico e ferúlico (GOUVÊA, 2013).  

  

Figura 5. Mecanismo de ação de enzimas que atuam na degradação da hemicelulose 

(SCHNEIDER, 2014). 

As enzimas endo-xilanases são as principais enzimas na hidrólise da 

hemicelulose. Iniciam a hidrólise atuando diretamente nas cadeias principais de 

xilana. Ao promoverem aleatoriamente a hidrólise das ligações β 1-4 entre os resíduos 
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de D-xilose (E.C. 3.2.1.8), levam à liberação de xilo-oligossacarídeos, os quais serão 

sequentemente hidrolisados pelas demais hemicelulases (COUGHLAN e 

HAZLEWOOD, 1993).  

As hemicelulases, juntamento com enzimas auxiliares, aumentam o 

rendimento de geração de monossacarídeos no processo de hidrólise enzimática do 

complexo lignocelulósico (GAO et al., 2011). 

 

2.3.3 Módulo de ligação a carboidratos (CBM) 

As enzimas podem se ligar ao substrato por meio de seu sítio catalítico ou então 

através de algum módulo de ligação não catalítico (VAN DYK et al., 2012). Dada a 

dificuldade de acesso a substratos insolúveis como a celulose, muitas enzimas são 

modulares, isto é, possuem módulo de ligação ao carboidrato, denominados CBM 

(Carbohydrate Binding Module) (LOMBARD et al., 2014). São domínios não catalíticos 

relacionados ao metabolismo de carboidrato que podem ser encontrados nas porções 

N- ou C-terminais das proteínas, havendo a possibilidade de ser encontrado mais que 

um CBM em determinada proteína ou, por outro lado, serem estes módulos 

encontrados ocasionalmente sozinhos (BARRAL et al., 2005). Geralmente estes 

módulos sofrem o processo de dobramento de modo autônomo (BORASTON et al., 

2004) e estão ligados por uma estrutura flexível ao sítio catalítico (VÁRNAI et al., 

2013). Estão relacionados principalmente à especificidade de reconhecimento e 

subsequente ligação a carboidratos e suas estruturas complexas. Através deles é 

possível a hidrólise de carboidratos insolúveis como a celulose, xilana, arabino-

furanosidase, manana, fucose, galactose, entre outros (GUILLÉN, SÁNCHEZ e 

RODRÍGUEZ-SANOJA, 2010). Uma vez que levam à aproximação entre o sítio 

catalítico enzimático e o substrato, mantém esta ligação por maior período e a ligação 

destes aos substratos resultam em maior rendimento enzimático obtendo, por 

exemplo, rendimento triplicado de hidrólise em substratos insolúveis como os 

celulósicos (REYES-ORTIZ et al., 2013). Além de colaborarem na ação de hidrolases, 

é reportado que as CBMs possuem a capacidade de auxiliar na desramificação do 

complexo lignocelulósico independentemente de ação hidrolítica de alguma enzima, 

entretanto é apontado que não são todas que possuem tal capacidade (BORASTON 

et al., 2004). 
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Por outro lado, tendo em vista a viabilidade, a reutilização de enzimas é algo a 

ser desenvolvido na produção de etanol de segunda geração. Porém, um dos entraves 

é que ao término das reações enzimáticas, algumas enzimas permanecem ligadas ao 

substrato. Estudos demonstraram que a utilização de celulases não acompanhadas 

por CBM possuíram um rendimento inferior em apenas 10% em relação àquelas 

acompanhadas, entretanto ao final do processo a recuperação das enzimas para a 

reutilização foi maior, demonstrando a necessidade de outras pesquisas 

(PAKARINEN et al., 2014).  

 

2.3.4 Atividades Auxiliares (AA) e Carboidrato Esterase (CE) 

As enzimas AA trata-se de uma nova classe do CAZy que foi originada a partir 

do grupo de LPMO (lytic polissacharide monooxigenase), enzimas que participam na 

solubilização do material lignocelulósio através de reações de oxirredução e mono-

oxigenases dependentes de cobre (QUINLAN et al., 2011). Tais enzimas somadas à 

antiga família GH 61, deram origem a esta nova classe chamada AA (LOMBARD et 

al., 2014). Estas enzimas realizam uma atividade oxidativa fundamental participando 

de maneira significativa na desconstrução de materiais recalcitrantes atuando nos 

compostos aromáticos (LEVASSEUR et al., 2013). 

As enzimas CE colaboram na degradação do material lignocelulósico e estão 

divididas em 16 famílias de acordo com o banco de dados CAZy (LOMBARD et al., 

2014). Atuando na O-desacetilação e N-desacetilação dos sacarídeos, isto é, atuam 

em moléculas éster ou amidas, nas quais o determinado sacarídeo estará na porção 

que seria de álcool e amina, respectivamente (BIELY, 2012).  

 

2.3.5 Micro-organismos como fonte de enzimas 

Os micro-organismos possuem um papel de fundamental importância nos 

ecossistemas, atuando na ciclagem de nutrientes, disponibilização de minerais, 

fixação de nitrogênio, desnitrificantes e como promotores de crescimento vegetal, 

configurando-os como peças-chave nos processos biogeoquímicos (LIMA et al., 2009; 

DE SOUZA et al., 2012). São desta forma importantes ferramentas na biotecnologia 

atuando como fonte de enzimas, antibióticos, biorremediadores, entre outros recursos 

que buscam a melhoria das condições de vida humana de forma sustentável 
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(PEREIRA et al., 2012). Frente à diversidade de moléculas que compõem o complexo 

lignocelulósico, os micro-organismos apresentam vasta quantidade de enzimas que 

contribuem na degradação deste material, em especial as celulases, que constituem 

o complexo celulolítico (WARREN, 1996). Para hidrolisarem e metabolizarem a 

celulose insolúvel é necessária aos micro-organismos à produção de celulases 

extracelulares. 

Na natureza, as enzimas podem ser encontradas em toda a parte, desde o trato 

digestivo até superfícies em contato com matéria orgânica. A identificação e 

isolamento de enzimas em amostras de biomas nacionais são importantes para 

baratear os processos biotecnológicos e descobrir atividades bioquímicas diferentes 

e mais apropriadas à aplicação industrial brasileira. 

 

2.4 Metagenômica 

O emprego da metagenômica na exploração de amostras ambientais tem sido 

considerado uma das formas mais acuradas para desvendar um nicho ecológico (VON 

MERING et al., 2007; CHISTOSERDOVA, 2010). O solo é a maior fonte microbiana 

de todo o planeta, sendo essa biodiversidade ainda desconhecida, representando, 

pois, um grande recurso inexplorado para obtenção de produtos naturais com 

potencial para aplicação na agricultura e outras áreas biotecnológicas (SLEATOR et 

al., 2008; NIELSON, WALL e SIX, 2015). 

Os microbiologistas apontam dificuldades em cultivar grande parte da 

microbiota presente no solo indo ao encontro de relatos indicando que apenas 0,1 a 

1,0% da microbiota do solo é cultivável por meio de métodos padrões (TORSVIK et 

al., 2002). Desde a década passada houve um crescimento dos estudos 

independentes de cultivo de micro-organismos, os quais permitem aos pesquisadores 

alcançarem um retrato do que ocorre na comunidade microbiana em determinado 

ambiente (WOOD e SALZBERG, 2014).  

A metagenômica abrange um amplo campo nas ciências biológicas direcionado 

à obtenção de conhecimento quanto aos genomas de micro-organismos, bem como 

quanto a toda comunidade microbiológica presente nos mais diversos ambientes. 

Entretanto, uma vez que o foco desta abordagem é o material genético, sua aplicação 

possui o grande benefício de não necessitar o cultivo destes micro-organismos para 
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que os estudos sejam realizados (CHISTOSERDOVA, 2010). Traduz-se, portanto, em 

uma importante ferramenta que possibilita explorar o ambiente microbiano e suas 

potencialidades genéticas e metabólicas (HANDELSMAN, 2004; DANIEL, 2005; 

SILVEIRA et al., 2006; STEELE et al., 2009; SIMON e DANIEL, 2010). Sendo assim, 

vem em auxílio e se apresenta como uma alternativa na busca por novos genes 

voltados à degradação do material lignocelulósico. 

A análise da biblioteca metagenômica pode ser feita abordando duas 

metodologias: funcional e sequencial (SCHLOSS e HANDELSMAN, 2003). A 

investigação por meio da função identifica clones que expressam enzimas ou uma via 

metabólica desejada (JEON et al., 2009) sendo o fenótipo identificado em meios de 

cultivo com substrato específico. A abordagem por meio de sequência é feita com a 

aplicação de sondas de hibridização desenhadas com base em regiões conservadas 

do DNA, ou por PCR, possibilitando encontrar genes de interesse. Por este método é 

utilizado também o sequenciamento das extremidades dos insertos de DNA 

recombinante ou sequenciamento total dos DNAs. A identificação das sequencias 

metagenômicas é feita por comparação em banco de dados mundiais (SCHLÜTER et 

al., 2008; MORIMOTO e FUJII, 2009). 

Uma vez que os micro-organismos desempenham diversas funções nos mais 

variados ambientes, em especial nos solos, são atores imprescindíveis nos processos 

biogeoquímicos (LIMA et al., 2009; DE SOUZA et al., 2013). Reconhecida a relevância 

destes, são também importantes ferramentas na biotecnologia atuando como fonte de 

enzimas, antibióticos, biorremediadores, entre outros recursos que buscam a melhoria 

das condições de vida humana de forma sustentável (PEREIRA et al., 2012). 

A metagenômica permite um grande alcance de micro-organismos não 

cultivados, desta forma aumenta as chances de encontrar enzimas ainda não 

caracterizadas, com a finalidade de estudar esta porção ainda desconhecida e 

verificar se a mesma apresenta atividades biotecnologicamente interessantes e 

aplicáveis. Através de sequenciamentos metagenômicos tem sido possível encontrar 

uma ampla quantidade de enzimas envolvidas na degradação do complexo 

lignocelulósico (KOECK et al., 2014). 

Sendo assim, com o objetivo de atender às premissas apontadas pelo MAPA 

quanto à sustentabilidade ambiental e aumento de produtividade da terra de modo a 
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preservar o meio ambiente, somado ao fato de que no solo se encontra uma rica fonte 

de micro-organismos e enzimas com potencial biotecnológico, esta dissertação trava 

sobre a prospecção e levantamento de potenciais enzimas envolvidas na degradação 

do extrato lignocelulósico presente na biomassa remanescente através da abordagem 

metagenômica, o que irá contribuir para o meio acadêmico no avanço destas 

tecnologias ainda incipientes com relação à viabilidade do etanol 2G. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Analisar o panorama do perfil metabólico e taxonômico em um metagenoma de 

solo sob cultivo de cana-de-açúcar, observando a relação existente entre os mesmos. 

Prospectar enzimas de interesse biotecnológico envolvidas na desconstrução do 

material lignocelulósico. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 Avaliação do perfil taxonômico desta comunidade; 

  Realizar o levantamento qualitativo e quantitativo de algumas famílias de 

enzimas envolvidas na desconstrução de material lignocelulósico; 

  Correlacionar as enzimas identificados com seus potenciais táxons. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Coleta de solo e extração do DNA metagenômico da amostra 

O solo foi amostrado na Usina Pitangueiras Açúcar e Álcool – SP, localizada 

na porção noroeste do estado a aproximadamente 397 Km da capital. De acordo com 

a classificação climática de Köppen-Geiger, esta região é pertencente ao tipo Aw – 

tropical chuvoso com inverno seco, sendo o mês mais frio com temperatura média 

superior a 18 ºC. A precipitação média anual desta região é de 1355 mm e temperatura 

anual média de 23 °C (CEPAGRI, 2015). 

A coleta se deu em agosto de 2012, inverno no Brasil, em campo sob cultivo 

de cana-de-açúcar (RB – 855453) colhida mecanicamente. Não houve queima da 

cultura nesta área e havia palhada de cana-de-açúcar sobre o solo.  

A área de amostragem foi delineada perpendicularmente à linha de plantio, com 

cinco pontos para coleta (NUNES et al., 2011). A distância entre os extremos do 

quadrante foi de 5 m2, somando 25 m2 de área representativa. O solo foi coletado até 

a profundidade de 0-20 cm a partir da superfície, no diâmetro de 5 cm para cada ponto. 

 

4.2 Montagem da biblioteca, sequenciamento high troughput e tratamento 

das reads 

As amostras de solo foram unidas e homogeneizadas resultando em uma 

amostra representativa do ambiente. Desta amostra, 1 g foi utilizado para a extração 

do DNA total através do FastDNA® SPIN Kit for Soil (BIO 101 – Quantum 

Biotechnologies), conforme protocolo estabelecido pelo fabricante. Este kit fornece 

grande quantidade de material genético quando comparado aos outros, 

permanecendo com qualidade (MAHMOUDI; SLATER e FULTHORPE, 2011). O DNA 

total foi avaliado em gel de agarose 0,6% e em leitura na plataforma Qubit® 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), e 1 µg foi utilizado para o sequenciamento.  

A biblioteca metagenômica foi preparada conforme protocolo TruSeq® DNA 

Sample Preparation v2 (Illumina®) recomendado pelo fabricante. O Whole Genome 

Sequence (WGS) foi realizado na plataforma Illumina® (NGS – Next Generation 

Sequencing), equipamento HiScanSQ, utilizando os kits Paired-End Cluster 
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Generation kit v3 (Illumina®) e TruSeqTM SBS kit v3 – 200 Cycles (Illumina®) nas 

especificações do fabricante. Uma vez que os dados são paired-end (2x 100 pb) o 

resultado da demultiplexação foram dois arquivos, R1 e R2. 

Os dados metagenômicos brutos resultantes do sequenciamento foram 

submetidos a um processamento de modo a remover as sequências de barcodes e 

de adaptadores. Para isso os programas Scythe v. 0.991 

(https://github.com/vsbuffalo/scythe) e CutAdapt v. 1.4.1 (MARTIN, 2011) foram 

utilizados no tratamento das extremidades 3' e 5' das reads, respectivamente. 

Subsequentemente, através do programa PRINSEQ-lite v.0.20.3 (SCHMIEDER e 

EDWARDS, 2011) as bases das reads foram analisadas com relação à qualidade, em 

que seriam removidas aquelas de baixa qualidade. A remoção de adaptadores e 

barcodes da extremidade 3' é realizada antes da remoção por qualidade, pois se esta 

remoção por qualidade ocorrer antes da retirada dos barcodes e adaptadores, bases 

que caracterizam um barcode ou um adaptador, por exemplo, poderia ser removida 

por possuir baixa qualidade, afetando negativamente a identificação e remoção destes 

barcodes/adaptadores.  

Para parametrizar o tratamento das sequências, estas foram avaliadas 

segundo a qualidade antes e depois do processamento das mesmas através do 

programa FastQC v. 0.11.3 

(http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc), através do qual foram 

gerados os gráficos antes e depois do tratamento realizado com as reads de R1 e R2. 

 

4.2.1 Amostra comparativa e obtenção dos dados taxonômicos e funcionais 

Para a obtenção do perfil taxonômico as reads foram submetidas ao servidor 

MG-RAST (Rapid Annotation using Subsystems Technology for Metagenomes) 

(MEYER et al., 2008), o qual utiliza o padrão taxonômico do NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) para esta finalidade. A análise de abundância foi realizada 

a partir do algoritmo LCA (Lowest Commom Ancestor) presente no servidor MG-RAST, 

a qual utiliza o banco de dados M5NR (M5 non-redundant protein) (WILKE et al., 

2012), a partir de uma identidade mínima de 60%, com um e-value máximo de corte 

de 10-5 e alinhamento mínimo de 50 pb. 

O perfil funcional das reads foi obtido através do servidor MG-RAST, o qual 

https://github.com/vsbuffalo/scythe
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lança mão, neste sentido, preferencialmente do banco de dados curado SEED 

(OVERBEEK et al., 2014), utilizando identidade mínima de 60%, com e-value máximo 

de 10-5 e alinhamento mínimo de 15 aminoácidos. 

A fim de comparar os dados alcançados pelo sequenciamento do DNA total do 

Solo Agrícola (SA) sob cultivo de cana-de-açúcar foram utilizados dados 

metagenômicos de uma amostra presente no banco público do servidor MG-RAST 

(MEYER et al., 2008). O DNA metagenômico desta amostra (4446153.3) é referente 

ao solo de uma Floresta Tropical (FT) denominada Floresta Experimental Luquillo 

localizada em Porto Rico. Esta floresta tropical é caracterizada por um clima 

relativamente estável com a média anual de precipitação de 4500 mm e temperatura 

média anual de 22 a 24°C (DEANGELIS et al., 2010). 

Os gráficos foram gerados e as análises estatísticas foram realizadas sendo o 

método estatístico utilizado o teste exato de Fisher e a correção de erro, Benjamini-

Hochbern, a partir do software STAMP v. 2.1.3 (PARKS et al., 2014). 

 

4.2.2 Montagem dos dados do metagenoma e obtenção dos novos perfis 

taxonômico e funcional 

A fim de se obter informações mais profundas e de maior acurácia acerca do 

ambiente estudado, foi realizada a montagem dos dados do metagenoma, isto é, a 

partir das sequências (reads) oriundas do sequenciamento, realizou-se a formação de 

sequências maiores, aqui chamadas de sequências montadas. Uma vez que os dados 

são metagenômicos, foi utilizado o algoritmo montador IDBA-UD v.1.1.2 (PENG et al., 

2012). Este montador possui um modo de entrada dos dados diferenciado, o qual ao 

invés de utilizar uma entrada simples como outros montadores, utiliza uma entrada 

múltipla que será relativa à profundidade de cobertura das reads. Desta forma, os k-

mers errôneos, sejam de alta, sejam de baixa cobertura, são removidos (PENG et al., 

2012). A avaliação referente à montagem genômica foi feita através do programa 

Assemblathon 2 (BRADNAM et al., 2013). Para o alinhamento das reads nos dados 

montados foi utilizado o alinhador BOWTIE2 v.2.2.3 (LANGMEAD e SALZBERG, 

2012). Através deste alinhamento entre as reads e a montagem genômica é possível 

se ter a informação referente às localizações das reads em cada montagem, 
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possibilitanto, por exemplo, determinar a abundância de determinada espécie ou gene 

e estabelecer relações entre estes. 

A filiação taxonômica foi realizada partindo-se das sequências montadas 

utilizando o programa Kraken v.0.10.5-beta, o qual é pautado em análise de Lowest 

Common Ancestor (LCA). O núcleo deste programa é composto por um conjunto k-

mers e respectivo LCA dos micro-organismos que possuem em seus genomas tais k-

mers. Sendo assim, este programa filia cada montagem a determinado táxon 

baseando-se em cálculos que partem da composição de k-mers presente na 

montagem em questão que são comparados aos k-mers e seus respectivos LCAs de 

seu banco de dados (WOOD e SALZBERG, 2014).  

Referente ao aspecto funcional dos dados metagenômicos, para a obtenção da 

predição gênica foi utilizado o programa Prokka v.1.11, um programa de linhas de 

comando cuja função é fazer a anotação de um draft de genoma bacteriano de 

maneira relativamente rápida e compatível com recursos computacionais simples 

como um computador pessoal (SEEMANN, 2014). Nesta etapa o programa gera 

informações sobre as localizações dos supostos genes presentes nas sequências, 

neste caso, sequências montadas. Subsequentemente à predição gênica, a anotação 

do perfil funcional da comunidade microbiana foi desempenhada através do programa 

InterProScan v.5.16-55.0 (JONES et al., 2014), o qual combina vários métodos de 

reconhecimento de assinaturas de proteínas a partir do banco de dados Inter Pro 

(MITCHELL et al., 2015), entre eles: PANTHER (10.0), SMART (6.2), PRINTS (42.0), 

Pfam (28.0), TIGRFAM (15.0) e outros. Nesta etapa este programa identifica e anota 

quais são os genes presentes nas sequências que supostamente eram genes, bem 

como quais são as funções e as demais possíveis informações que se possa alcançar 

sobre as mesmas. Aqueles genes que foram identificados como pertencendo às 

famílias de GHs são os tratados neste trabalho. 

Para além da anotação através do IterProScan, os dados foram confrontados 

com o dbCAN v.4 (YIN et al., 2012), um servidor online que se trata de um banco de 

dados de Hidden Markov Model (HMM) construído a partir das informações presentes 

no banco de dados CAZy (LOMBARD et al., 2014), a fim de se obter maiores 

informações acerca das famílias enzimáticas que estão relacionadas ao metabolismo 
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de carboidratos juntamente às GHs, isto é, enzimas presentes nas famílias CBMs, 

AAs e CEs. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Sequenciamento, validação da biblioteca metagenômica e 

processamento das reads 

A qualidade e integridade do DNA metagenômico oriundo da comunidade 

microbiana encontrada sob cultivo de cana-de-açúcar pode ser observada através 

das Figuras 6 e 7 obtidas através do Bioanalyzer v. 2.3. Na figura 7 observa-se o 

padrão de fragmentos com cerca de 300 pb (~80 segundos) originados para a 

construção da biblioteca para o sequenciamento. 

 

 

Figura 6. Eletroforese do DNA metagenômico da comunidade microbiana de 
solo sob cultivo de cana-de-açúcar (canaleta 2) contendo o padrão de 
fragmentos com cerca de 300 pb (~80 segundos) originados para a construção 
da biblioteca para o sequenciamento.   
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Figura 7. Validação da montagem da biblioteca para o sequenciamento obtida 
através do Bioanalyzer v. 2.3. Fragmentos com cerca de 300 pb (80 segundos) após 
a quebra mecânica do DNA metagenômico de solo sob cultivo de cana-de-açúcar. 
 

 

5.2 Quantidade de sequências (reads) resultantes do sequenciamento e 

comparação do perfil de qualidade das reads antes e após o 

processamento das mesmas 

O total de sequências resultantes do sequenciamento do DNA metagenômico 

da comunidade microbiana presente em solo sob cultivo de cana-de-açúcar, bem 

como a quantidade de reads resultantes após o processamento das mesmas (R1 e 

R2), se encontram contemplados na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Comparação dos dados pré e pós processamento das reads agrupadas em 
R1 e R2. A coluna Pré Processamento contém a quantidade de reads resultantes do 
sequenciamento. A coluna Pós Processamento contém a quantidade de reads que 
seguiram para as análises. 
 PRÉ 

PROCESSAMENTO 
PÓS 

PROCESSAMENTO 

Reads  R1 R2 R1 R2 

Total de sequências (reads) 33946405 33946405 32767986 32767986 

Tamanho da sequência 100 100 15-100 15-100 

%GC 63 64 63 63 

 

Os gráficos pelos quais é possível observar a comparação acerca das 

qualidades phred dos dados sequenciados antes e após o processamento das reads 

podem ser vistos nas figuras de 8 a 11. 
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Figura 8. Perfil de qualidade phred das sequências R1 analisado antes o 
processamento das mesmas.  

Figura 9. Perfil de qualidade phred das sequências R1 analisado após o 
processamento das mesmas. 
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Figura 10. Perfil de qualidade phred das sequências R2 analisado antes o 
processamento das mesmas. 

 

 

Figura 11. Perfil de qualidade phred das sequências R2 obtido após o 
processamento das mesmas. 
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5.3 Perfil metagenômico da distribuição taxonômica da comunidade 

microbiana de solo sob cultivo de cana-de-açúcar (SA) comparado ao 

metagenoma de Floresta Tropical (FT) através do MG-RAST 

As amostras possuem perfis diferentes em relação à predominância dos filos. 

O metagenoma SA apresentou o filo Actinobacteria como o mais abundante, seguido 

dos filos Proteobacteria e Firmicutes. O filo Proteobacteria se apresenta 

expressivamente como o mais abundante na amostra metagenômica FT, seguido de 

Acidobacteria e Actinobacteria   (Figura 12).  
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Figura 12. Perfis taxonômicos a nível de Filos das amostras dos metagenomas SA e 

FT, processados no servidor MG-RAST. Abundâncias com diferenças significativas  

(P < 0.05) calculadas no programa STAMP v. 2.1.3. 

 

5.4 Perfil funcional metagenômico da comunidade microbiana de solo sob 

cultivo de cana-de-açúcar (SA) comparado ao metagenoma de Floresta 

Tropical (FT) através do MG-RAST 

A fim de encontrar potenciais sequências codificadoras de genes relacionados 

à degradação de compostos lignocelulósicos, o DNA metagenômico do solo sob o 

cultivo canavieiro foi sequenciado e analisado através de ferramentas presentes no 

servidor MG-RAST por meio da classificação hierárquica (Hierachical Classification) 
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para a análise funcional. Utilizando como fonte de informação o banco de dados SEED 

(BAO et al.; 2011), o perfil funcional no primeiro de três níveis de classificação dos 

subsistemas pode ser observado na Figura 13, contendo os subsistemas presentes 

nos ambientes e suas respectivas abundâncias. O subsistema explorado, 

metabolismo do carboidrato, foi o mais encontrado em ambas as amostras.  

 

Figura 13. Perfil funcional no nível 1 dos metagenomas SA e FT, originado a partir do 
servidor MG-RAST e estatisticamente analisado pelo programa STAMP v.2.1.3. *(P < 
0.05). 
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5.5 Montagem dos dados metagenômicos 

Após a análise prévia obtida através das reads, estas reads foram 

encaminhadas para a montagem dos dados metagenômicos. A partir da análise 

desempenhada através do programa Assemblathon 2 (BRADNAM et al., 2013) foi 

possível verificar os resultados sobre a montagem feita por meio do programa IDBA-

UD v.1.1.2 (Tabela 3) (PENG et al., 2012) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Resultado da montagem dos dados sequenciados através do software 

IDBA-UD v.1.1.2 (PENG et al., 2012).    

Número de sequências 
montadas 

671.441 

Tamanho total (pb) 184.377.020 

Maior sequência (pb) 24.978 

Número de sequências >   1K nt 13.328 

Número de sequências > 10K nt        46 

Tamanho médio  275 

N50 283 

L50  166.184 

%A 18,38% 

%C 32,02% 

%G 31,80% 

%T  17,81% 

          

 

5.6 Perfil taxonômico do metagenoma de solo após montagem dos dados 

A partir da montagem dos dados do metagenoma SA, obteve-se as 

informações taxonômicas da comunidade microbiana a qual apresentou 24,5% de 

filiação ao domínio Bacteria e 74,5% de sequências não identificadas (Tabela 4).  
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Tabela 4. Distribuição taxonômica dos domínios do metagenoma da comunidade 
microbiana presente em solo sob cultivo de cana-de-açúcar (SA). 
 

Domínio % 

Bacteria 24,536 

Eukaryota 0,4218 

Archaea 0,3152 

Viruses 0,0018 

Raiz 0,1371 

Não classificadas 74,588 

 

A distribuição taxonômica em nível de filos da comunidade microbiana referente 

ao domínio Bacteria presente no solo sob cultivo de cana-de-açúcar pode ser 

observada por meio do gráfico a seguir, com grande predominância do filo 

Proteobacteria e Actinobacteria   (Figura 14). 

 

Figura 14. Distribuição taxonômica a nível de filo do metagenoma da comunidade 
microbiana em relação ao domínio Bacteria presente em solo sob cultivo de cana-
de-açúcar. 

 A Tabela 5 a seguir contém os filos que apresentaram porcentagem menor que 

1%. 
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Tabela 5. Composição de Filos que apresentaram frequência menor que 1% 
listados em ordem decrescente de abundância. 

 

Outros (%) 

Acidobacteria 0,946 
Deinococcus-Thermus 0,668 
Chloroflexi 0,567 
Planctomycetes 0,369 
Cyanobacteria 0,316 
Bacteroidetes 0,311 
Verrucomicrobia 0,196 
Gemmatimonadetes 0,101 
Chlorobi 0,066 
Spirochaetes 0,059 
Nitrospirae 0,053 
Synergistetes 0,049 
Cloacimonetes 0,033 
Thermodesulfobacteria 0,019 
Thermotogae 0,019 
Deferribacteres 0,017 
Aquificae 0,013 
Tenericutes 0,008 
Armatimonadetes 0,007 
Fusobacteria 0,006 
Fibrobacteres 0,006 
Elusimicrobia 0,005 
Ignavibacteriae 0,004 
Chlamydiae 0,004 
Dictyoglomi 0,003 
Candidatus_Saccharibacteria 0,002 
Chrysiogenetes 0,001 
Caldiserica 0,001 

 

 

5.7 Enzimas envonvidas na degradação da biomassa lignocelulósica 

identificadas nos dados montados do metagenoma da comunidade 

microbiana do solo sob cultivo de cana-de-açúcar 

 

Para o perfil metabólico da comunidade microbiana de solo agrícola de cana-

de-açúcar (SA) feito após a montagem dos dados, objetivou-se a identificação das 
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enzimas envolvidas na desconstrução do material lignocelulósico. Várias famílias de 

GHs foram encontradas em diferentes quantidades. Além disso, a distribuição 

taxonômica a nível de filo e classe das sequências montadas que continham as 

famílias GHs foi levantada, a partir da qual se observou a predominância do filo 

Actinobacteria  seguido do filo Proteobacteria. 

Foram identificadas 333 assinaturas de enzimas distribuídas em 27 famílias 

GHs (Tabela 6). Apenas uma parte das assinaturas foram alcançadas pela distribuição 

taxonômica. Do total de assinaturas enzimáticas, foi possível realizar atribuição 

taxonômica de 129 enzimas, entretanto estas se encontraram distribuídas em meio as 

20 famílias de GHs das 27 encontradas (Tabela 6 e Figura 15).  

A fim de agregar informações mais profundas acerca do metabolismo de 

carboidratos neste ambiente, para além das famílias, também buscou-se alcançar 

quais eram as funções enzimáticas presentes nas famílias GHs (Tabela 5).  

A Tabela 6 traz estas informações de maneira sumarizada ao pontuar as 

classes taxonômicas que puderam ser identificadas dentre o total de enzimas, bem 

como as funções anotadas das mesmas. Em seguida, na Figura 16 se observa um 

diagrama ilustrando a via de degradação do material lignoceluósico associando quais 

são as famílias enzimáticas que se encontram atreladas a cada etapa desta via.   

 A distribuição taxonômica a nível de filo das GHs encontradas neste ambiente 

pode ser visualizada na Figura 15, na qual se observa a predominância do Filo 

Actinobacteria . Com relação às enzimas que estão relacionadas às atividades das 

GHs, das 72 famílias existentes de CBM, 21 estão presentes nesta comunidade, 

enquanto que das 12 famílias de AA, 5 foram observadas para este ambiente, e das 

16 famílias de CE, 11 foram identificadas.  
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Tabela 6. Famílias de GHs e suas respectivas funções encontradas no metagenoma da comunidade microbiana presente em solo sob 
cultivo de cana-de-açúcar, a partir do software InterProScan v.5.16-55.0 (JONES et al., 2014), bem como as atribuições taxonômicas 
das mesmas a nível de Filo (negrito) e Classe (itálico), através do software Kraken v.0.10.5-beta (WOOD e SALZBERG, 2014). As 
sequências das quais não foi possível se obter a filiação taxonômica foram agrupadas no conjunto Não-Atribuída (NA).   

  
Actino- 
bacteria 

Proteobacteria 
Acido- 

bacteria 
Deinococcus- 

Thermus 
Chloroflexi 

Plancto- 
mycetes 

Fungi* NA Função 

Família 
(GH) 

Quantidade 
Actino- 
bacteria 

Alpha Beta Delta 
Acido- 

bacteria 
Deinococci Thermomicrobia 

Plancto- 
mycetia 

Asco- 
Mycota* 

NA 
 

GH1 50 12 6 2 1 0 0 0 0 1 28 
3.2.1.21 
β- galactosidase e 
β -glicosidase 

GH2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
3.2.1.23  
β-galactosidases 

GH3 24 2 3 0 0 1 0 0 0 1 17 - 

GH4 46 6 3 0 0 0 1 1 0 0 35 - 

GH5 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14 Celulases 

GH9 11 5 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
3.2.1.4 
Endo-β-glucanases  

GH11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Celulase e hemicelulase 

GH12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 

GH13 64 20 9 2 0 0 0 2 1 0 30 3.2.1.1 α-amilase  

GH15 39 13 3 1 2 0 0 0 0 0 20 - 

GH16 8 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 - 

GH18 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 - 

GH20 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
3.2.1.52  
β-hexomidase 

GH26 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
3.2.1.78 β-mananase 
Endo-mananase 

GH27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3.2.1.22  
α-galactosidase 

GH30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 O-glicosídicas 

GH36 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
EC 3.2.1.22 
Melibiase 
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GH37 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
EC 3.2.1.28 
Trehalase 

GH38 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
EC 3.2.1.24 
α-mannosidase 

GH44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
3.2.1.4 
Endo-β-glucanase 

GH57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 

GH63 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 
3.2.1.106 Manosil oligo. 
glicosidase 

GH65 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 - 

GH71 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 - 

GH77 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 
2.4.1.25 Desramif. 
glicosil transferase  

GH99 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 

GH127 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
EC 3.2.1.55 β -L-
arabinofuranosidase 

*Não pertencentes ao domínio Bacteria. 
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NA – não atribuído. 

Figura 15.  Atribuição taxonômica a nível de filo das sequências montadas que apresentaram as famílias de GHs. 

GH1 GH2 GH3 GH4 GH5 GH9 GH12 GH13 GH15 GH16 GH18 GH20 GH26 GH37 GH38 GH63 GH65 GH71 GH77 GH99

NA 28 2 17 35 14 5 2 30 20 2 2 3 4 3 3 3 6 2 4 5

Fungi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Planctomycetes 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chloroflexi 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deinococcus-Thermus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acidobacteria 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proteobacteria 9 1 3 3 1 0 0 11 6 4 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0

Actinobacteria 12 0 2 6 2 5 1 20 13 2 2 1 2 1 1 0 5 0 0 1
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Figura 16. Via da degradação lignocelulósica e da pectina  associadas às enzimas relacionadas encontradas no metagenoma de solo 
sob cultivo de cana-de-açúcar através dos dados montados. As famílias de enzimas presentes na biblioteca metagenômica do solo sob 
cultivo de cana-de-açucar são destacadas no texto em azul (Adaptado de: MHUANTONG et al., 2015).
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Distribuição taxonômica do metagenoma das comunidades microbianas 

presentes em solo sob cultivo de cana-de-açúcar (SA) e floresta tropical 

(FT) 

Antes da montagem dos dados, através das análises realizadas a partir do 

servidor MG-RAST referente aos dados metagenômicos da comunidade presente em 

SA, foi possível se obter um panorama prévio com relação à distribuição taxonômica 

encontrada nesta comunidade, bem como compará-la a uma comunidade de floresta 

tropical (FT). 

 Nesta análise prévia foi observada no ambiente SA maior abundância para o 

filo Actinobacteria seguido dos filos Proteobacteria e Firmicutes, enquanto que no 

ambiente FT o filo Proteobacteria foi o mais abundante seguido dos filos Acidobacteria 

e Actinobacteria.  

Após a montagem dos dados metagenômicos do ambiente SA e a subsequente 

análise taxonômica realizada através do programa Kraken v.0.10.5-beta, observou-se 

uma inversão de posições, na qual o filo Proteobacteria passou a ser o filo mais 

abundante neste ambiente. Todavia, o filo Actinobacteria permaneceu apresentando 

grande abundância referente à composição da comunidade (Figura 14).  

 Estes dois filos mais abundantes em SA (Proteobacteria e Actinobacteria) 

geralmente estão entre os principais componentes encontrados em estudos 

metagenômicos de comunidade microbianas presente em solos (VENTURA et al., 

2007; JANSSEN, 2006; QUIRINO et al. 2009; DINI-ANDREOTE et al., 2010; ORR et 

al., 2015).  

Proteobacteria é um dos filos mais vastos dentro dos procariotos, e 

responsável pela porção majoritária das bactérias gram-negativas, envolvendo um 

conjunto complexo de atributos fenotípicos e fisiológicos que inclui indivíduos 

fototróficos, heterotróficos e quimiolitotróficos (GUPTA, 2000). Por conta desta 

grande variedade metabólica, fisiológica e morfológica, este grupo de bactérias 
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desempenha um importante papel para o ciclo biogeoquímico do solo, sendo 

predominantemente encontrado em bibliotecas genômicas oriundas de solo 

(KERSTERS, 2006). Este papel é potencializado quando há rotação de cultura com 

plantas da família Fabaceae, às quais micro-organismos endofíticos diazotróficos – 

que se associam à planta e realizam a fixação biológica de nitrogênio – presentes 

neste filo se associam. No entanto, as proteobactérias possuem um papel especial 

com relação à cultura da cana-de-açúcar, pois esta cultura é composta por uma das 

espécies da família Poaceae a qual também apresenta interação com bactérias 

endofíticas diazotróficas, como por exemplo, as bactérias do gênero Burkholderia sp., 

Herbaspirillum sp. (β-Proteobacteria), Azospirillum sp. (α- Proteobacteria) e 

Azotobacter sp. (γ-Proteobacteria). Além da fixação de nitrogênio, como produto de 

seus metabolismos tem-se o ácido indol acético (AIA) o qual está relacionado à 

promoção do crescimento da planta, logo, estas são consideradas bactérias 

promotoras do crescimento vegetal (CENTELLAS et al., 1999; BASHAN et al., 2004; 

TEJERA et al., 2005; LUVIZZOTO, 2008; PISA et al, 2011; PEREIRA et al., 2012).  

O filo Proteobacteria, predominante em ambos os ambientes, pode ser 

subdividido em quatro grupos de acordo com os perfis fisiológicos de cada grupo: (i) 

acidófilas, oxidantes aeróbicas de ferro; (ii) neutrófilas, oxidantes aeróbicas de ferro; 

(iii) neutrófilas, anaeróbicas (dependentes de nitrato) oxidantes de ferro; e (iv) 

oxidantes fotossintéticas anaeróbicas de ferro (HEDRICH et al, 2011). Apesar desta 

subdivisão apontando as preferências de pH destes determinados grupos, o filo 

Proteobacteria não é tão influenciado pelo pH como os outros grupos (LAUBER et al., 

2009). Em contrapartida, a umidade parece ter sido um fator preponderante na 

abundância deste filo para os ambientes analisados, principalmente para o ambiente 

FT no qual este filo apresenta uma diferença de abundância superior a três vezes a 

abundância do segundo filo, Acidobacteria. Van Horn et al., (2014) observaram 

correlação positiva entre a umidade e a abundância do filo Proteobacteria no solo. 

Sendo assim, possivelmente a queda na umidade, em decorrência do período de seca 

característico do inverno brasileiro, seleciona negativamente os micro-organismos 

deste filo no ambiente SA, favorecendo, por outro lado, aqueles encontrados no úmido 

ambiente de FT. 
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A classe α-Proteobacteria se destacou entre as demais classes de seu filo nos 

dois ambientes, corroborando os dados da literatura (SPAIN et al. 2009; KURAMAE 

et al., 2012), com destaque para o ambiente FT, a qual é a classe mais abundantes. 

Trata-se de uma diversa classe, com espécies de importantes papéis biológicos, 

apresentando uma ampla variedade metabólica, incluindo fotossíntese, fixação 

biológica de nitrogênio, oxidação da amônia e redução de compostos carbônicos 

(WILLIAMS et al., 2007), desempenhando deste modo um importante papel na cultura 

da cana-de-açúcar.  

Os micro-organismos pertencentes ao filo Actinobacteria são conhecidos por 

serem importantes degradadores da matéria orgânica, como material lignocelulósico 

e quitina (GAVA et. al., 2002; DA VINHA et al., 2011; BRITO-CUNHA et al., 2015), 

estando consequentemente associados à presença de genes glicosil hidrolases (GH) 

(SUKHARNIKOV et al., 2012; MOHANTA, 2014; MENEZES et al., 2015; (WANG e 

LU, 2016), como encontradas neste ambiente.  

Grande parte dos micro-organismos presentes no filo Actinobacteria são 

também caracterizados por serem mais resistentes a variações de pH e temperatura, 

inclusive em relação aos fungos (TUOMELA et al., 2000). É sabido que manejos 

agrícolas, como o uso da terra e a adição de fertilizantes, promovem modificações no 

ambiente que alteram significativamente a composição microbiológica do solo 

(JANGID et al., 2008).  Tais resistências (a alterações de pH e temperatura) somadas 

ao fato de que micro-organismos deste filo produzem esporos de resistência 

(JEFFREY, 2008), provavelmente podem estar relacionadas à grande abundância do 

mesmo na comunidade presente em SA, uma vez que naquela presente no ambiente 

FT os micro-organismos predominantes com grande margem foram aqueles 

pertencentes ao filo Proteobacteria.  A palhada remanescente que havia sobre o solo 

em que se encontrava tal comunidade microbiana provavelmente favoreceu a 

presença de organismos portadores de genes relacionados à degradação dos 

carboidratos, o subsistema mais abundante encontrado (Figura 12). Dadas as 

características metabólicas do filo Actinobacteria, outro fator que pode ter favorecido 

a grande abundância do mesmo é a palhada de cana-de-açúcar encontrada sobre o 

SA (WANG e LU, 2016). 
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Em função da variabilidade de seu metabolismo, características fisiológicas e 

capacidade de se desenvolverem em ambientes hostis, o filo Actinobacteria possui 

importante papel no setor industrial (RAJU, 2010; AZUMA, 2011; ADEGBOYE e 

BABALOLA, 2012; SHIVLATA et al., 2015). Há ainda um crescente interesse das 

indústrias de etanol por enzimas termoestáveis e seu emprego na geração de etanol 

celulósico (GONÇALVES et al., 2015) agregando cada vez mais destaque no setor 

energético (SAINI et al., 2015; WATANABE et al., 2015). Suela-Silva et al.  (2013), 

apontam para a quantidade e variedade de espécies nos solos tropicais, os quais são 

uma potencial fonte de produtos biotecnológicos.  

O filo Firmicutes, terceiro em abundância no SA, é caracteristicamente 

encontrado em solos sob cultivo de cana-de-açúcar (DINI-ANDREOTE et al., 2010; 

PISA et al., 2011). Rachid et al. (2013), ao compararem os perfis das comunidades 

microbianas existentes em solo do bioma Cerrado e em solos sob cultivo de cana-de-

açúcar em diferentes manejos, reportam que há um aumento significativo na 

abundância deste filo em solos cujo manejo da cana-de-açúcar é feito sem a queima 

da mesma, como no caso de SA. Desta forma, é sugerido que a expressiva 

representatividade deste filo encontrada no SA seja influenciada pelas condições que 

este filo encontra neste específico ambiente, diferentemente do que ocorre no 

ambiente FT.  

Entre as classes mais abundantes encontradas em SA estão Bacilli e 

Clostridia, duas importantes classes dentro de Firmicutes. Os micro-organismos 

destas classes são caracterizados por comporem um diverso grupo de bactérias 

gram-positivas relacionadas, a partir da fermentação à produção de ácido lático, 

acetona, butanol e etanol (GU et al., 2010). Entre eles há linhagens que utilizam uma 

ampla gama de monossacarídeos, dissacarídeos, amido e outros substratos como a 

própria xilana (LEE et al., 1885), possuindo, desta forma, potencial biotecnológico a 

ser explorado (GU et al., 2010).  Dado que muitos destes indivíduos são capazes de 

degradar compostos presentes na biomassa vegetal, também é sugerida a relação 

entre a presença de palhada remanescente no solo à expressiva abundância destas 

duas classes, bem como às enzimas ligadas à degradação de xilose, encontradas 

neste ambiente. Sharmin et al. (2013) observaram a dominância deste filo ao analisar 



63 
 

 

a estrutura microbiana de resíduos em contato com o processamento da cana-de-

açúcar, o que vem ressaltar estas relações. 

A grande abundância destes micro-organismos aqui relatados, somada às 

enzimas encontradas neste estudo determinam um grande avanço nesse sentido, 

haja vista que identifica o potencial deste solo e seus constituintes, bem como provê 

coordenadas para os estudos consequentes. Uma vez encontradas enzimas ligadas 

à degradação do material lignocelulósico e que entre os micro-organismos mais 

abundantes estão aqueles pertencentes ao filo Actinobateria, a probabilidade de que 

tais enzimas sejam termoestáveis e resistentes a variações de pH aumenta em 

relação a outros ambientes, sugerindo estudos mais aprofundados neste ambiente. 

 

6.2 Perfil funcional do metagenoma da comunidade microbiana do solo sob 

cultivo de cana-de-açúcar voltado à degradação do material 

lignocelulósico  

A reconhecida diversidade encontrada nas comunidades microbianas dos 

solos, principalmente aquela relativa aos solos sob manejos agrícolas (UPCHURCH 

et al., 2008), foi também notada ao se observar o panorama funcional desta 

comunidade presente em solo sob cultivo de cana-de-açúcar. A variedade de famílias 

enzimáticas encontradas nesta comunidade microbiana compõe um conjunto 

enzimático cujo amplo espectro de atividades é suficiente para levar à desconstrução 

do complexo lignocelulósico, levando à liberação dos monômeros fermentescíveis.  

Através das buscas realizadas após a montagem dos dados, tornou-se possível 

identificar uma ampla diversidade de famílias de GHs, as quais, como já citado são 

compostas por variadas enzimas com funções diversificadas relacionadas ao 

metabolismo de carboidratos. Para além de encontrar quais eram as famílias de GHs 

presentes, se conseguiu alcançar as funções específicas de algumas enzimas que 

compõem tais famílias (Tabela 5). Por meio destas informações mais profundas, isto 

é, do conhecimento de quais prováveis funções as enzimas anotadas estão 

desempenhando naquele ambiente, melhor se dá a compreensão sobre as 

potencialidades e funcionalidades das mesmas. 

As famílias aqui reportadas abrangem as chamadas verdadeiras celulases, pois 

contêm enzimas de atividades endoglucanase, exoglucanase e β-glicosidases 
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(MHUANTONG et al., 2015) como GH5 e GH9, por exemplo, que estão entre as 

principais famílias relacionadas à degradação de celulose. De maneira mais 

específica, nos contigs associados às famílias GH9 e GH44 foi identificada a presença 

de enzimas endo-β-glucanases (E.C. 3.2.1.4) (Tabela 5) que dão início ao processo 

de hidrólise da celulose liberando terminais redutores, não redutores e 

oligossacarídeos através da atuação arbitrária nas ligações β-1-4-glicosídicas 

presentes no interior da cadeia celulósica. Enzimas presentes na família GH12 

possivelmente também estão envolvidas nesta etapa inicial da hidrólise, pois, por mais 

que neste estudo não se alcançou as atividades específicas das enzimas encontradas 

nesta família, a mesma é caracterizada como contendo esta atividade (MHUANTONG 

et al., 2015). 

A família GH 5, encontrada neste ambiente, se trata de uma das famílias que 

possui maior variedade de enzimas dentre as GHs (LOMBARD et al., 2014), contando 

com considerável representatividade entre as GHs (Tabela 5). Além de também 

possuir enzimas de atividade endo-β-glucanase (E.C. 3.2.1.4), principal função 

apresentada na literatura por esta família, é também portadora de enzimas 

exoglucanases CBH II (3.2.1.91). Estas enzimas participam da degradação do 

material lignocelulósico atuando nos terminais não redutores das extremidades da 

cadeia celulósica liberando oligossacarídeos como celotetraoses, celotrioses, 

celobioses ou até mesmo levando à liberação direta de monômeros de D-glicose 

(BHAT et al., 1997).  

A família GH 1 trata-se de uma das maiores famílias dentre as GHs (LOMBARD 

et al., 2014) e foi a segunda família mais encontrada neste ambiente (Tabela 5).  

Traduz-se numa diversificada família relacionada à atuação sobre diversos substratos, 

sendo as enzimas mais encontradas β-galactosidase e a β-glicosidase (WITHERS, 

1997). Ao observar as funções atribuídas às sequências montadas associadas às 

enzimas compreendidas na família GH 1, a enzima β-glicosidase (E.C. 3.2.1.21) foi 

identificada. Estando entre as mais abundantes nos meios enzimáticos celulolíticos, 

seja natural ou industrialmente, estas enzimas são alvos de muitos estudos (HORN et 

al., 2012). Apesar de não se ter alcançado as funções específicas das enzimas 

presentes nas famílias GH3 e GH30 encontradas neste ambiente, se sabe que 

enzimas com tal atividade β-glicosidase (E.C. 3.2.1.21) são encontradas nas mesmas 
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(CAIRNS e ESEN, 2010). A atividade exercida por estas enzimas é crucial na 

finalização da desconstrução do material lignocelulósico, pois atuam sobre as 

celobioses levando à liberação de monômeros de D-glicose, sendo por isso também 

conhecidas como celobiases. 

Com relação à porção de hemicelulose da biomassa lignocelulósica, várias 

famílias levantadas neste estudo possuem enzimas que irão contribuir para a 

degradação da mesma. É o caso da família GH11, a qual é composta por duas endo-

xilanases, a endo-β-1,4-xilanase (EC 3.2.1.8) e endo-β-1,3-xilanase (EC 3.2.1.32), 

que iniciam a hidrólise da hemicelulose atuando aleatoriamente no interior da cadeia 

de xilana liberando xilo-oligossacarídeos. Dado que atuam aleatoriamente na hidrólise 

da xilana, componente mais abundante da hemicelulose, e que a hemicelulose, por 

sua vez, se trata do componente mais abundante das gramíneas como a cana-de-

açúcar (DE SOUZA et al, 2013), estas enzimas desempenham um papel fundamental 

no processo de hidrólise enzimática do material lignocelulósico (WATANABE et al., 

2015). Já possuem ampla aplicação em vários setores industriais como alimentação, 

polpas, detergentes, papel, entre outros (BEG et al., 2001). Contudo, com a atual 

busca por biocombustíveis gerados a partir de biomassa vegetal, este grupo 

enzimático tem atraído os olhares da pesquisa e das indústrias (GAO et al., 2011; HU 

et al., 2013; GONÇALVES et al., 2015). HU et al. (2011) aponta que o sinergismo entre 

celulases e endo-xilanases proporcionou o aumentou da eficiência na hidrólise de 

compostos lignocelulósicos pré-tratados, ressaltando a importância destas enzimas e 

de suas interatividades. 

Os xilo-oligossacarídeos resultantes da atuação das endo-xilanases serão 

subsequentemente hidrolisados por enzimas presentes nas famílias GH1 e GH3, as 

β-1,4-xilosidases (EC 3.2.1.37), as quais levarão à liberação dos monômeros de D-

xilose como produto desta hidrólise (POLIZELI et al., 2005; WATANABE et al., 2015). 

Estas são peças fundamentais na degradação da hemicelulose realizando as etapas 

finais para a hidrólise completa da mesma (RAHMAN et al., 2003). 

Relacionadas à degradação de outros constituintes da hemicelulose como as 

arabinanas, galactanas e mananas estão enzimas encontradas nas famílias GH1, 

GH2, GH3, GH26, GH27, GH38 e GH127. 
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A família GH3 também abrange enzimas α-L-arabinofuranosidases, assim 

como a família GH127 na qual foi possível identificar tal função. Estas enzimas irão 

atuar em outro composto da hemicelulose, os resíduos de L-arabinose, atuando sobre 

compostos α-L-arabinofuranosídeos, α-L-arabinanas que possuam ligações α-(1-3) 

e/ou α-(1-5), arabinoxilanas e arabinogalactanas, realizando a hidrólise do terminal 

não-redutor α-L-arabinofuranosídeo a α-L-arabinosídeos (E.C. 3.2.1.55) 

(MARGOLLES-CLARK et al., 1996). Em suma, levam à liberação de monômeros L-

arabinoses das extremidades ligadas às cadeias principais de xilanas, xiloarabinoses 

e arabinanas. Ressalta-se também a importância destas enzimas, uma vez que as 

mesmas também contribuem na deslignificação, agindo na ruptura entre a 

hemicelulose e lignina através da atuação em pontes éter que podem ocorrer entre 

resíduos de L-arabinose e lignina (DA SILVA DELABONA et al., 2013). 

As enzimas pertencentes à família GH27, de acordo com as funções específicas 

encontradas para estas enzimas neste ambiente, são α-galactosidases (EC 3.2.1.22) 

(Tabela 5). Tais enzimas estão relacionadas à degradação de galactanas, podendo 

também fazer parte das enzimas presentes na família GH4. Atuam em terminais não 

redutores de α-D-galactose, incluindo galacto-oligossacarídeos e em resíduos de 

galactose que estão ligados às cadeias principais de manana via alfa-1,6, 

desramificando as galactomananas. Por outro lado, a família GH2 abrange enzimas 

β-galactosidases (EC 3.2.1.23), as quais atuam nos terminais não redutores de β-

galactose gerando β-galactosídeos.  

As enzimas associadas às famílias GH26 e GH38 tiveram suas funções 

identificadas neste ambiente (Tabela 5), estando ambas relacionadas ao metabolismo 

de manana. Aquelas presentes na família GH26 são β-mananases (EC 3.2.1.78), as 

quais atuam de forma aleatória hidrolisando as cadeias de manana nas ligações 

internas β-1,4 da estrutura, liberando oligossacarídeos. Já as enzimas α-manosidase 

(EC 3.2.1.24) da família GH38, relacionadas às fases finais da degradação deste 

composto, atuam nos terminais não redutores α-D-manose liberando resíduos de D-

manose. 

A família mais abundante foi a GH 13, cujas enzimas foram identificadas como 

α-amilases (3.2.1.1) (Tabela 5). Estas não estão relacionadas diretamente à 

degradação do material lignocelulósico, entretanto tratam-se de enzimas amplamente 
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aplicadas no ramo industrial por conta de sua ação fundamental na hidrólise do amido. 

Frente a outras fontes a síntese por micro-organismos é a via preferencial de produção 

desta enzima por ser uma forma mais limpa e natural (SUNDARRAM e MURTHY, 

2014). Além de serem empregadas em indústrias de detergente, papel e têxtil, por 

exemplo, participam na geração de etanol a partir de amido sendo utilizadas nas 

etapas de liquefação e sacarificação, nas quais o amido é hidrolisado a açúcares 

fermentescíveis às leveduras (MUSSATTO et al., 2010). Sendo assim, a anotação 

destas enzimas neste trabalho tem sua importância dado que estas carregam 

interesses de aplicação biotecnológica, uma vez que seu estudo está relacionado a 

vias alternativas de combustíveis (PERVEZ et al., 2014) e que prosseguem as buscas 

por enzimas de melhor desempenho ou de micro-organismos que possam ser 

utilizados como produtores dadas suas aplicabilidades (SOUZA e MAGALHÃES, 

2010).  

 

6.2.1 Relação das classes de micro-organismos e suas atuações no processo 

de degradação da biomassa lignocelulósica 

No tocante às filiações taxonômicas das GHs encontradas neste ambiente, 

observou-se a predominância do filo Actinobacteria. Este mesmo padrão foi reportado 

por Mhuantong et al. (2014), ao estudarem o metagenoma de bagaço de cana-de-

açúcar. Dadas as características deste filo no tocante às suas resistências de pH e 

temperatura, estas enzimas ganham interesse por possíveis características 

diferenciais interessantes às necessidades biotecnológicas.  

Este filo foi encontrado em 16 das 20 famílias de GHs, somando 59% das 

filiações taxonômicas das enzimas classificadas. Em seguida, observou-se 

aproximadamente 34% no filo Proteobacteria distribuídas em três classes, α-

Proteobacteria (75%), β-proteobacteria (13,6%) e δ-proteobacteria (11,3%) (Tabela 

5). O restante ficou dividido entre as classes: Planctomycetes, Deinococci e 

Thermomicrobia, as quais estão relacionadas a específicas famílias em comparação 

às quatro principais classes. 

Através da associação entre as atribuições taxonômicas e as GHs encontradas 

acompanhadas de suas respectivas funções na via hidrolítica do material 
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lignocelulósico infere-se sobre quais as classes estarão envolvidas em cada etapa 

deste processo.  

Dentre os micro-organismos desta comunidade microbiana, aqueles atuantes 

na etapa de desconstrução da cadeia celulósica são α-Proteobacteria, β-

proteobacteria, δ-proteobacteria, Actinobacteria, Acidobacteria e Planctomycetes, 

sendo que a classe Actinobacteria é encontrada em todas as etapas.  

As classes Actinobacteria e Planctomycetes estão associadas às enzimas 

presentes na família GH9, uma das principais famílias envolvidas na degradação do 

material lignocelulósico (MHUANTONG et al., 2015). Uma vez que estão relacionadas 

às atividades das enzimas endo-β-glucanases (3.2.1.4), participam, pois, do início da 

degradação da cadeia celulósica. Tais enzimas se encontram também presentes nas 

famílias GH5 e GH12, relacionadas à classe Actinobacteria.  

Atuando na continuação da hidrólise do material celulósico, estão micro-

organismos relacionados às classes Actinobacteria e α-Proteobacteria, que levam à 

liberação de celo-oligossacarídeos ou mesmo D-glicoses livres, uma vez que estão 

associadas à família GH5 portadoras de enzimas CBH II (3.2.1.91).  

Participando das etapas finais do metabolismo da cadeia celulósica, liberando 

monômeros de D-glicose a partir das celobioses, estão as classes α-Proteobacteria, 

β-Proteobacteria, δ-Proteobacteria e Actinobacteria, associadas à família GH1, a qual 

possui enzimas β-glicosidases (E.C. 3.2.1.21). Além destas classes, também se 

encontrou associada a esta família a classe Ascomycota, pertencente ao reino Fungi 

do domínio Eukarya. É sabida a granda abundância e aplicabilidade de enzimas GH 

produzidas por fungos, entretanto a filiação taxonômica das sequências montadas foi 

feito através de um programa de alta acurácia, o qual se baseia em genomas 

completos para fazer a filiação (RANJENDRAN, RAJOLI e TAHERZADEH, 2016). 

Sendo assim, o provável motivo pela baixa filiação a fungos pode ter sido, porque a 

quantidade de genomas completos destes micro-organismos é extremamente menor 

em relação às bactérias. 

Participando na hidrólise da fração mais abundante do material lignocelulósico 

da cana-de-açúcar (DE SOUZA et al., 2013), a hemicelulose, as classes envolvidas 

são α-proteobacteria, β-proteobacteria, δ-proteobacteria, Actinobacteria, 

Acidobacteria, Deinococci e Thermomicrobia. 
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Envolvidas na desconstrução da fração mais abundante da hemicelulose, a 

xilana, foram observadas as classes α-Proteobacteria, β-Proteobacteria, δ-

Proteobacteria, Actinobacteria e Acidobacteria, além da classe de Eukaria, 

Ascomycota, associadas às enzimas xilosidases (EC 3.2.1.37) das famílias GH1 e 

GH3 (Tabela 5) e às α-L-arabinofuranosidases (E.C. 3.2.1.55) presentes na família 

GH3. Além disso, na classe α-Proteobacteria são encontradas enzimas relacionadas 

à degradação da lignina (TAYLOR et al., 2012) como é o caso das α-L-

arabinofuranosidases (E.C. 3.2.1.55), também presentes na família GH3. 

Na hidrólise de galactana foram encontradas as classes α-Proteobacteria, 

Actinobacteria, Deinococci e Thermomicrobia, associadas a atividade α-galactosidase 

(EC 3.2.1.22) associada a família GH4.  Enquanto que a classe α-Proteobacteria se 

associa à β-galactosidases (EC 3.2.1.23), família GH2. 

Na hidrólise da manana encontrou-se apenas o filo Actinobacteria, o qual está 

associado a presença de β-mananases (EC 3.2.1.78) e α-manosidases (EC 3.2.1.24) 

presentes respectivamente nas famílias GH26 e GH38 (Tabela 5). 

 

6.2.2 Outras classes de enzimáticas envolvidas na degradação da biomassa 

vegetal 

A princípio objetivou-se alcançar o levantamento das principais famílias 

envolvidas no processo de desramificação da biomassa, voltando as pesquisas 

inicialmente às famílias de GHs. Contudo, a fim de enriquecer as informações acerca 

das enzimas envolvidas no processo de desconstrução da biomassa vegetal, para 

além destas famílias também foram procuradas e identificadas neste ambiente outras 

famílias que também estão relacionadas ao metabolismo de carboidratos, atuando 

indiretamente neste processo, realizando um papel muitas vezes importante à ação 

das GHs, as famílias de CBM, CE e AA.  

Associadas às ligações das hidrolases principalmente a carboidratos insolúveis 

e ao aumento do rendimento das mesmas (CANTAREL et al., 2009), uma vasta 

variedade de CBMs foram aqui reportadas. Das 74 famílias existentes, 21 estão 

presentes nesta comunidade. Referente à degradação do material lignocelulósico são 

descritas como possuindo afinidade por celulases as famílias CBM4, CBM6, CBM16, 

CBM30, CBM44, CBM64, sendo que CBM4 e CBM6 estão relacionadas à associação 
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da fração amorfa da matriz celulósica e a CBM16 também está relacionada a 

estruturas de glicomanana. Associadas à ligação às xilanas estão as famílias CBM2, 

CBM4, CBM13 e CBM44, enquanto que as famílias CBM32, CBM51 e CBM61 estão 

associadas à galactana. A família CBM20 está relacionada à ligação ao amido, 

domínio também chamado de Starch Binding Domain (SBD) (LOMBARD et al., 2014). 

 Referente à classe de enzimas CE, das 16 famílias existentes, 11 foram 

encontradas neste ambiente. Destas, aquelas encontradas neste ambiente que estão 

envolvidas no metabolismo das hemiceluloses presente nos vegetais são as famílias 

CE1, CE3, CE4, CE5 e CE7 (BIELY, 2012). Todas estas famílias se encontram ligadas 

à desacetilação do composto mais abundantes da hemicelulose, a xilana. Deste 

modo, uma vez que os polissacarídeos presentes na cana-de-açúcar, uma 

angiosperma, possuem ao longo das cadeias principais de xilana grupamentes O-

acetil éster (KOUTANIEMI et al., 2013), estas enzimas estarão envolvidas em grande 

parte no processo de degradação.  

Juntamente com as outras classes de enzimas, a presença da classe de AAs, 

a mais recente classe descrita, forma o conjunto dos principais grupos envolvidos na 

desconstrução da biomassa vegetal (LEVASSEUR et al., 2013). Das 12 famílias 

enzimáticas que compõem esta classe, 5 foram observadas neste ambiente, as quais 

atuam nos constituintes da lignina realizando atividades de oxirredução dos mesmos, 

como dos compostos aromáticos, por exemplo, ou mesmo dos sacarídeos, como a 

família AA3 que atua na oxidação de celobioses através da enzima celobiose 

desidrogenase (EC 1.1.99.18). 

 

6.3 Perspectivas futuras 

A formação de um coquetel enzimático, isto é, um conjunto composto por 

diferentes enzimas celulases e enzimas assessoras, as quais irão hidrolisar cada 

parte do material lignocelulósico, tem sido o foco de inúmeras pesquisas e apontado 

como parte crucial para aumentar o rendimento completo desta hidrólise (BERLIN et 

al., 2007;  GAO et al., 2011; ALVIRA et al., 2011; HU et al., 2013; GONÇALVES et al., 

2015 ). Este aumento de rendimento gerado pela formação do coquetel ainda não é 

bem definido, entretanto, é atribuído à sinergia entre as diferentes enzimas. Além 

disso, a formação do coquetel leva à redução na quantidade de enzimas necessárias 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412019633#b0010
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412019633#b0010
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à hidrólise (HU et al., 2011). Vários estudos já foram conduzidos neste sentido, 

entretanto poucas são aquelas que foram voltadas à melhora no processo de hidrólise 

enzimática da biomassa oriunda da cana-de-açúcar (KOVACS et al., 2009;  

DELABONE et al., 2013).  

HU et al. (2013), ao observar diferentes composições de coquetéis contendo 

enzimas celulolíticas e assessoras, observa a variação da especificidade de substrato 

dependente da composição enzimática do coquetel. Uma vez que estas enzimas se 

encontram em ambiente onde há a presença de palhada de cana-de-açúcar, é 

provável que a barreira da especificidade de substratos, se tratando de biomassa 

lignocelulósica de cana-de-açúcar, se torne menos desafiadora. Dada a complexidade 

e variedade de compostos e ligações presentes na estrutura lignocelulolítica, a partir 

da riqueza de enzimas encontradas no ambiente SA, com notável presença de 

hemicelulases, ressalta-se a importância do mesmo como fonte de pesquisas visando 

à obtenção de enzimas objetivando a formação de um coquetel enzimático eficiente 

na desramificação da biomassa vegetal de alta eficiência e baixo custo. 

Indústrias e governos buscam pela obtenção de biocombustível celulósico 

(GONÇALVES et al., 2015), entretanto a desconstrução do arranjo lignocelulósicos 

para obtenção de açúcares livres de forma eficiente e economicamente viável ainda é 

um grande desafio (LYND et al., 2008). Estudo avaliando as implicações para a 

produção de etanol de segunda geração reporta que somente a hemicelulose compõe 

aproximadamente 50% do material lignocelulósico do bagaço de cana-de-açúcar, 

apontando enzimas aqui reportadas como constituintes de um coquetel enzimático 

necessário para que a celulose se torne acessível às celulases (DE SOUZA et al., 

2013).  

Deve-se ressaltar que, se tratando de dados metagenômicos, se trabalha com 

a possibilidade de que parte das enzimas aqui reportadas podem ser novidades, isto 

é, ainda não descritas, podendo desta forma, serem exploradas. Neste sentido, a 

variedade de enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas levantadas e de suas 

respectivas contribuições na desramificação da estrutura lignocelulósica, bem como o 

levantamento de quais os possíveis micro-organismos envolvidos neste processo, 

contribuem de forma efetiva para o avanço na resolução deste desafio, elencando 

este ambiente como promissora fonte para investigações futuras e provendo 
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conhecimentos balizadores aos próximos passos em favor da obtenção de enzimas 

assessoras termoestáveis, a baixo custo e de alta eficiência. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A comunidade microbiana presente no solo sob cultivo de cana-de-açúcar 

apresentou um grande potencial como fonte de enzimas promissoras para a pesquisa 

na construção de coquetéis enzimáticos voltados à degradação do material 

lignocelulósico. Isto foi verificado, haja vista a variabilidade de enzimas presente nesta 

comunidade e suas respectivas associações taxonômicas, as quais revelaram 

significativa presença do filo Actinobacteria, o qual é sabido possuir enzimas 

interessantes relacionadas a processos de hidrólise enzimática.  Desta forma, esta 

pesquisa abre perspectivas otimistas para investigações em busca de enzimas 

alternativas com características biotecnológicas aplicáveis para a hidrólise enzimática 

da biomassa vegetal.  
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