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RESUMO 

Enzimas microbianas atuantes em condições variadas de pH, temperatura e 

concentrações de oxigênio estão substituindo a utilização de substâncias químicas 

em processos industriais devido a estabilidade e sustentabilidade ambiental. Para isto, 

é de suma importância a busca por novos microrganismos produtores de enzimas de 

interesse industrial, pois eles são a fonte para novas enzimas potencialmente 

candidatas para aprimoramentos em processos industriais. Dentro deste contexto, 

este trabalho analisou uma coleção de 397 bactérias, sendo 390 da família 

Mycobacteriaceae e sete do gênero Gordonia sp. quanto à capacidade de biodegradar 

os substratos pectina, amido, carboximetilcelulose (CMC) e guaiacol utilizando testes 

fenotípicos. Os resultados revelaram que todos os sete isolados do gênero Gordonia 

demonstraram resultado positivo somente para degradação de pectina. Dentre os 390 

isolados de Mycobacteriaceae, 231 (59,2%) apresentaram habilidade para 

metabolizar pectina, 53 (13,6%) amido, 44 (11,3%) carboximetilcelulose e 17 (4,4%) 

guaiacol. A análise final dos dados mostrou que 70 isolados (17,9%) de 

Mycobacteriaceae foram capazes de degradar dois tipos de substratos, sendo que 36 

(9,2%) metabolizaram pectina e amido, 24 (6,2%) pectina e CMC, nove (2,3%) pectina 

e guaiacol e um (0,25%) CMC e amido. Ademais, 10 isolados (2,6%) apresentaram 

resultado positivo para a degradação de três substratos, sendo: quatro (1%) isolados 

degradaram pectina, amido e CMC, dois (0,5%) pectina, amido e guaiacol e quatro 

(1%) pectina, CMC e guaiacol. Somente dois isolados (0,5%) foram capazes de 

biodegradar os quatro substratos, sendo estes pertencentes à espécie 

Mycolicibacterium austroafricanum (S01 e S02). Os resultados dos testes fenotípicos 

utilizados neste trabalho demonstraram sua utilidade como método de triagem para 

avaliar a degradação dos substratos pectina, amido, CMC e guaiacol. Ainda, os dados 

reforçam a hipótese inicial deste trabalho sobre os isolados analisados serem 

potenciais produtores de enzimas de interesse industrial, abrindo perspectivas para 

futuros estudos quantitativos e de caracterização de enzimas. 

 
 
Palavras-chave: Pectinases. Amilases. Celulases. Ligninases. Mycobacteriaceae. 

 

 



ABSTRACT 

Microbial enzymes that act in a wide range of pH, temperature and oxygen 

concentration are replacing the use of chemistry substances in industrial process due 

their stability and environmental sustainability. For this, the search for new 

microorganisms that produce enzymes of industrial interest is extremely important, as 

they are the source for new enzymes that are potentially candidates for improvements 

in industrial processes. This work analysed a collection of 397 bacteria, being 390 of 

Family Mycobacteriaceae and seven from the genus Gordonia sp. as for the capacity 

of biodegrade the substrates pectin, starch, carboxymethylcellulose (CMC) and 

guaiacol using phenotypic tests. The results showed that all the seven isolates from 

the genus Gordonia demonstrated positive result only for pectin degradation. Among 

390 isolates of Mycobacteriaceae, 231 (59,2%) isolates had the ability to metabolize 

pectin, 53 (13,6%) starch, 44 (11,3%) carboxymethylcellulose and 17 (4,4%) guaiacol. 

The final analysis showed that 70 isolates of Mycobacteriaceae were able to degrade 

two types of substrates and, among these, 36 (9,2%) metabolized pectin and starch, 

24 (6,2%) pectin and CMC, 9 (2,3%) pectin and guaiacol and one (0,25%) CMC and 

starch. In addition, 10 isolates presented positive result for degradation of three 

substrates: four isolates (1%) degraded pectin, starch and CMC, two (0,5%) pectin, 

starch and guaiacol and four (1%) pectin, CMC and guaiacol. Only two isolates were 

able to biodegrade four substrates, those who belong to specie Mycolicibacterium 

austroafricanum (S01 and S02). The results of phenotypic tests used in this work 

showed their utility as a screening method to evaluate the degradation of substrates 

pectin, starch, CMC and guaiacol. Still, the data reinforces the initial hypothesis of this 

work about the isolates of these groups being potential producers of enzymes of 

industrial interest, opening perspectives to future quantitative studies and enzyme 

characterization. 
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Enzimas de Importância Industrial

Conceitualmente, enzimas são proteínas com atividade catalítica que 

aceleram a velocidade de reações químicas (ROBINSON, 2015). As enzimas 

podem ser obtidas a partir de fontes vegetais, animais e microbianas e são 

utilizadas em vários processos industriais nas áreas têxtil, farmacêutica, 

alimentícia e de papel e celulose. Há uma crescente tendência em substituir 

catalisadores químicos utilizados nos processos industriais por enzimas, pois 

estas possuem como vantagem menor tempo de ação, maior especificidade 

de reação e menor custo energético, além de serem consideradas de maior 

sustentabilidade ambiental (MUSSATTO et al., 2007; GARG et al., 2016).  

Microrganismos como fungos, bactérias e leveduras são as principais 

fontes de enzimas de aplicação industrial devido à capacidade de produção e 

obtenção do produto em tempo curto e pela facilidade de manipulação 

genética, podendo levar ao melhoramento da produção, bem como da 

atividade enzimática (ZIMMER et al., 2009). A busca por microrganismos que 

possam produzir enzimas robustas, capazes de suportar condições 

industriais, como variação de temperatura e pH, é um desafio e um estímulo 

à novas pesquisas na área microbiológica.   

Enzimas como pectinases, celulases, amilases e ligninases, assim 

como lipases, xilanases e glicose oxidase possuem grande destaque pois são 

utilizadas em diversos segmentos industriais participando de processos na 

indústria de alimentos, produção e lavagem de têxteis, produção e 

melhoramento de biocombustível, entre outros (POLIZELI et al., 2005; 

GUIMARÃES et al., 2006; GARG et al., 2016; DE OLIVEIRA et al., 2017). 

Dentre estas, são foco deste estudo as celulases, amilases, pectinases e 

ligninases. 

1.1.1. Pectina e pectinases 

Um dos constituintes da parede celular de plantas terrestres é a pectina, 

que é formada por um complexo heterogêneo de polissacarídeos estruturais 

e é encontrada na lamela média da parede celular primária de plantas (Figura 
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1) (KHAN et al., 2013). Em sua definição, a pectina é uma matriz de glicano

rica em subunidades de ligações α 1,4 - ácido galacturônico que ancoram e 

provêm suporte para fibras de celulose e hemicelulose (ABBOTT; 

BORASTON, 2008).  

Figura 1: Representação esquemática da parede celular de plantas com pectina, 

celulose e hemicelulose.  

Fonte: Adaptado de LOIX et al., 2017. 

Ademais, ancorados ao esqueleto principal, açúcares como galactose, 

arabinose, xilose e ramnose podem formar cadeias laterais complexas. 

Grupos metila e acetila também podem ser encontrados ancorados a esta 

cadeia principal (KHAN et al., 2013). Sob este contexto, a pectina pode formar 

cadeias complexas e robustas, sendo as pectinases as enzimas que catalisam 

a reação de degradação da pectina. De acordo com o modo de ação, existem 

três tipos principais: a pectina liase, que catalisa a clivagem das ligações α 1,4 

por trans eliminação; a pectina hidrolase, que catalisa a clivagem hidrolítica 

das ligações glicosídicas, enquanto a pectina esterase realiza a 

desesterificação dos grupamentos metila encontrados no polissacarídeo 

(SHARMA et al.,2012).   

Na indústria, estas enzimas têm importância na produção de sucos, 

onde diminuem a viscosidade e aumentam o rendimento do produto ao 

quebrar a ligação glicosídica α 1,4 do polissacarídeo, uma vez que a presença 

de pectina torna a fruta viscosa e de difícil processamento. Na extração de 
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óleo vegetal, a enzima leva ao aumento de compostos antioxidantes, tais 

como compostos fenólicos, agregando assim, qualidade ao produto final 

(ICONOMOU et al., 2010). Além disso, as pectinases são utilizadas na 

indústria têxtil para amaciamento de roupas, uma vez que torna a fibra mais 

hidrofílica, resistente e permite a remoção de ceras pela lavagem industrial 

(KLUG-SANTNER et al., 2006; WANG et al., 2007; GARG et al., 2016). Na 

indústria de vinho, são utilizadas para promover o aumento da extração de 

pigmentos naturais, realçando a cor do produto (CHAUDHRI; SUNEETHA, 

2012; KHAN et al., 2013). Em indústrias de papel, a pectina presente no 

material vegetal ocasiona o tom amarelado no papel. Sendo assim, a 

pectinase atua no branqueamento deste produto, enquanto em reciclagem, 

auxilia no processo de descoloração do papel (PATHAK et al., 2010). Por fim, 

no tratamento de águas residuais de indústrias, tais como de processamento 

de frutas, as pectinases atuam na degradação da pectina presente nos 

resíduos, facilitando o tratamento da água (KASHYAP, D. et al., 2001).  

1.1.2. Celulose e celulases 

Assim como a pectina, a celulose é localizada na parede celular de 

plantas terrestres. É tida como o polissacarídeo mais abundante da natureza, 

responsável por aproximadamente 35% a 50% do peso seco de cada planta. 

Estruturalmente, é composta por resíduos de glicose conectados por ligações 

β-1,4 e, além disso, há fibras cristalinas que conferem insolubilidade para este 

substrato (LYND et al., 2002; DOI; KOSUGI, 2004).   

Sendo um polímero altamente resistente e de difícil degradação, as 

enzimas celulases são responsáveis por degradar a celulose, clivando as 

ligações glicosídicas β-1,4 encontradas na celulose (BEHERA et al., 2014). 

De acordo com a região em que hidrolisam a celulose, as celulases são 

caracterizadas como: 1, 4-β-endoglucanase, que hidrolisa, de forma aleatória, 

as ligações glicosídicas β-1, 4 na cadeia longa de celulose, a 1, 4-β 

exoglucanase, que hidrolisa a extremidade não redutora desta cadeia longa e 

a β-glucosidase que hidrolisa o dissacarídeo celobiose em glicose 

(SHEWALE, 1982; WOODWARD; WISEMAN, 1982; MOHANTA, 2014).  
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As celulases são utilizadas na indústria têxtil para o processamento de 

algodão e linho, uma vez que auxilia na lavagem, amaciamento e na 

restauração da cor do produto. As celulases também são usadas no 

processamento de alimentos, em que podem reduzir as fibras presentes nos 

grãos, elevando sua drenagem em processos industriais (JONES et al., 2008; 

(PRAKASH et al., 2013). Na produção de biocombustíveis, podem ser usadas 

para a clivagem hidrolítica da celulose, resultando em açúcares que serão 

fermentados para produzir álcool (WILSON, 2009; REYAD, 2013). Celulases, 

em conjunto com pectinases, aumentam o rendimento e eficiência desses 

processos (GARG et al., 2016). 

Ainda no âmbito industrial, existem derivados de celulose de maior 

interesse como a carboximetilcelulose (CMC), que é amplamente 

comercializada complexada com sal de sódio. Este composto é solúvel em 

água e possui a capacidade de ser produzido a partir de biomassa com baixo 

custo (FUJIMOTO et al., 2002). Por conta destas propriedades, este derivado 

também é utilizado em testes fenotípicos como indicativo para a produção de 

celulases.   

1.1.3. Amido e amilases 

O amido é encontrado em diversas espécies de plantas, como um 

carboidrato de reserva e é abundante em grãos e cereais (40% a 90% do peso 

seco), leguminosas (30% a 50% do peso seco) e frutas imaturas ou verdes 

(40% a 70% do peso seco) (STORPIRTIS, 2006). Este polímero é 

caracterizado por ser um homopolissacarídeo, composto de amilose e 

amilopectina. A amilose é uma cadeia pouco ramificada que contém unidades 

de glicose unidas por ligações glicosídicas α-1,4. Por sua vez, a amilopectina 

é uma estrutura bastante ramificada, unida por ligações glicosídicas α-1,4 e 

α-1,6 (SINGH, 2006; TESTER et al., 2004).   

As amilases são enzimas que catalisam a degradação de amido, 

sendo que a α-amilase é responsável por hidrolisar as ligações glicosídicas α-

1,4, internas, enquanto que a β-amilase atua clivando as ligações glicosídicas 

α-1,4 a partir da extremidade de resíduos não redutores (IULEK et al., 2000; 

SOUZA; MAGALHÃES, 2010).  
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Estas enzimas também possuem importância industrial, uma vez que o 

amido contribui para as propriedades de textura de alimentos, atuando como 

espessante, estabilizador e hidratante, além de ser convertido em xaropes 

com alta quantidade de frutose para posterior uso em alimentos (AMMAR et 

al., 2002; SINGH et al., 2003). Em indústrias alcoólicas, como por exemplo, 

na produção de etanol, a clivagem das cadeias de amido possibilita a 

produção de açúcar, que passará por processos de fermentação para produzir 

o álcool (SANCHEZ et al., 1996; KUDDUS et al., 2012).

1.1.4. Lignina e Ligninases 

A lignina, heteropolímero aromático, é o segundo polímero mais 

abundante encontrado na Terra e o recurso renovável que tem maior 

conversão em biomassa (FISHER; FONG, 2014). É encontrada associada à 

celulose na parede celular das plantas (Figura 2). Possui as funções de 

resistência mecânica e a patógenos, transporte de água e crescimento 

secundário (LABEEUW et al., 2015; LEISOLA et al., 2012; WENG; CHAPPLE, 

2010). Estruturalmente, a lignina é biossintetizada a partir monolignoís (álcool 

cumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapílico) que derivam as subunidades 

p-hidroxifenila, guaiacila e siringila, respectivamente (AHMAD et al., 2010;

FISHER; FONG, 2014). 

As enzimas que degradam a lignina são denominadas lignina 

peroxidase (LiP), manganês peroxidase (MnP) e lacase (Lac). As enzimas 

peroxidase despolimerizam o complexo de lignina através de agentes 

oxidantes produzidos por mediadores oxidantes, sendo que a LiP oxida locais 

com alto potencial redox, que incluem compostos não fenólicos. Por sua vez, 

a MnP não é capaz de oxidar estes compostos e depende de manganês para 

degradar a lignina (FISHER; FONG, 2014). Já a lacase é uma oxidase multi-

cobre que contém a habilidade de oxidar compostos orgânicos para as 

espécies radicais correspondentes, sendo sua atividade indicada através da 

degradação do substrato guaiacol (DE GONZALO et al., 2016).  

Por sua vez, as ligninases também são importantes na indústria têxtil, 

uma vez que promovem a descoloração de tecidos ao degradar corantes. 
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Estas enzimas também são utilizadas no tratamento de poluentes orgânicos 

e tóxicos ao degradar compostos fenólicos, benzeno e tolueno (AUST, 1995; 

POINTING, 2001; COUTO; HERRERA, 2006; WENG; CHAPPLE, 2010; 

SHRADDHA et al., 2011; PRAKASH et al., 2013). 

Figura 2: Representação esquemática da parede celular de plantas com lignina. 

 Fonte: Adaptado de LOIX et al., 2017. 

Atualmente, diversos microrganismos como fungos e bactérias são 

descritos como produtores de enzimas que são utilizadas comercialmente. 

Entre os fungos, as linhagens Trametes trogii isolado 463 e Aspergillus 

fumigates MTCC cepa 4163 são conhecidas por produzirem ligninases e 

pectinases. Espécies bacterianas dos gêneros Bacillus e Streptomyces, como 

B. licheniformis isolado GCBU-8 e S. erumpens cepa MTCC 7317, e B. subtilis

isolado WPI são conhecidas por produzirem amilases e lacases, 

respectivamente (LEVIN et al., 2002; IKRAM-UL-HAQ et al., 2003; PHUTELA 

et al., 2005; KAR; RAY, 2009; SHEIKHI et al., 2012).  

Diante da importância na área industrial, há uma busca constante por 

novas enzimas, bem como o melhoramento do desempenho de catálise de 

enzimas já conhecidas. Assim, a prospecção de novos microrganismos com 

habilidade de produzir enzimas robustas é uma área de pesquisa em plena 

expansão. Diversos microrganismos saprofíticos são reconhecidos por 
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sobreviver em diferentes condições de temperatura, pH e nutrientes e podem 

oferecer uma nova fonte de enzimas para a indústria.  

Bactérias da ordem da Actinomycetales pertencentes às famílias 

Mycobacteriaceae e Nocardiaceae serão aqui destacadas por possuírem 

relatos de degradação de compostos orgânicos e foram foco deste estudo 

(KWEON et al., 2011; SILVA et al., 2019).  

1.2. Família Mycobacteriaceae 

Atualmente a família Mycobacteriaceae agrupa 192 espécies divididas 

em cinco gêneros: Mycobacterium, Mycobacteroides, Mycolicibacterium, 

Mycolicibacter e Mycolicibacillus (GUPTA et al., 2018; OREN; GARRITY, 

2018; URL: http://www.bacterio.net/mycobacterium.html).  

A maioria das espécies bacterianas desta família são encontradas 

amplamente distribuídas no meio ambiente e são consideradas saprofíticas. 

Cabe destacar que o gênero Mycobacterium reúne algumas espécies 

consideradas estritamente patogênicas como Mycobacterium tuberculosis e 

Mycobacterium leprae, agentes causadores de tuberculose e hanseníase, 

respectivamente (LORY, 2014). Em relação às características destes 

microrganismos, se apresentam em forma de bacilo ligeiramente curvo e 

realizam respiração aeróbia ou microaerofílica (HARTMANS; BONT, 1992). 

Possuem metabolismo heterogêneo, suportando faixas variáveis de 

temperatura, pH e nutrientes (FALKINHAM, 2002).  

Algumas espécies desta família ganharam destaque pela habilidade 

em degradar outros tipos de compostos como hidrocarbonetos lineares e 

aromáticos policíclicos, que podem ser poluentes ambientais e de difícil 

mineralização. Esta proficiência foi observada na cepa PYR1 

(Mycolicibacterium austroafricanum), que possui a capacidade de degradar 

diversos hidrocarbonetos, incluindo pireno (HEITKAMP et al., 1988; KIM et al., 

2008; KWEON et al., 2011). Outra cepa, Mycobacterium sp. CH1, também foi 

relatada com a habilidade em metabolizar fluoranteno, fenantreno, 

octadecano e dodecano, além do pireno (CHURCHILL et al., 1999). Ademais, 

o isolado DSM 44515 de Mycobacterium agri foi descrito com a capacidade
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de degradar octocrileno, substância presente em filtros solares, enquanto o 

isolado MBWY-1 de M. phocaicum foi relatado com a habilidade em 

metabolizar fluoroglicofeno-etil, componente de herbicidas (CHEN et al., 2011; 

SULEIMAN et al., 2019). Por sua vez, o isolado FA4T de M. fluoranthenivorans 

foi relatado contendo a habilidade de degradação de aflatoxinas, uma 

micotoxina que pode estar presente em alimentos e, além disso, o isolado 

NRRL B-3805 de M. neoaurum possui a capacidade de metabolizar esteróis, 

produzindo precursores para medicamentos esteroides (HORMISCH et al., 

2004; LI et al., 2018).  

Da perspectiva genômica, o isolado UM_WWY de M. brisbanense foi 

relatado com a possível capacidade de sintetizar ureia, com base em análises 

in silico, sendo este composto capaz de ser utilizado como fertilizante (WEE 

et al., 2016). Há também relato sobre a presença de genes funcionais de 

celulases em isolados de M. tuberculosis, M. austroafricanum, M. bovis, M. 

abscessus, M. avium e M. marinum (MEDIE et al., 2010).  

Apesar destes dados obtidos na literatura demonstrarem uma 

versatilidade metabólica deste grupo de bactérias, até o momento não há 

relatos sobre a habilidade das bactérias da família Mycobacteriaceae em 

degradar os substratos que foram avaliados neste trabalho. 

1.3. Família Nocardiaceae 

A família Nocardiaceae é composta por 245 espécies, que estão 

distribuídas nos gêneros Gordonia, Micropolyspora, Nocardia, Rhodococcus, 

Smaragdicoccus, Williamsia, Millisia e Skermania (ZHI et al., 2009, URL:  

http://www.bacterio.net/nocardiaceae.html).  

As bactérias do gênero Gordonia são bacilos Gram-positivos, crescem 

em um espectro de 20ºC a 37ºC, além de sobreviver em faixa variável de pH 

de 5 até 10. Além disso, diversos isolados dessas bactérias foram 

encontrados em animais aquáticos, uma vez que realizam endossimbiose 

com outros seres vivos e estes isolados contém alto potencial para produção 

de drogas de interesse biotecnológico (SOWANI et al., 2018).   

As bactérias deste gênero apresentam aspectos macro-morfológicos 
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variáveis podendo produzir pigmentos nas cores, laranja, vermelho, amarelo 

e rosa. Os pigmentos que estão relacionados a essas cores são derivados de 

poli-isoprenóides, como por exemplo, astaxantina, cantaxantina e carotenos, 

que são utilizados como corantes naturais na indústria alimentícia (LINOS et 

al., 2002; AKSU; EREN, 2007; SOWANI et al., 2018).   

Gordonia spp. são distribuídas na natureza e têm sido consideradas 

promissoras na área biotecnológica devido a capacidade de degradar, 

transformar e sintetizar compostos orgânicos, como Gordonia amicalis cepa 

HBS1 capaz de degradar pireno e Gordonia alkanivorans cepa S7 que contém 

a capacidade de degradar hidrocarbonetos de óleo combustível 

(ARENSKÖTTER, et al., 2004; ALVES et al., 2005; XU et al., 2011; 

DRZYZGA, 2012; SOWANI et al., 2018). Além destes, G. sihwensis (MTZ096) 

foi descrita com a capacidade de degradar 100% do substrato n-hexadecano, 

um hidrocarboneto alifático também presente em óleos (SILVA et al., 2019).  

Ainda, Lee et al. (2001) observaram a degradação de 3-Metilpiridina e 

3-Etilpiridina pelo isolado LE31 de Gordonia nitida, compostos utilizados na

indústria farmacêutica e agrícola e, em 2018, Altenhoff et al. demonstraram a 

degradação de poli(cis-1,4-isopreno), composto presente em borracha, por 

Gordonia polyisoprenivorans isolado VH2. Da mesma maneira, a habilidade 

em metabolizar o composto poli(cis-1,4-isopreno) foi observado para a cepa 

Gordonia paraffinivorans MTZ041 (BRAGA et al., 2019). Há relatos de 

produção de xilanases, enzimas de interesse industrial, pela cepa Gordonia 

sp. T-30 (KASHYAP et al., 2014; SHIN et al., 2015; SOWANI et al., 2018). A 

xilanase, por exemplo, possui funções no processamento de alimentos, 

especificamente no branqueamento e, além disso, pode hidrolisar resíduos 

agrícolas e com isso, produzir biogás (POLIZELI et al., 2005; RIFAAT et al., 

2006; PRAKASH et al., 2013). Por fim, também foram descritos a presença de 

genes funcionais de celulases na cepa Gordonia terrae DSM 43249 (STALIN 

et al., 2012). Entretanto, assim como a família Mycobacteriaceae, não há 

relatos experimentais comprovando a degradação dos substratos utilizados 

neste estudo.  
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2. JUSTIFICATIVA

As bactérias da família Mycobacteriaceae e do gênero Gordonia são 

microrganismos que se adaptam a diferentes condições de temperatura, pH e 

oxigênio, sendo assim, podem conter enzimas robustas para utilidade 

industrial. Este trabalho realizou uma triagem fenotípica qualitativa de isolados 

bacterianos para avaliar o potencial de biodegradação de pectina, amido, 

carboximetilcelulose e guaiacol.  

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral 

Realizar a triagem de isolados bacterianos potencialmente produtores de 

pectinases, amilases, celulases e ligninases e selecionar candidatos para 

caracterização enzimática. 

3.2. Objetivo específico 

Avaliar a degradação fenotípica qualitativa dos substratos pectina, 

amido, carboximetilcelulose e guaiacol pelos microrganismos 
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Isolados bacterianos 

Os isolados analisados neste estudo são pertencentes à família 

Mycobacteriaceae, obtidos a partir de ambientes aquáticos, e ao gênero Gordonia, 

obtidos a partir de composto da Unidade de Produção de Composto Orgânico (UPCO), 

ambos da Fundação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP) (SILVA et al., 2019; 

ROMAGNOLI et al., 2020).  

Os 390 isolados da família Mycobacteriaceae foram identificados após análise 

de sequenciamento dos genes hsp65, rpoBV e 16S rRNA, Tabela 1. Os isolados do 

gênero Gordonia foram identificados pelo sequenciamento de um fragmento do gene 

16S rRNA em: Gordonia sp. (MTZ041, MTZ053, MTZ055 e MTZ056), Gordonia 

paraffinivorans (MTZ052) e Gordonia sihwensis (MTZ095 e MTZ096), somando 397 

isolados no total. 

Tabela 1: Distribuição das bactérias pertencentes à família Mycobacteriaceae por local de coleta. 

ETEb ETEt L70 N61 NM ETA Total (%) 

Espécies identificadas 

Mycobacterium gordonae 9 11 10 12 - - 42 (10,8%) 

Mycolicibacterium insubricum 1 31 1 - 1 - 34 (8,7%)

Mycobacteroides chelonae 4 - 8 8 7 3 30 (7,7%)

Mycobacterium parascrofulaceum 3 11 - - - - 14 (3,6%)

Mycolicibacterium mucogenicum 8 3 - - - - 11 (2,8%)

Mycobacterium kansasii - - 8 - - - 8 (2,0%)

Mycolicibacter arupensis 6 - 1 - - - 7 (1,8%)

Mycolicibacterium austroafricanum 1 4 1 - - - 6 (1,5%)

Mycolicibacterium brisbanense 5 - - - - - 5 (1,3%)

Mycolicibacterium fluoranthenivorans 1 1 3 - - - 5 (1,3%)

Mycolicibacterium neoaurum - - 5 - - - 5 (1,3%)

Mycolicibacterium bacteremicum - 3 - - - - 3 (0,8%)

Mycolicibacterium septicum 1 - - 1 - 1 3 (0,8%)

Mycobacteroides immunogenum 3 - - - - - 3 (0,8%)

Mycolicibacterium fortuitum 2 - - - - - 2 (0,5%)

Mycobacterium lentiflavum 1 - - - - 1 2 (0,5%)

Mycolicibacterium phocaicum - - 1 1 - - 2 (0,5%)
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Mycobacteroides abscessus subsp. 

bolletti 2 - - - - - 2 (0,5%)

Mycobacterium marseillense - 1 - - - - 1 (0,3%)

Mycolicibacter kumamotonensis 1 - - - - - 1 (0,3%)

Gêneros identificados 

Mycolicibacterium 36 23 50 3 3 1 116 (29,7%) 

Mycolicibacter 41 28 2 3 1 - 75 (19,2%)

Mycobacterium 2 2 4 3 2 - 13 (3,3%)

Total 127 118 94 31 14 6 390 (100%)

Legenda: Estação de tratamento de esgoto bruto (ETEb); Estação de tratamento de esgoto tratado 
(ETEt); Lago70 (L70); Nascente61 (N61); Nascente Maior (NM); Estação de Tratamento de Água (ETA). 
Fonte: Romagnoli, 2017. 

4.2. Cultivo dos isolados 

Todos os isolados deste estudo estão preservados em criopreservação a -80ºC. 

Os isolados pertencentes à família Mycobacteriaceae foram descongelados e 

cultivados por esgotamento em meio sólido Middlebrook 7H10 suplementado com 

10% de OADC (dextrose-catalase, albumina e ácido oleico) (Becton Dickinson 

Company). Os isolados do gênero Gordonia foram cultivados em meio Lúria Bertani 

(LB) da marca Kasvi. Todos os cultivos foram incubados a 30ºC em estufa 

bacteriológica e observados diariamente até o aparecimento de colônias.  

4.3. Testes fenotípicos de degradação de pectina, amido, carboximetil- 

                  celulose e guaiacol 

Para os testes de degradação descritos abaixo, as bactérias foram repicadas 

por ponto utilizando palitos estéreis em meio de cultura sólido contendo o substrato a 

ser testado. Em seguida, os cultivos foram incubados a 30ºC durante 20 dias. 

 A degradação da pectina foi avaliada utilizando o meio de cultivo preparado a 

partir de três soluções esterilizadas em autoclave separadamente. A primeira solução 

consiste em meio líquido M9 5X, contendo 64g/L Na2HPO4.12H2O, 15g/L 

NaH2PO4.H2O, 2,5g/L NaCl e 5g/L NH4Cl (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). A segunda 

solução contém 10g/L pectina em água e a terceira consiste de 0,5g/L extrato de 

levedura, 2mL/L MgSO4, 10g/L glicose, 0,1 mL/L CaCl2 e 1,5% ágar (adaptado de 
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TARIQ; LATIF, 2012). É importante ressaltar que a proporção das soluções para obter 

este meio de cultivo é de 1:2:2, respectivamente. Após o período de incubação, foram 

realizadas lavagens com água destilada para remover as colônias bacterianas da 

superfície do meio de cultivo e em seguida coloração com lugol 0,5% (Greentec) 

recobrindo toda a superfície do meio durante 15 segundos. Posteriormente, o meio foi 

enxaguado com água destilada para a observação da presença de halo de 

degradação do substrato evidenciado por uma zona translúcida no local de inoculação 

de cada isolado. Ao contrário, a coloração acastanhada indica ausência de 

degradação. Os isolados Mycolicibacterium sp. S29 e Mycolibacterium 

austroafricanum S04 foram utilizados como controle positivo e o isolado Mycolicibacter 

sp. S36 para controle negativo, ambos pertencentes ao banco de isolados e testados 

previamente. A escolha destes isolados se deu pela falta de controles descritos na 

literatura em nosso banco de isolados. 

Para o teste de degradação de amido, o meio de cultivo sólido utilizado contém: 

0,6% bacto peptona, 0,44g/L MgSO4, 5g/L KCl e 10g/L amido (PASCON et al., 2011). 

Após a incubação, realizou-se a lavagem dos meios com água destilada para retirada 

das colônias, seguida de secagem a temperatura ambiente por 15 min. Para revelação 

do halo de degradação, as placas foram abertas e expostas com o meio de cultivo 

virado para baixo ao vapor de cristais de iodeto de potássio (Synth), a temperatura 

ambiente até o aparecimento de halo. O halo de degradação é identificado pela 

visualização de uma zona translúcida no local em que o isolado foi inoculado, em 

contraste, uma coloração roxa azulada é visualizada onde não ocorre a degradação. 

O controle positivo utilizado foi o isolado Bacillus subtilis URX336 cedido pela Profª. 

Drª. Renata Castiglioni Pascon, UNIFESP campus Diadema (PASCON et al., 2011). 

Como controle negativo, foi utilizada a cepa de referência M. chelonae ATCC 35752. 

Para o teste de degradação de CMC, o meio de cultivo sólido utilizado continha: 

6,7g/L meio Yeast Nitrogen Base (YNB), 0,5g/L extrato de levedura, 10g/L de 

carboximetilcelulose (CMC) e 15g/L ágar (adaptado de STRAUSS et al., 2001). Após 

o período de incubação, foram realizadas lavagens com água destilada para remover

as colônias bacterianas, seguido da coloração com Congo Red 0,5% (Vetec), cobrindo 

toda a superfície da placa durante 10 minutos. Posteriormente, o meio de cultivo foi 

lavado com solução NaCl 3M até o aparecimento de halo translúcido ao redor da 

colônia bacteriana (TEATHER; WOOD, 1982). Os controles positivo e negativo 
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utilizados neste teste foram o isolado Bacillus subtilis URX336 (PAGANINI et al. 2016) 

e a cepa de referência M. chelonae ATCC 35752, respectivamente. 

Para o teste de ligninases (lacases), os isolados foram cultivados em meio ágar 

BKG, constituído por: glicose 10 g/L, peptona 2 g/L, extrato de levedura 1 g/L, ágar 20 

g/L e guaiacol 4mM 0,496 g/L (D’SOUZA et al., 2006). Inicialmente, a incubação do 

teste foi realizada durante 20 dias, e em caso de resultado negativo o período foi 

prorrogado para até 60 dias. O resultado positivo é evidenciado pelo aparecimento de 

zona acastanhada ao redor da colônia bacteriana, resultado da oxidação do substrato 

guaiacol o qual indica produção de lacases (D’SOUZA et al., 2006). Assim como o 

teste de pectinases e celulases, nosso laboratório não dispõe de controles descritos 

na literatura, logo, o controle positivo selecionado foi o isolado Mycolicibacterium 

insubricum S16 e para controle negativo foi eleito o isolado Mycolicibacterium sp. S44, 

ambos testados previamente. Todos os quatro testes foram realizados em triplicata. 
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5. RESULTADOS

A seguir, serão apresentados os resultados das triplicatas biológicas dos testes

fenotípicos de degradação dos substratos pectina, amido, CMC e guaiacol, realizados 

com 397 isolados bacterianos. O apêndice A mostra o resultado final dos testes 

fenotípicos para cada isolado da família Mycobacteriaceae.  

5.1. Testes fenotípicos de degradação de pectina, amido, carboximetil- 

                  celulose e guaiacol 

Conforme descrito na seção 4.3, o resultado positivo para os testes de pectina, 

amido e CMC é observado pela formação de halo translúcido ao redor da colônia 

bacteriana, enquanto que para o teste de oxidação do guaiacol, o resultado é 

considerado positivo quando há formação de zona acastanhada ao redor da colônia, 

Figura 3. 

Figura 3: Resultado representativo dos testes fenotípicos de degradação de pectina, amido, 
carboximetilcelulose e guaiacol. 

A. degradação de pectina pelos isolados S200 (1) e S01 (2). Controle positivo: isolado
Mycolicibacterium austroafricanum S04, controle negativo: Mycolicibacter sp S36. B. degradação de
amido pelos isolados S15 (1) e S02 (2). Controle positivo: isolado Bacillus subtilis 336, controle
negativo: cepa M. chelonae ATCC 35752. C. degradação de CMC pelos isolados S05 (1) e S148 (2).
Controle positivo isolado: Bacillus subtilis 336, controle negativo: cepa M. chelonae ATCC 35752 D.
oxidação de guaiacol pelo isolado S17 (1). Controle positivo: isolado Mycolicibacterium insubricum S16,
controle negativo: isolado Mycolicibacterium sp. S44. Fonte: Próprio autor.
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 Dentre os 390 isolados da família Mycobacteriaceae triados neste trabalho, 

231 (59,2%) expressaram a capacidade de metabolizar pectina, 53 (13,6%) amido, 44 

(11,3%) CMC e 17 (4,4%) guaiacol. Por outro lado, os sete (100%) isolados do gênero 

Gordonia foram capazes de degradar somente o substrato pectina. Os resultados com 

a identificação dos isolados estão demonstrados na Figura 4. Os dados serão 

detalhados a seguir. 

Figura 4 – Resultado sintetizado da identificação dos isolados que apresentaram resultado 

positivo para degradação de pectina, amido, CMC e guaiacol. 

Fonte: Próprio autor 

Referente aos 238 microrganismos que demonstraram resultado positivo para 

o teste de degradação de pectina, as espécies Mycolicibacterium insubricum,

Mycobacterium gordonae e Mycobacteroides chelonae foram as mais prevalentes, 

equivalendo entre 6,3% e 11,3% dos microrganismos, Figura 5. Isolados das espécies 
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Mycolicibacterium mucogenicum, Mycolicibacterium austroafricanum, 

Mycolicibacterium brisbanense, Mycobacterium parascrofulaceum, Mycolicibacterium 

fluoranthenivorans, Mycolicibacterium neoaurum, Mycolicibacterium bacteremicum e 

Mycolicibacterium septicum apresentaram a habilidade em degradar o substrato, 

representando entre 4,6% e 1,3% do total, Figura 5. Os isolados identificados como 

Mycolicibacterium fortuitum, Mycobacterium kansasii, Mycolicibacter arupensis, 

Mycolicibacterium phocaicum, Mycobacteroides abscessus subsp. bolletii, 

Mycobacterium lentiflavum, Mycobacterium marseillense, Gordonia sihwensis e 

Gordonia paraffinivorans foram menos prevalentes, correspondendo entre 0,8% e 

0,4%, Figura 5. Ainda, isolados identificados em nível de gêneros como 

Mycolicibacterium sp. (42%), Mycolicibacter sp. (8,4%), Mycobacterium sp. (1,7%) e 

Gordonia sp. (1,7%) também demonstraram atividade pectinolítica, Figura 5.  

Foi possível observar que nem todos os isolados identificados no mesmo nível 

taxonômico apresentaram habilidade de degradação do substrato. Dos 106 isolados 

de Mycolicibacterium sp, 100 apresentaram habilidade de degradar pectina. O mesmo 

foi notado para os isolados de Mycolicibacter sp, (20/75), de Mycobacterium sp. (4/13), 

M. insubricum (27/34), M. gordonae (17/42), M. chelonae (15/30), M.

parascrofulaceum (4/14), M. fluoranthenivorans (4/5), M. neoaurum, (4/5), M. kansasii 

(1/8), M. arupensis (1/7), M. phocaicum, M. abscessus subsp. bolletii e M. lentiflavum 

(1/2), sugerindo que a habilidade de degradação não é intrínseca ao gênero ou 

espécie, Figura 5.  
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Figura 5 – Identificação dos isolados que apresentaram resultado positivo para degradação de 

pectina e a relação com número total de microrganismos que possuem a mesma identificação. 

Fonte: Próprio autor 

Em relação aos 53 isolados que apresentaram habilidade de biodegradar 

amido, as espécies mais prevalentes foram: Mycolicibacterium mucogenicum (9,4%), 

Mycolicibacterium austroafricanum e Mycobacterium gordonae representando 7,5% 

cada, Mycolicibacterium fluoranthenivorans e Mycolicibacterium neoaurum com 5,7% 

para cada espécie, Mycolicibacterium phocaicum (3,8%), Mycolicibacterium 

brisbanense, Mycolicibacterium septicum e Mycobacteroides abscessus subsp. bolletii 

com 1,9% em relação ao total de isolados que apresentaram resultado positivo, Figura 

6. Além destes, 25 isolados (47,2%) identificados no gênero Mycolicibacterium sp. e
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quatro (7,5%) como Mycolicibacter sp. apresentaram capacidade para degradar 

amido, Figura 6.  

A análise também expôs que, dentro de uma mesma espécie e/ou gênero, nem 

todos os isolados apresentaram capacidade de degradar amido, dado que 25 de 116 

isolados de Mycolicibacterium sp., 4 de 75 Mycolicibacter sp., 5 de 11 M. 

mucogenicum, 4 de 42 M. gordonae, 4 de 6 M. austroafricanum, 3 de 5 M.

fluoranthenivorans, 3 de 5 M. neoaurum, 1 de 5 M. brisbanense, 1 de 3 M. septicum e 

1 de 2 M. abscessus subsp. bolletii demonstraram a formação de halo translúcido, 

Figura 6. 

Figura 6 – Identificação dos isolados que apresentaram resultado positivo para degradação de 

amido e a relação com número total de microrganismos que possuem a mesma identificação. 

Fonte: Próprio autor. 

Além disso, 44 microrganismos demonstraram habilidade em metabolizar CMC 

sendo que, entre estes, estão os das espécies Mycobacterium gordonae (29,6%), 

Mycolicibacterium austroafricanum (13,6%), Mycobacteroides chelonae (9,1%), 
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Mycolicibacterium insubricum (4,5%) e Mycobacterium kansasii (4,5%), Figura 7. 

Ademais, isolados dos gêneros Mycolicibacterium sp. (27,4%), Mycobacterium sp. 

(6,8%) e Mycolicibacter sp. (4,5%) também apresentaram resultado positivo, Figura 7. 

Da mesma maneira que os testes fenotípicos anteriores, nem todos isolados 

dentro de um mesmo nível taxonômico demonstraram atividade celulolítica, visto que 

12 isolados de um total de 116 Mycolicibacterium sp., 3 de 13 Mycobacterium sp., 2 

de 75 Mycolicibacter sp., 13 de 42 M. gordonae, 4 de 30 M. chelonae, 2 de 34 M. 

insubricum e 2 de 8 M. kansasii apresentaram capacidade de degradar o substrato, 

Figura 7.  

Figura 7 – Identificação dos isolados que apresentaram resultado positivo para degradação de 
CMC e a relação com número total de microrganismos que possuem a mesma identificação. 

Fonte: Próprio autor. 

Por fim, entre os 17 isolados capazes de oxidar guaiacol, estão os identificados 

nas espécies Mycolicibacterium insubricum (52,9%), Mycolicibacterium 

austroafricanum (23,5%), Mycolicibacterium mucogenicum (11,8%), 

Mycolicibacterium brisbanense (5,9%), Mycobacteroides abscessus subsp. bolletii 

(5,9%), Figura 8. 
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O mesmo resultado da análise realizada para os substratos anteriores foi 

observado para o guaiacol, em que 9 isolados de um total de 34 M. insubricum, 4 de 

6 M. austroafricanum, 2 de 11 M. mucogenicum, 1 de 5 M. brisbanense e 1 de 2 M. 

abscessus subsp. bolletii, demonstraram atividade ligninolítica, ou seja, nem todos os 

isolados identificados no mesmo nível taxonômico foram capazes de degradar este 

substrato, Figura 8. 

Figura 8 – Identificação dos isolados que apresentaram resultado positivo para oxidação de 

guaiacol e a relação com número total de microrganismos que possuem a mesma identificação. 

Fonte: Próprio autor. 

5.1.1. Isolados multi-secretores da família Mycobacteriaceae 

A análise conjunta dos resultados dos testes de degradação de pectina, amido, 

CMC e guaiacol revelou que diversos isolados foram capazes de degradar dois, três 

ou quatro tipos de substratos, Figuras 9, 10 e 11. Dos 390 isolados, 70 (17,9%) 

degradaram dois tipos de substratos, dez (2,6%) degradaram três tipos de substratos 

e dois (0,5%) metabolizaram quatro substratos, Figura 9.  
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Figura 10: Diagrama circular produzido com base no número de isolados da família 
Mycobacteriaceae que apresentaram resultados positivos para degradação de dois substratos (pectina 
e amido, amido e CMC, pectina e CMC, pectina e guaiacol). 

Fonte: Próprio autor. 

Dez isolados foram capazes de degradar três tipos de substratos. Desses, 

quatro (1%) foram capazes de degradar pectina, CMC e guaiacol (M. austroafricanum 

S04, S03 e M. insubricum S020, S021), quatro (1%) pectina, amido e CMC 

(Mycolicibacterium sp. S024, Mycolicibacter sp. S010 e M. austroafricanum S05, S06) 

e dois (0,5%) hábeis em metabolizar pectina, amido e guaiacol (M. abscessus subsp. 

bolletii S011 e M. mucogenicum S015), Figura 11. 
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Figura 11: Diagrama circular produzido com base no número de isolados da família 

Mycobacteriaceae que apresentaram resultados positivos para degradação de três substratos (pectina, 

amido e CMC; pectina, amido e guaiacol; pectina, CMC e guaiacol). 

Fonte: Próprio autor. 

Por último, cabe destacar que dois isolados (S01 e S02) apresentaram a 

habilidade de degradar todos os substratos analisados, sendo estes pertencentes à 

espécie M. austroafricanum. 
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6. DISCUSSÃO

Enzimas microbianas são amplamente aplicadas em processos 

biotecnológicos por serem estáveis, de fácil manipulação e por possuírem alta 

produção em um curto período de tempo e, assim, representam 85% do total utilizado 

nas indústrias (ROBINSON, 2015; GARG et al., 2016). Dentre essas, as enzimas 

pectinases, amilases, celulases e ligninases são destacadas pela utilidade em 

diversos tipos de processos industriais, tais como amaciamento de roupas, 

branqueamento de papéis, processamento de alimentos, produção de etanol, entre 

outras funções (LIU; KOKARE, 2017). Assim, buscam-se continuamente 

microrganismos que contenham enzimas robustas em condições diversas de 

temperatura e pH para aplicação biotecnológica.  

Sob este contexto, este trabalho analisou qualitativamente um conjunto de 390 

isolados da família Mycobacteriaceae e sete do gênero Gordonia acerca da 

degradação dos substratos, pectina, amido, carboximetilcelulose e guaiacol. Os 

microrganismos da família Mycobacteriaceae metabolizaram todos os substratos 

testados enquanto que os isolados do gênero Gordonia foram capazes de degradar 

somente o substrato pectina.  

Múltiplos trabalhos caracterizaram a atividade enzimática de pectinases, 

amilases, celulases e ligninases microbianas utilizando como passo inicial uma 

triagem por testes fenotípicos, assim como os que foram abordados nesta monografia. 

Em 2008, Jacob et al. descreveram o isolado Streptomyces lydicus MTCC7505, 

advindo de áreas marinhas, que possui a habilidade de metabolizar pectina. Ainda, os 

autores comprovaram a atividade enzimática da pectinase pelo método colorimétrico 

de 2-cianoacetamida, sugerindo a utilização desta enzima no tratamento de fibras de 

bananas em escala industrial. Merín et al. (2015), após realizar a triagem, relataram 

uma maior atividade pectinolítica das cepas Cryptococcus saitoi GM-4 e Rhodotorula 

dairenensis GM-15, provenientes de amostras de uva, em comparação a isolados de 

Saccharomyces de outro estudo. Além disso, os resultados indicam o potencial 

manuseio da pectinase proveniente da cepa GM-15 em indústrias vinícolas devido à 

sua alta atividade em baixas temperaturas (~12º C).  

Nithya et al. (2017) selecionaram a cepa Streptomyces fragilis DA7-7 através 

da triagem fenotípica de um banco de 134 isolados, sendo utilizada posteriormente 

para caracterização de sua alfa-amilase. A enzima demonstrou ser estável em 
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diversos parâmetros (pH, temperatura, presença de detergentes e NaCl) e possui 

potencial para ser aplicada como aditivos em detergentes e processos de 

sacarificação. Em 2020, Abd-Elaziz et al. caracterizaram α-amilases a partir de teste 

qualitativo de degradação e a atividade da enzima por testes quantitativos (DNS) da 

cepa Bacillus atrophaeus NRC1, proveniente de mel. Neste estudo, foi relatado uma 

alta estabilidade sob condições ácidas por parte da enzima, o que possibilita seu uso 

em indústrias de sacarificação.  

Prajapati et al. (2018) caracterizaram uma celulase proveniente de Aspergillus 

tubingensis NKPB-55 utilizando triagem fenotípica para degradação de CMC e 

comprovando posteriormente a atividade enzimática pelo método colorimétrico de 

ácido dinitrosalicílico (DNS). Além disso, demonstraram a eficiência enzimática em 

degradar bagaço de cana e palha de arroz, indicando um potencial biotecnológico. Em 

2020, Vieira et al., após a triagem fenotípica, realizaram a caracterização de celulases 

produzidas pela cepa Aureobasidium pullulans LB83 e observaram o potencial uso 

destas enzimas em biorrefinarias devido seu alto rendimento (92,40%) na degradação 

do bagaço de cana, quando utilizadas em conjunto. 

Em 2018, Pandey et al. descreveram a atividade ligninolítica da cepa Lenzites 

elegans WDP2, isolada de uma leguminosa, sendo inicialmente realizado testes 

fenotípicos. Estudos complementares demonstraram que a cepa apresentou 

capacidade em degradar corantes sintéticos com uma eficiência de 98%, indicando 

um potencial biorremediador. Do mesmo modo, Mandic et al. (2019) observaram a 

habilidade da cepa Pseudomonas putida F6 em metabolizar corantes sintéticos, 

sugerindo seu uso em indústrias têxteis e realizaram a caracterização da enzima 

lacase. Todos estes trabalhados demonstram que a abordagem de triagem fenotípica 

aplicada nesta monografia é útil para posteriores estudos enzimáticos, como a 

caracterização de enzimas e suas aplicações biotecnológicas. 

Após a etapa de triagem, foi realizada uma análise comparativa, buscando 

relacionar a identificação dos isolados aos resultados obtidos. Diante da grande 

diversidade de gêneros e espécies com habilidade em degradar os substratos 

analisados podemos sugerir que tal habilidade não é intrínseca a uma determinada 

espécie ou gênero, mas sim ao isolado. 

Além disso, os resultados observados neste trabalho mostraram que alguns 

isolados possuem a habilidade de degradar mais de um substrato, corroborando com 

dados descritos para outros microrganismos. Malisorn e Nikhome (2014) 
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demonstraram a degradação de quitina, amido e celulose por isolados de 

Actinomicetos. Jurado et al. (2014) analisaram a atividade amilolítica, pectinolítica, 

lipolítica, proteolítica, hemicelulolítica, celulolítica e ligninolítica de 1457 isolados em 

meio sólido e desses, 30 foram selecionados para estudos posteriores devido sua 

capacidade multi-secretora. Em 2017, Arumugam et al. observaram que a cepa 

Brevibacillus brevis EGS 9 produziu amilases, celulases e proteases, demonstrando 

uma versatilidade metabólica sugerindo sua possível aplicação industrial. Hong et al. 

(2019) isolaram leveduras não Saccharomyces de vinícolas a fim de quantificar a 

atividade enzimática de pectinase, beta-glucosidase e beta-xilosidase, e obtiveram 25 

isolados multi-secretores. Além desses relatos, Jo et al. (2011) detectaram a atividade 

de pectinases, amilases, celulases e ligninases pelas cepas Ganoderma japonicum 

(GBGN-01) e Ganoderma lucidum (ASI 7039 e GBGL-01). Estes trabalhos 

demonstram que diversos microrganismos são capazes de degradar uma gama de 

substratos e que, além disso, os testes fenotípicos, quando aplicados em conjunto, 

são úteis para demonstrar a versatilidade metabólica desses microrganismos. 

Estes relatos também demonstram a utilidade da aplicação de testes 

fenotípicos uma vez que possibilitam a detecção e seleção de isolados com potencial 

biotecnológico para dar prosseguimento aos estudos. Nesta monografia, 

demonstramos a utilidade destes testes para realização de triagem de um grande 

número de isolados, que funcionaram como um funil seletor, separando os isolados 

capazes de degradar os substratos dos não capazes, abrindo portas para futuros 

estudos com os isolados de interesse.  

Ademais, os resultados observados neste estudo são inéditos, uma vez que 

não há relatos de degradação para os substratos pectina, amido e guaiacol por parte 

de isolados da família Mycobacteriaceae e de pectina para o gênero Gordonia. 

A degradação de celulose por microrganismos da família Mycobacteriaceae 

tem sido especulada com base em análises gênicas. O alinhamento múltiplo de 

sequências entre M. tuberculosis H37Rv e M. smegmatis mc2155 revelou que este 

último possui genes com 67% de identidade e 88% de similaridade com a proteína 

CelA, uma endoglucanase da família GH6. Nesse trabalho (WYK et al., 2017), o gene 

MSMEG_6752 de M. smegmatis foi clonado em vetor de expressão utilizando E. coli 

Rosetta II como hospedeira para avaliação da atividade celulolítica, uma vez que não 

foi possível obter resultados positivos para os testes fenotípicos qualitativos sem esta 

abordagem. No experimento, foi testado um extrato enzimático em meio de cultivo 
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contendo CMC e observado um halo de degradação, demonstrando atividade 

celulolítica da enzima. Ainda, em paralelo, a atividade enzimática foi comprovada pelo 

teste ácido dinitrosalicílico – DNS. Os resultados obtidos nesta monografia, mostraram 

que os isolados foram capazes de degradar CMC sem a necessidade de clonagem 

de genes em vetores de expressão, portanto, os resultados acerca da produção de 

celulases também podem ser considerados inéditos, assim como os demais 

substratos. Além disso, os autores do estudo citado acima sugerem que a enzima 

produzida por M. smegmatis mc2155 possui um papel na manutenção de biofilme e 

não como fonte de carbono, dado que sob estresse ocasionado por antibiótico 

(rifampicina), o microrganismo sintetizou celulose, possivelmente como um meio de 

proteção contra o medicamento.  

Cabe destacar que os genomas de alguns isolados avaliados nesta monografia 

estão sendo analisados pela doutoranda Camila Lopes Romagnoli, coorientadora 

deste trabalho, a fim de avaliar potenciais genes que possam ser responsáveis pelos 

resultados observados. Análises in silico dos genomas dos isolados M. 

austroafricanum S01, S02, S03 e S04 revelaram a presença de genes codificantes de 

uma pectato liase da família 1 (peL1) e da enzima 4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolase 

(kdgA), envolvidas na etapa inicial e final da degradação de pectina pela via das 

isomerases, respectivamente (HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT; ROBERT-

BAUDOUY, 1989; PETAR et al., 1998; HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT et al., 2019). 

Também foram encontrados cinco genes codificadores de amilases: um de α-

glicosidase (malL), um de amilomaltase (malQ), um de amilase maltogênica/ 

neopululanase/ ciclomaltodextrinase (amyL) e dois de isoamilases (treX e glgX) 

potencialmente envolvidos na degradação de amido. Além desses, foi possível 

encontrar um gene codificante da celulase (cel6), de uma beta-glucosidase (bglB) e 

de um módulo de ligação de carboidrato 2 (CBD2), podendo estar envolvidos na 

degradação de celulose. Este último concorda com os dados relatados na literatura 

por Varrot et al., (2005) que demonstraram a presença de genes funcionais de 

celulases na cepa de referência M. tuberculosis H37Rv (Rv0062 – Cel6), e também 

por Medie et al. (2010) que relataram a presença dos genes cel6, cel12 e CBD-2, que 

codificam celulases e proteínas ligantes de celulose, em isolados ambientais desta 

família. No entanto, nenhum destes trabalhos demonstrou experimentalmente a 

habilidade de degradação destes isolados. Até o momento, não foram encontrados 

genes potencialmente relacionados à degradação de lignina. 
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Os resultados aqui apresentados reforçam a hipótese de que espécies da 

família Mycobacteriaceae podem ser fontes promissoras de enzimas com potencial 

utilidade industrial. Além disso, os dados obtidos abrem a perspectiva para futuros 

estudos acerca da transcriptômica e metabolômica destes isolados, bem como 

clonagem de genes envolvidos na degradação dos substratos analisados, expressão, 

purificação e caracterização das enzimas de interesse com o objetivo de avaliar o 

potencial para possível uso biotecnológico. 

7. CONCLUSÕES

 Os sete isolados do gênero Gordonia sp. demonstraram habilidade de

biodegradar apenas o substrato pectina contido em meio sólido.

 Isolados da família Mycobacteriaceae foram capazes de metabolizar os

substratos pectina, amido, CMC e guaiacol separadamente em meio sólido.

 Dois isolados, identificados como Mycolicibacterium austroafricanum (S01 e

S02), foram capazes de degradar os quatro substratos analisados.

 Os testes fenotípicos qualitativos utilizados neste estudo se mostraram

apropriados para a triagem de microrganismos biodegradadores.
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APÊNDICE A - Resultado individual dos testes fenotípicos de degradação de 
pectina, amido, carboximetilcelulose e guaiacol pelos isolados da Família 

Mycobacteriaceae 
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Dendrograma de similaridade baseado na matriz de alinhamento múltiplo das sequências do 
gene hsp65 pelo método UPGMA. Isolados que demonstraram resultado positivo (+) e negativo (-) para 
degradação de pectina, amido, CMC e guaiacol. Coluna 1: identificação dos isolados em gênero ou 
espécie, Coluna 2: resultados do teste de pectina, Coluna 3: resultados do teste de amido, Coluna 4: 
resultados do teste de CMC, Coluna 5: resultados do teste de guaiacol, Coluna 6: data da coleta do 
isolado, Coluna 7: local da coleta. Fonte: Próprio autor. 
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