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Resumo
A família Mycobacteriaceae é composta majoritariamente por bactérias saprofíticas e
potencialmente patogênicas, encontradas em diversos ambientes naturais e artificiais, como
sistemas de tratamento e distribuição de água. São capazes de sobreviver e multiplicar-se
sob variáveis condições de temperatura, pH, oxigênio, o que atribui a essas bactérias a
característica de serem ubíquas. Nosso grupo de pesquisa tem estudado a diversidade
destas bactérias e seu potencial de biodegradar substratos de interesse industrial. O objetivo
geral deste trabalho foi estudar uma coleção de isolados bacterianos pertencentes aos
gêneros Mycobacterium, Mycolicibacter, Mycobacteroides e Mycolicibacterium para
posicioná-los filogeneticamente, verificar a existência de novas espécies e avaliar o potencial
de degradação de pectina, amido e carboximetilcelulose (CMC). Sequências de três genes
(hsp65, rpoB V e 16S rRNA) foram utilizadas para realizar uma análise filogenética
concatenada para 198 isolados com identificação inconclusiva, e os resultados apontaram
para a existência de novas espécies. Assim, os genomas de cinco isolados (MYC017, MYC098,
MYC101, MYC123 e MYC340) foram sequenciados e analisados. Os resultados das análises
genômicas e filogenéticas confirmaram a existência de quatro novas espécies do gênero
Mycolicibacter, para as quais foram realizados testes fenotípicos, bioquímicos e de
susceptibilidade a antimicrobianos para caracterização e proposição de novas espécies.
Adicionalmente, todos os isolados da coleção foram analisados por testes de triagem
fenotípica qualitativa para avaliar a habilidade de degradação de pectina, amido e
carboximetilcelulose. Os resultados revelaram a presença de bactérias com capacidade de
degradar os substratos analisados, sendo que cinco isolados identificados como
Mycolicibacterium austroafricanum (MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223) foram
selecionados para avaliação de crescimento na presença de cada substrato como fonte única
de carbono e para ter os genomas sequenciados para a busca de genes potencialmente
envolvidos nas vias catabólicas de interesse. Foi possível encontrar dois genes
potencialmente envolvidos na degradação de pectina (pel1 e kdgA), cinco de amido (malL,
malQ, amyL, glgX2 e treX) e três de celulose (cel6, blgB e CBD2). Os resultados aqui
apresentados contribuem para a taxonomia da família Mycobacteriaceae, em especial para o
gênero Mycolicibacter, bem como para o conhecimento relacionado ao metabolismo de
substratos de interesse industrial por parte de isolados de M. austroafricanum.
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Abstract
The Mycobacteriaceae family is most composed by potencially pathogenic and saprophytic
bacteria, which are found in several types of ecosystems, like water treatment plants and
distribution systems. They are capable of surviving and grow under several temperature, pH
and oxygen conditions, which give to them the characteristic of being ubiquitous. Our
research team has been studying Mycobacteriaceae diversity and their potential
biodegradation of substrates of industrial interest. The general aim of this work was to study
an Mycolicibacterium isolates collection, belonging to the Mycobacterium, Mycolicibacter,
Mycobacteroides and Mycolicibacterium genera, in order to provide a phylogenetic position
to them, verify the existence of new species and evaluate the potential to degrade pectin,
starch and carboxymethyl cellulose (CMC). Sequences of three genes (hsp65, rpoB V e 16S
rRNA) were concateneted to execute a phylogeny for 198 isolates with inconclusive
identification, and the results indicated for new species existence. Of these, five isolates
genomes (MYC017, MYC098, MYC101, MYC123 e MYC340) were sequenced and analyzed.
The results of genomic sequencing and phylogeny analyzes confirmed the existence of four
new species of Mycolicibacter genera, for which phenotypic, biochemical and antimicrobial
susceptibility tests were performed to characterize and propose new species. Adicionally, all
collection isolates were screened by phenotypical tests for pectin, starch and CMC
degradation. The results revealed presence of bacteria capable of degrading all substrates,
of which five isolates of Mycolicibacterium austroafricanum species (MYC038, MYC040,
MYC211, MYC221 e MYC223) were selected to evaluate the growth capacity in each
substrate as the single carbon source and to have their genomes sequenced, in order to
search for genes potencially involved in catabolic pathways. It was possible to find two genes
potentially involved in pectin biodegradation (pel1 e kdgA), five in starch (malL, malQ, amyL,
glgX2 e treX) and three in carboxymetyl celulose (cel6, blgB e CBD2). The results showed
here contibute to Mycobacteriaceae taxonomy, specially Mycolicibacter genera, and also
contribute to the knowledge about the metabolism of substrates of industrial interest.
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1. Introdução

1.1.

Família Mycobacteriaceae

As bactérias da família Mycobacteriaceae pertencem ao filo Actinobacteria, ordem
Mycobacteriales e classe Actinobacteria (GUPTA, 2019; GUPTA; LO; SON, 2018; NOUIOUI;
CARRO; GARCÍA-LÓPEZ; et al., 2018; STACKEBRANDT, ERKO; RAINEY; WARD-RAINEY, 1997).
Atualmente, a família é composta por seis gêneros: Mycobacterium, Mycolicibacillus,
Mycolicibacter, Mycobacteroides, Mycolicibacterium e Hoyosella (EUZÉBY, 2010; GUPTA;
LO; SON, 2018; JURADO et al., 2009; NOUIOUI; CARRO; GARCÍA-LÓPEZ; et al., 2018; OREN;
GARRITY, 2018).

O gênero Hoyosella não será abordado neste manuscrito, sendo o

enfoque do trabalho sobre os demais que até 2018, compunham um único gênero: o
Mycobacterium.
No ano de 2018, Gupta e colaboradores realizaram um estudo filogenético a partir de
sequências genômicas com base em assinaturas moleculares identificadas em core
proteins, dividindo o gênero Mycobacterium em cinco grupos monofiléticos, sendo:
Mycolicibacterium (antigo clado fortuitum-vaccae) com 88 espécies e duas subespécies,
Mycolicibacter (antigo clado terrae) com 12 espécies, sendo que três adicionais ainda não
foram validadas, Mycolicibacillus (antigo clado triviale) com três espécies, Mycobacteroides
(antigo clado chelonae-abscessus) com seis espécies e cinco subespécies, e Mycobacterium
(antigo clado tuberculosis-simiae) com 85 espécies e cinco subespécies (GUPTA; LO; SON,
2018). No mesmo ano, a divisão dos gêneros foi validada com a publicação no International
Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology e se encontra em vigor na atualidade
(OREN; GARRITY, 2018). De acordo com o LPSN (do inglês List of Bacterial Names with
Standing in Nomenclature), os cinco gêneros somam ao todo 194 espécies e 12 subespécies
(URL: http://www.bacterio.net/mycobacterium.html- Acesso em 18/10/2021).
Os gêneros Mycolicibacillus, Mycolicibacter, Mycobacteroides e Mycolicibacterium são
compostos majoritariamente por bactérias ambientais de comportamento saprofítico e
oportunamente patogênicas, que comumente habitam diversos tipos de ambientes
naturais, como lagos, rios, pântanos, solos, poeira, podendo habitar como células livres,
associadas a biofilmes ou amebas (CLAEYS; ROBINSON, 2018; FALKINHAM, 2015). Além
1

destes, também são encontrados em ambientes influenciados por humanos, como solos de
jardins, solos contaminados com substâncias xenobióticas e sistemas de tratamento e
distribuição de água. Já o gênero Mycobacterium, além de contar com espécies ambientais
e potencialmente patogênicas, também inclui patógenos estritos que não estão presentes
no meio ambiente, como Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae
(FALKINHAM, 2015; HONDA; VIRDI; CHAN, 2018).
As bactérias destes gêneros possuem como características alto teor de citosina e
guanina (CG) no DNA , que pode variar entre 66-73% (à exceção de M. leprae que possui
57,8%), realizam síntese de ácidos micólicos e são resistentes à descoloração por álcoolácido (princípio da técnica de coloração de Ziehl-Neelsen) (DWORKIN; FALKOW, 2007;
LEVY-FREBAULT; PORTAELS, 1992; TURENNE, 2019). Além disso, apresentam formato de
bacilos ou cocobacilos com dimensões que variam entre 0,2-0,6 × 1,0-10 µm, são aeróbias
ou microaerofílicas, imóveis e não esporulam (BAESS; MANSA, 2009; DWORKIN; FALKOW,
2007; TRAAG et al., 2010; TURENNE, 2019).
A parede celular destas bactérias possui uma estrutura particular, composta por mais
de 60% de lipídeos, que incluem as longas cadeias de ácidos micólicos ancoradas
covalentemente aos arabinogalactanos que, por sua vez, são ligados a uma camada de
peptideoglicano, Figura 1 (CHIARADIA et al., 2017).
Figura 1- Representação esquemática da parede celular de bactérias dos gêneros Mycobacterium,
Mycolicibacillus, Mycolicibacter, Mycobacteroides e Mycolicibacterium.

Fonte: Brown et al., 2015. (BROWN et al., 2015)
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A espessa camada de ácidos micólicos na parede celular é responsável pela resistência
ao álcool-ácido quando essas bactérias são submetidas a coloração pela técnica de ZiehlNeelsen e, por essa razão, são denominadas bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR)
(BRENNAN, PATRICK J.; NIKAIDO, 1995; CHIARADIA et al., 2017; DAFFÉ; MARRAKCHI, 2019).
A

organização

estrutural

da

parede

celular

proporciona

hidrofobicidade

e

impermeabilidade, sendo esses os principais determinantes da resistência à agentes
químicos e físicos, contribuindo para a ubiquidade dessas bactérias em diferentes tipos de
ambientes (CHIARADIA et al., 2017; DAFFÉ; MARRAKCHI, 2019).
Devido à estrutura da parede celular, estas bactérias possuem o tempo de crescimento
lento em comparação às outras bactérias, como por exemplo, Escherichia coli. Esta
característica pode ser atribuída a fatores metabólicos e estruturais, tais como o desvio de
energia do metabolismo geral para a síntese das longas cadeias de ácidos graxos para a
parede celular e à baixa permeabilidade da membrana aos nutrientes hidrofílicos
(DWORKIN; FALKOW, 2007). Esses nutrientes são transportados através de porinas
transmembrana, que são pouco abundantes, tornando o transporte para o interior da
célula lento, contribuindo para a lentidão no crescimento (ENGELHARDT; HEINZ;
NIEDERWEIS, 2002; NIEDERWEIS, 2003).
Conforme o tempo de crescimento, estas bactérias podem ser classificadas de
crescimento rápido, intermediário ou lento. As bactérias de crescimento rápido possuem
tempo de geração de 3 a 4h e apresentam colônias visíveis em meio sólido em até sete dias
de incubação e estão representadas nos gêneros Mycobacteroides e Mycolicibacterium. Já
as de crescimento lento têm tempo de geração maior que 16h, apresentando colônias
visíveis após sete dias de incubação e são dos gêneros Mycolicibacter, Mycobacterium, e
Mycolicibacillus, enquanto que algumas espécies do gênero Mycolicibacter apresentam
crescimento intermediário, formando colônias entre cinco e 15 dias de incubação
(DWORKIN; FALKOW, 2007; GUPTA; LO; SON, 2018). Ainda, estas bactérias podem
apresentar colônias pigmentadas ou não, sendo classificadas em três grupos: acromógenas,
quando não há formação de pigmento, fotocromogênicas, quando os pigmentos se
formam em reposta à exposição à luz ou escotocromogênicas, quando desenvolvem
pigmentos tanto na presença quanto na ausência de luz (RUNYON, 1959; TURENNE, 2019).
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As observações destas características fenotípicas são úteis para caracterizar espécies e são
associadas a distintas técnicas de identificação.

1.2.

Taxonomia e genômica

Espécie é a unidade básica da diversidade biológica e, esse conceito gera muitas
discussões sobre diferentes interpretações, uma vez que taxonomistas, ecologistas e
biólogos evolucionários interpretam de maneira diferente e, necessariamente, dentro do
contexto de suas áreas de estudo e das ferramentas que usam para a identificação
(ROSSELLÓ-MORA; AMANN, 2001; ROSSELLÓ-MÓRA; AMANN, 2015; STACKEBRANDT, ERKO
et al., 2002; TINDALL et al., 2010). Por definição de Rosselló-Móra & Amann (2015), uma
espécie bacteriana é “uma categoria que circunscreve populações monofiléticas de
indivíduos genômica e fenotipicamente coerentes, que podem ser claramente
discriminadas de outras entidades por meio de parâmetros padronizados” (ROSSELLÓMÓRA; AMANN, 2015).
Desde o início da taxonomia bacteriana, a identificação de espécies foi baseada na
observação de diversas características bioquímicas e fenotípicas. Entretanto, com o
aumento do número de espécies descritas, os padrões observados passaram a coincidir,
tornando-se um problema ao gerar resultados imprecisos na classificação de espécies.
Desta forma, novos métodos passaram a ser implementados, como técnicas bioquímicas
mais modernas (cromatografia e análises de constituintes celulares, como açúcares,
proteínas e lipídios) (ROSSELLÓ-MORA; AMANN, 2001; ROSSELLÓ-MÓRA; AMANN, 2015).
Com o aumento do conhecimento acerca das propriedades da molécula de DNA, na
década de 60 foi proposto que as bactérias poderiam ser classificadas pela comparação
entre genomas. Assim, a técnica de hibridização DNA-DNA, também conhecida como DDH
(do inglês DNA–DNA hybridization) foi implementada e, por muitos anos, foi utilizada para
determinar a relação entre micro-organismos, se tornando a técnica padrão para a
definição de espécies de procariotos (ROSSELLÓ-MORA; AMANN, 2001). Nesta análise, o
valor <70% de reassociação DNA-DNA foi proposto e recomendado para se considerar nova
espécie (WAYNE et al., 1987). Esta metodologia passou a ser menos aplicada conforme
outras técnicas moleculares mais modernas foram sendo adotadas, devido a ser laboriosa e
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não aplicável a bactérias não cultiváveis. Além disso, não produz dados compartilháveis em
bancos de dados não pode ser aplicada a uma multiplicidade de propósitos, como análises
filogenéticas (STACKEBRANDT, ERKO et al., 2002; TORTOLI, 2017; VANDAMME et al., 1996).
Filogenia, ou filogênese é o estudo das relações evolutivas que ocorrem entre diferentes
organismos e é baseada na sequência de um ou mais genes, ou até mesmo de genomas
completos, e é um apoio para a taxonomia na classificação de micro-organismos (SAPP,
2005).
Nos anos 80, iniciou-se a utilização de sequências completas de genes e o 16S rRNA se
mostrou um marcador útil em análises filogenéticas, trazendo novas informações para a
taxonomia bacteriana. De modo geral, este alvo é considerado padrão ouro para análises
de filogenias e identificação bacteriana, porém devido ao baixo poder discriminatório entre
espécies proximamente relacionadas é insuficiente para descrever novas espécies
bacterianas e para identificação (FOX; WISOTZKEY; JURTSHUK, 1992; ROSSELLÓ-MORA;
AMANN, 2001; STACKEBRANDT, E.; GOEBEL, 1994).
Em 2002, houve um encontro científico para reavaliação de espécies em bacteriologia,
onde o comitê ad-hoc publicou recomendações para a definição de espécies com base nas
metodologias disponíveis (STACKEBRANDT, ERKO et al., 2002). Segundo as recomendações,
as espécies bacterianas devem ser definidas com base na combinação de mais de um
critério, podendo ser aplicados: sequenciamento do gene 16S rRNA, realização de perfil de
DNA, como o RFLP (do inglês Restriction Fragment Length Polymorphism) e AFLP (do inglês
Amplified Fragment Lenght Poymorphism), DNA arrays, análises fenotípicas e porcentagem
de conteúdo GC, bem como o valor de DDH, sendo este último considerado como
referência e mais influente, apesar das desvantagens já citadas. Ainda, o comitê incentivou
a busca por novas técnicas genômicas para complementar ou suplantar o DDH.
Ao longo dos anos, as tecnologias foram aprimoradas e a área da taxonomia ganhou
novas abordagens, como a implementação do sequenciamento de genoma completo,
denominado WGS (do inglês Whole Genome Sequencing) (KONSTANTINIDIS; TIEDJE, 2005;
VARGHESE et al., 2015). As análises de WGS têm permitido a descrição exponencial de
novas espécies (Figura 2), assim como têm detectado espécies sinônimas descritas,
contribuindo para o aprimoramento de conhecimento na área taxonômica.
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Figura 2- Gráfico do crescimento do número de genomas de procariotos depositados no banco de dados NCBI
de 1995 a 2020.
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Fonte: NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov- Acesso em 15/08/2021)

Estas análises também são aplicadas para elucidar relações filogenéticas entre as
espécies, uma vez que toda informação sobre a bactéria está incorporada nas sequências
nucleotídicas do genoma (CHUN et al., 2018; GORIS et al., 2007; TORTOLI et al., 2017,
2019).
Ferramentas de bioinformática foram desenvolvidas com valores análogos aos
fornecidos pela metodologia de DDH e têm sido amplamente aplicadas (BARCO et al.,
2020; TORTOLI, 2017). Esses valores, referentes à similaridade ou distância entre dois
táxons, ficaram conhecidos como OGRIs (do inglês Overall Genome Related Index). Entre
estes, destaca-se o GGD (do inglês Genome to Genome Distance), que é equivalente ao
DDH, porém realizado in silico, fornecendo valores que são diretamente convertidos às
porcentagens equivalentes ao DDH, sendo que valores >70% classificam os genomas como
pertencentes à mesma espécie (MEIER-KOLTHOFF et al., 2013). Outro OGRI validado por
diversos estudos é conhecido como ANI (do inglês Average Nucleotide Identity) e
representa uma média de valores de identidade nucleotídica, ou similaridade, entre vários
conjuntos de regiões ortólogas compartilhadas por dois genomas. Dois genomas
caracterizados com valor de ANI >95% são pertencentes a membros de uma única espécie
(GORIS et al., 2007; KONSTANTINIDIS; TIEDJE, 2005). Ainda, a análise de ANI e GGD em
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conjunto é útil para caracterizar subespécies, na qual valores de ANI≤97% e GGD≤80%
classificam os genomas como pertencentes a subespécie (MEIER-KOLTHOFF et al., 2014;
TORTOLI et al., 2019).
No ano de 2019, Chun e colaboradores propuseram padrões mínimos de qualidade
para o uso de dados genômicos na taxonomia de procariotos, recomendando a análise de
parâmetros estatísticos para o controle da qualidade do genoma sequenciado e cobertura
do sequenciamento de ≥50x. Recomendam também realizar o sequenciamento do gene
16S rRNA completo e de genes codificantes pelo método de Sanger para comparação com
as sequências obtidas pelo sequenciamento genômico, a fim de validar que realmente o
genoma sequenciado é de fato o que está sob investigação. Esta última recomendação se
dá como medida de controle pois podem ocorrer erros durante o processo de
sequenciamento nas plataformas, seja contaminando as amostras ou rotulando
erroneamente. Ainda, é recomendada a análise de OGRIs e a realização de árvores
filogenômicas para posicionamento frente à espécies já descritas, utilizando-se no mínimo
30 genes, e comparando-se com genomas de cepas de referência de qualidade (CHUN et
al., 2018).
O sequenciamento de genomas não tem impacto apenas na área taxonômica, mas
também tem impulsionado estudos em diversas áreas, como a clínica, na busca por genes
associados à virulência, patogenicidade e para identificar sequências espécie-específicas
para diagnósticos, por exemplo (HENDRIKSEN et al., 2019; NOUIOUI; CARRO; GARCÍALÓPEZ; et al., 2018; SU; SATOLA; READ, 2019). Também trouxe avanços na área
biotecnológica, permitindo a busca por genes e, consequentemente o encontro de vias
responsáveis tanto pela formação, quanto pela degradação de substratos de interesse
industrial, detalhes que serão discutidos mais adiante (HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT;
JACOT-DES-COMBES; BRIOLAY, 2019; MEDIE et al., 2010; RODRÍGUEZ-GARCÍA et al., 2016;
WEE et al., 2016).

1.3.

Caracterização de bactérias da família Mycobacteriaceae

Durante muitos anos, a identificação clássica de bactérias da família Mycobacteriaceae
se baseou em testes fenotípicos de produção de pigmento e de crescimento em variadas
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temperaturas (25°C, 30°C, 42°C, 45°C), bem como em testes bioquímicos, como os de
produção de niacina, redução de nitrato, produção de arilsulfatase em 3 ou 14 dias,
hidrólise de tween 80 em 3 ou 14 dias, produção de uréase, entre outros (KUBICA; KENT,
1985; LEÃO et al., 2004). Até meados da década de 80 estes testes foram utilizados para
identificação de espécies, porém, como já foi citado anteriormente, com o aumento do
número de espécies descritas, as características de diferentes espécies se sobrepunham e,
desta forma, novos métodos de identificação passaram a ser utilizados (TORTOLI, 2003). É
importante ressaltar que, mesmo na atualidade, estes testes ainda são realizados, e que a
caracterização fenotípica, bioquímica e o MIC (do inglês Minimal Inhibitory Concentration)
é um requisito para caracterização e descrição de novas espécies. O teste de MIC tem o
objetivo de caracterizar o perfil de suscetibilidade a antimicrobianos como isoniazida,
rifampicina, claritromicina, amicacina, entre diversos outros fármacos (WOODS et al.,
2011).
Entre os marcadores moleculares mais utilizados para identificação de bactérias da
família Mycobacteriaceae estão os genes hsp65, recA, rpoB, gyrB, gyrA, sodA, 16S rRNA e o
espaçador interno 16S-23S (ADÉKAMBI; COLSON; DRANCOURT, 2003; ADÉKAMBI;
DRANCOURT, 2004; BLACKWOOD et al., 2000; RINGUET et al., 1999; ZOLG; PHILIPPISCHULZ, 1994). Estes marcadores são adequados para identificação e também permitiram
a descrição de diversas novas espécies, possibilitando a construção de árvores filogenéticas
concatenadas, evidenciando relações evolutivas entre as espécies (ADÉKAMBI;
DRANCOURT, 2004; DEVULDER; DE MONTCLOS; FLANDROIS, 2005; MIGNARD; FLANDROIS,
2008).
Técnicas moleculares baseadas em amplificação de fragmentos gênicos e digestão,
seguida de separação dos fragmentos em gel de agarose, como o PRA-hsp65 (do inglês
PCR-Restriction Enzyme Analysis), podem ser aplicadas para identificação de espécies
(NOGUEIRA; SIMMON; et al., 2015; NOGUEIRA; WHIPPS; et al., 2015; TELENTI et al., 1993).
Técnicas de espectrometria, como o MALDI-TOF (do inglês Matrix Assisted Laser Desorption
Ionization Time of Flight Mass Spectrometry), e de cromatografia, como o HPLC (do inglês
High-Performance Liquid Chromatography), também são utilizadas e se baseiam na análise
de proteínas e ácidos micólicos, respectivamente (BRENNAN, P J; HEIFETS; ULLOM, 1982;
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BUTLER; GUTHERTZ, 2001; EL KHÉCHINE et al., 2011; NEUSCHLOVA et al., 2017; NOGUEIRA;
WHIPPS; et al., 2015; TORTOLI, 2003).
Com a possibilidade da utilização de uma análise multifásica, a tarefa de identificar
isolados da família Mycobacteriaceae tornou-se mais acurada e consequentemente, o
número de espécies descritas cresceu nas últimas duas décadas, principalmente com o
advento do sequenciamento genômico, enriquecendo o campo da taxonomia desta família,
demonstrando uma enorme diversidade e ampla distribuição ambiental deste grupo de
bactérias (FALKINHAM, 2015; LE DANTEC et al., 2002; ROGUET et al., 2016; ROMAGNOLI et
al., 2020). O crescente número de novas espécies, além do número de genomas dispostos
em bancos de dados, abre perspectivas para estudos sobre o potencial industrial das
bactérias desta família, que possui micro-organismos ainda pouco explorados em relação
às suas capacidades metabólicas.

1.4.

Relevância biotecnológica das bactérias da família Mycobacteriaceae

No final da década de 80, as bactérias família Mycobacteriaceae deixaram de ser
apenas clinicamente relevantes, passando a despertar interesse de pesquisa também na
área biotecnológica. O estudo publicado por Heitkamp e colaboradores em 1888 mudou o
cenário para estas bactérias, ao realizarem o isolamento de uma “Mycobacterium sp.”, a
partir de sedimento contaminado com produtos de origem petrogênica. A bactéria foi
caracterizada com habilidade de mineralizar pireno, um HPA (Hidrocarboneto Aromático
Policíclico) carcinogênico e altamente recalcitrante, abrindo a perspectiva de sua utilização
em biorremediação de ambientes contaminados pelo composto (HEITKAMP et al., 1988;
HEITKAMP; CERNIGLIA, 1988; HEITKAMP; FRANKLIN; CERNIGLIA, 1988). Posteriormente
esta bactéria foi descrita como “Mycobacterium vanbaalenii cepa PYR-1”. Desde então, foi
demonstrada experimentalmente a habilidade de degradação de diversos outros
hidrocarbonetos, além de ter tido suas bases genética e metabólica de degradação
elucidadas (HEITKAMP; CERNIGLIA, 1988; KELLEY; FREEMAN; CERNIGLIA, 1990; KIM, BUM
JOON et al., 1999; KIM, SEONG-JAE et al., 2007; KIM, SEONG JAE et al., 2008, 2015; KIM,
YONG HAK et al., 2005; MOODY, J. et al., 2002; MOODY, JOANNA D. et al., 2003, 2004).
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Anos depois, foi demonstrada a presença do gene funcional Cel6, que codifica uma
hidrolase da família GH6 com atividade celulolítica no genoma da cepa de referência M.
tuberculosis H37Rv (VARROT et al., 2005). Em 2010, Medie e colaboradores relataram a
presença dos genes cel6, uma celulase completamente ativa, Cel12, uma candidata à
celulase da família GH12 e o CBD2 (do inglês carboidrate binding module), um módulo de
ligação de celulose, encontrados em diversos isolados clínicos e ambientais, incluindo M.
vanbaalenii cepa PYR-1 (MEDIE et al., 2010). Em 2017 foi demonstrado que a espécie
Mycolicibacterium smegmatis também possui uma cópia do gene cel6, a qual teve
atividade comprovada após clonagem e expressão em E. coli (VAN WYK et al., 2017).
O isolado Mycolicibacterium fluoranthenivorans DSM44556 cepa FA4T, proveniente de
solo, foi descrito como sendo capaz de degradar uma toxina produzida pelo metabolismo
secundário de fungos filamentosos conhecida, como aflatoxina B1. Quando produzida por
fungos contaminantes de alimentos, se ingerida, a aflatoxina B1 pode afetar humanos e
animais, pois possui efeitos hepatotóxicos, hepatocarcinogênicos, mutagênicos e
teratogênicos. Esse trabalho demonstrou que M. fluoranthenivorans é capaz de degradar
efetivamente a aflatoxina B1 e sugere a aplicação desta bactéria em processos de
detoxificação de alimentos (TENIOLA et al., 2005).
Em 2011, Chen, Cai e Wang, recuperaram o isolado bacteriano MBWY-1 de
Mycolicibacterium phocaicum a partir de amostra de solo de uma fábrica de herbicidas, o
qual apresentou habilidade de crescer em fluoroglicofeno-etil como única fonte de
carbono. Foi demonstrado que o isolado é capaz de degradar a substância, componente de
herbicidas, tanto in vitro quanto in situ sugerindo uma possível utilização em
biorremediação (CHEN; CAI; WANG, 2011).
Em 2016, Wee e colaboradores sequenciaram o genoma do isolado UM_WWY de
Mycolicibacterium

brisbanense,

bactéria

ambiental

considerada

potencialmente

patogênica, e encontraram genes associados ao ciclo do nitrogênio e um conjunto
completo de genes que codificam enzimas envolvidas no ciclo da ureia. Estes resultados
sugerem que a bactéria é provavelmente bem adaptada ao solo e que seria capaz de
sintetizar ureia para ser utilizada como fertilizante para plantas (WEE et al., 2016).
Diversas cepas da espécie Mycolicibacterium neoaurum têm sido estudadas e vários
mutantes (NRLL B-3805, NRLL B-3683, VKM- Ac- 1815D) vem sendo utilizados
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industrialmente em razão da capacidade de bioconverter esteroides e fito esteroides para
outros precursores de alto valor comercial, como a esterol androgênico 4-androsterona-3,
17-diona (MARSHECK; KRAYCHY; MUIR, 1972; MOLCHANOVA et al., 2007; RODRÍGUEZGARCÍA et al., 2016; TANG et al., 2019; XIONG et al., 2017). Estes precursores são utilizados
na indústria farmacêutica para a produção de esteroides de interesse comercial de maneira
alternativa à síntese química tradicional, que se tornou desvantajosa por ser custosa,
pouco rentável e geradora de muitos resíduos. Diversos trabalhos vêm sendo realizados a
fim de construir verdadeiras MCF (do inglês Microbial Cell Factories), com o intuito de
super expressar genes de interesse, bioacumular os produtos e aumentar bioespecificidade
dos produtos de interesse, visando o aprimoramento dos processos de biotransformação,
a otimização das conversões e redução dos custos de produção (FERNÁNDEZ-CABEZÓN;
GALÁN; GARCÍA, 2018).
Recentemente Ji e colaboradores demonstraram que o isolado de M. neoaurum B5-4 é
capaz de biodegradar o composto 2,6- dimetilfenol, um monômero do plástico óxido de
polifenileno, amplamente utilizado na indústria química. Este composto tem se tornado um
problema, uma vez que é prejudicial para animais marinhos, assim, os autores, fornecendo
uma base molecular e genética da degradação, sugerem que o isolado possa ser utilizado
para biorremediação (JI et al., 2020).
Ainda, o isolado DSM 44515 de Mycobacterium agri foi descrito como sendo capaz de
degradar octocrileno, substância utilizada para absorver raios UV (ultravioleta) em filtros
solares.

Atualmente as consequências ecológicas do acúmulo de filtros UV são

amplamente discutidas, principalmente diante dos ecossistemas marinhos, assim, um
estudo sugere que M. agri representa um candidato ideal para estudos de biorremediação
do octocrileno e compostos relacionados (SULEIMAN et al., 2019).
Nos anos 80 foi demonstrado que Mycolicibacterium aurum L1 é capaz de degradar
cloroeteno, o monômero utilizado na fabricação do polímero policloreto de vinila (PVC)
(HARTMANS et al., 1985). Recentemente, foi demonstrado por Zalesak e colaboradores
que o consórcio formado pelo mesmo isolado M. aurum L1 junto com Comamonas
testosteroni RF2 e, é capaz de degradar aproximadamente 100% de 1,2- cis- dicloroeteno,
tricloroeteno e 1,2- trans-dicloro eteno, demonstrando alto poder de biorremediação
(ZALESAK et al., 2021).
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Os estudos apresentados demonstram a versatilidade metabólica e evidenciam o
potencial deste diverso grupo de bactérias, ainda tão pouco explorado no campo da
biotecnologia, uma vez que micro-organismos são uma fonte rica para descoberta de novas
enzimas potencialmente aplicáveis em processos biotecnológicos.

1.5.

Enzimas microbianas e aplicações em processos industriais

A principal fonte de enzimas utilizadas pela indústria provém primariamente de microorganismos, como fungos e leveduras (50%) e bactérias (35%), enquanto que a menor
parcela (15%) é proveniente de origem vegetal e animal (LIU; KOKARE, 2017; THAPA et al.,
2019).
Micro-organismos dos gêneros Aspergillus, Bacillus, Candida e Trichoderma

são

conhecidos por produzirem uma vasta gama de enzimas de interesse industrial (LI et al.,
2012; SINGH, RAJENDRA et al., 2016; THAPA et al., 2019). Enzimas microbianas são
versáteis e industrialmente atrativas, pois são mais estáveis e ativas em comparação às de
origem vegetal, tendo assim um rendimento superior sob diversas condições físicoquímicas. Além disso, possuem uma variedade de estruturas e aplicações, otimizando os
processamentos ao reduzir o tempo, custos e consumo de energia, além de serem
ecofriendly (LIU; KOKARE, 2017; RAVEENDRAN et al., 2018; SINGH, RAJENDRA et al., 2016).
Ainda, muitos trabalhos têm focado na triagem de novos micro-organismos produtores
de enzimas, na otimização dos cultivos nos reatores em relação aos substratos, às fontes
de carbono e nitrogênio, pH e temperatura durante o processo de fermentação, tudo isso
para otimizar processos industriais. Além disso, a aplicação de técnicas de DNA
recombinante permite a produção comercial de enzimas, contribuindo para aumentar a
diversidade e disponibilidade para uso industrial. Atualmente, 90% das enzimas utilizadas
industrialmente são versões recombinantes e fazem parte da produção de mais de 500
tipos de produtos, tendo uma ampla gama de aplicações (ADRIO; DEMAIN, 2014; LIU;
KOKARE, 2017).
Baseadas nas reações que catalisam, as enzimas podem ser classificadas em sete
tipos: oxiredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases, translocases e ligases (LIU;
KOKARE, 2017; THAPA et al., 2019). Entre estas, as enzimas hidrolíticas compõe 75% da
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demanda industrial, tais como proteases, amilases, celulases, lipases, xilanases, pectinases,
entre outras, que atuam na degradação de polímeros naturais como o amido, celulose,
pectina, xilanos, gorduras, entre outros (SINGH, RAM SARUP; SINGH; PANDEY, 2019;
THAPA et al., 2019).
As enzimas desempenham papel chave em processamentos nas indústrias têxtil,
farmacêutica, de papel e celulose, de alimentos e rações, detergentes, couro,
biocombustíveis, além de sucos, polpas e bebidas diversas, entre outros segmentos
(ADRIO; DEMAIN, 2014; DE SOUZA; KAWAGUTI, 2021; LI et al., 2012; LIU; KOKARE, 2017;
SINGH, RAJENDRA et al., 2016; THAPA et al., 2019).
Desde o final dos anos 90, a utilização de enzimas microbianas em escala industrial
tem aumentado continuamente com a pesquisa de ponta. Hoje, são uma das moléculas
mais importantes, amplamente utilizadas em variados setores industriais, como citado
acima. O mercado global de enzimas foi estimado em US$ 3,3 bilhões em 2010 e deve
chegar a US$ 5 bilhões até 2020 (LIU; KOKARE, 2017; THAPA et al., 2019).
Dentro deste contexto, e sendo a família Mycobacteriaceae composta por uma vasta
diversidade de micro-organismos sabidamente capazes de se adaptar a diferentes
condições de temperatura, pH e a variadas concentrações de oxigênio, pode conter
isolados produtores de enzimas robustas para uso industrial. Esta perspectiva tem
motivado os estudos do nosso grupo de pesquisa, que busca caracterizar isolados para
avaliar seu potencial de biodegradação de compostos com utilidade biotecnológica. Na
sequência, destacaremos alguns substratos e enzimas que são de interesse industrial e
foram avaliadas no presente trabalho.

1.6.

Pectina

Pectina refere-se à família de polissacarídeos mais complexa em estrutura da natureza.
É composta por diversos tipos de polímeros pécticos e está presente principalmente na
lamela média e parede celular primária de vegetais, Figura 3. Este polissacarídeo é
considerado uma matriz que ancora e faz ligação cruzada com as fibras de celulose e
hemicelulose, conferindo resistência e suporte mecânico à parede celular. Além disso,
possui funções como: transporte de íons, ativação da defesa contra micro-organismos,
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indução de lignificação, hidratação de sementes, controle de porosidade, adesão, entre
outros (CAFFALL; MOHNEN, 2009; CANTERI et al., 2012; MOHNEN, 2008; VORAGEN et al.,
2009).
Figura 3- Representação esquemática da estrutura da parede celular vegetal.

Fonte: Wikimedia- Domínio público

Estruturalmente, a pectina é um hetero-polissacarídeo composto predominantemente
por resíduos de ácido galacturônico, ligados covalentemente por meio de ligações
glicosídicas α-1,4, Figura 4.
Figura 4- Representação molecular do resíduo de ácido galacturônico (A) e da ligação glicosídica α-1,4 (B).

Fonte: Wikimedia- Domínio público

O ácido galacturônico é o principal componente da pectina, porém outros 17 tipos de
monossacarídeos, como xilose, fucose, ramnose, galactose, entre outros, podem estar
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presentes em cadeias laterais, configurando diferentes estruturas (CAFFALL; MOHNEN,
2009; CANTERI et al., 2012). Existem diversas classes de polímeros pécticos, sendo as mais
comuns e abundantes a homogalacturonana (HG), ramnogalacturonana I (RG-I) e
ramnogalacturonana II (RG-II), Figura 5 (MOHNEN, 2008).
Figura 5- Representação esquemática da estrutura da pectina.

Fonte: Modificado de CANTERI et al, 2012.

O HG é o homopolímero mais simples em estrutura e mais abundante na parede
celular, correspondendo a cerca de 65% dos polímeros pécticos, Figura 5. Apresenta
resíduos de ácido galacturônico ligados entre si em padrão linear. Dependendo da fonte
vegetal, o HG pode ser parcialmente metoxilado na carboxila C-6 (podendo conter até 6070% de metilação) ou ser O-acetilado na hidroxila C-2 ou C-3, em menor grau
aleatoriamente. Para pectina cítrica, de maçã ou beterraba o comprimento mínimo desse
esqueleto HG é de 70-100 resíduos de ácido galacturônico (CAFFALL; MOHNEN, 2009;
MOHNEN, 2008; VORAGEN et al., 2009).
O RG-I é um heteropolímero complexo, representando de 20-35% dos polímeros
pécticos. É formado por um dissacarídeo de ácido galacturônico ligado alternadamente a
ramnose, podendo ter um comprimento de 20-300 repetições, a depender da origem
vegetal. Entre 20-80% dos resíduos de ramnose contém ligações α- 1,5 de arabinose e β1,4 de galactose aleatórias, formando cadeias de tamanhos variados, sendo que arabinose
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e galactose ainda podem ligar-se entre si, Figura 5 (CAFFALL; MOHNEN, 2009; MOHNEN,
2008; VORAGEN et al., 2009).
O RG-II é o polímero mais complexo e mais conservado entre as plantas, compondo
cerca de 10% dos polímeros pécticos. Pode ser caracterizado como uma região
diferenciada dentro do HG, contendo quatro grupos distintos de cadeias laterais de
variados resíduos de monossacarídeos, Figura 5. Estas cadeias são ligadas a um fragmento
de aproximadamente nove resíduos de ácido galacturônico. Nas paredes celulares,
normalmente o RG-II está na forma dimerizada, complexada com um Boro nos resíduos de
apiose, formando uma ligação borato-diol éster (CAFFALL; MOHNEN, 2009; MOHNEN,
2008; VORAGEN et al., 2009).
A pectina possui diversas aplicações industriais e é extraída principalmente de frutas,
como laranja e maçã, e da polpa de beterraba. Promove aumento de viscosidade e
funciona como coloide estabilizante em alimentos e bebidas, com aplicação em doces e
geleias, produtos lácteos gelificados, entre outros. Além disso, seu consumo possui efeitos
positivos na saúde humana, reduzindo os níveis de glicose e colesterol. Por fazer parte das
fibras dos alimentos vegetais, beneficia a saúde intestinal ao favorecer a microbiota, uma
vez que não é digerida pelo intestino humano, mas sim pelas bactérias residentes, atuando
como um pré-biótico (CANTERI et al., 2012).
Dentre as classes de pectina apresentadas, a classe da homogalacturonana é o
principal alvo das pectinases, considerada na maior parte dos estudos e, portanto, será
referida simplesmente como "pectina" a partir deste ponto.

1.6.1. Pectinases

Pectinases são um grupo de enzimas que catalisam a degradação de substâncias
pécticas, comumente produzidas por plantas e diversos micro-organismos, seja por aqueles
que são patógenos de plantas, aqueles que vivem próximos a plantas ou aqueles que
encontram material vegetal no trato digestivo dos seus hospedeiros (HUGOUVIEUX-COTTEPATTAT; CONDEMINE; SHEVCHIK, 2014). Para os micro-organismos pectinolíticos, as
pectinases são essenciais na utilização da pectina como fonte de carbono. No caso de
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patógenos, são essenciais para o sucesso da invasão, sobrevivência e colonização da planta,
atuando como fatores de virulência essenciais.
Na microbiota intestinal e em ambientes naturais, a utilização de pectina, bem como o
aproveitamento de oligômeros de pectina liberados por outros micro-organismo, pode ser
uma rica fonte alternativa de carbono. Neste cenário, as pectinases têm um papel
acessório, beneficiando o micro-organismo diante da competição (ABBOTT; BORASTON,
2008; HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT; CONDEMINE; SHEVCHIK, 2014; LUIS et al., 2018).
Na indústria, as pectinases utilizadas são provenientes principalmente de fungos dos
gêneros Aspergillus e Penicillium, e bactérias dos gêneros Dickeya e Bacillus. As enzimas
são empregadas especialmente na indústria alimentícia, atuando na clarificação e redução
da viscosidade de suco de frutas, tratamento preliminar do extrato de uva para produção
de vinho, extração de polpas, fermentação de chás e café, extração de óleos, bem como
em outras áreas, sendo utilizadas também na indústria têxtil e de papel e tratamento de
esgoto industrial (GARG et al., 2016; HOONDAL et al., 2002; PATIDAR et al., 2018; SINGH,
RAM SARUP; SINGH; PANDEY, 2019).
Essas enzimas são divididas, com base nas reações que catalisam, em: depolimerases,
compreendendo hidrolases e trans-eliminases, e esterases (SHARMA; RATHORE; SHARMA,
2012; SINGH, RAM SARUP; SINGH; PANDEY, 2019).
As

pectinases

com ação

hidrolítica

são

conhecidas

principalmente

como

poligalacturonases (PG), e pertencem à família de glicosídeo hidrolases GH28, de acordo
com o CAZy (do ingês Carboidrate-Active enZYmes- http://www.cazy.org/). São
responsáveis por catalisar a hidrólise da ligação α-1,4 entre nas cadeias de pectina,
formando resíduos de D-galacturonato, Figura 6. Podem agir hidrolisando ligações de fora
para dentro na cadeia polissacarídica, sendo as exo PG (EC 3.2.1.67), ou agir hidrolisando
ligações internas randomicamente, sendo as endo PG (EC 3.2.1.15) (SHARMA; RATHORE;
SHARMA, 2012; SINGH, RAM SARUP; SINGH; PANDEY, 2019; UENOJO; PASTORE, 2007).
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Figura 6- Representação esquemática dos mecanismos de reação das enzimas pectina liase (PL) e pectato
liase (PeL), pectina metil esterase (PME) e poligalacturonase (PG).

Fonte: Diano et al.,2008 (DIANO et al., 2008)

As pectinases que catalisam reações de trans-eliminação são conhecidas como pectina
liase (PL) e pectato liases (PeL). De acordo com o CAZy, a PL (EC 4.2.2.10) é pertencente à
família PL1, enquanto que as PeL são pertencentes às famílias PL1, PL2, PL3, PL4, PL9, PL10,
PL11 e PL22. Ainda, as PeL podem ser endo PeL (EC 4.2.2.2) que quebram ligações
glicosídica α-1-4 internas e exo PeL (EC 4.2.2.9) que quebram ligações de fora para dentro.
As PL e PeL catalisam uma reação de β eliminação, quebrando a ligação glicosídica α-1-4 da
pectina, formando galacturonatos insaturados entre os C4 eC5 e galacturonatos saturados,
Figura 6. Duas características marcantes que diferenciam as PL e PeL são que a última
prefere atacar regiões com baixa metilação e exigem a presença de Ca2+ para ativação do
sítio catalítico, enquanto que as PL atacam somente regiões mais metiladas e não
dependem de Ca2+ (HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT; CONDEMINE; SHEVCHIK, 2014; SINGH,
RAM SARUP; SINGH; PANDEY, 2019; UENOJO; PASTORE, 2007).
Já a pectina metil esterase (PME) (E.C. 3.1.1.11) e pectina acetil esterase (PAE) (E.C.
3.1.1.) possuem ação de esterase e, de acordo com o CAZy são pertencentes às famílias de
carboidrato esterase CE8, CE12 e CE13. A PME catalisa a hidrólise da ligação éster de
grupos metoxi da pectina, produzindo álcool metílico, pectato e um próton, Figura 6. Já a
PAE hidrolisa a ligação éster de grupos O-acetilados e produz um próton, pectato e acetato
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(KOHLI; KALIA; GUPTA, 2015; SHARMA; RATHORE; SHARMA, 2012; SINGH, RAM SARUP;
SINGH; PANDEY, 2019; UENOJO; PASTORE, 2007).
Em micro-organismos, as pectinases atuam em conjunto para a quebra da pectina e
formação de galacturonatos, que são metabolizados pela célula até a formação de
produtos utilizáveis para o metabolismo.

1.6.2. Metabolismo de pectina por micro-organismos

Carboidratos são a fonte primária de obtenção de carbono e energia por diversos
micro-organismos. A pectina, sendo um polímero composto primariamente por ácido
galacturônico e amplamente distribuído entre as plantas, serve como uma importante
fonte de carbono para micro-organismos pectinolíticos no meio ambiente, bem como no
trato digestório de humanos e animais (LARSBRINK; MCKEE, 2020). Muitos microorganismos são equipados com um conjunto de pectinases e enzimas intracelulares que,
atuando em conjunto, permitem a utilização deste substrato como fonte de energia a
partir da quebra e formação de galacturonato. Diversas variações das vias de utilização de
galacturonato por micro-organismos têm sido descritas, uma vez que para entrada deste
substrato no metabolismo energético é necessário ocorrer diversas modificações, como
será descrito a seguir (BIZ et al., 2016; BOUVIER et al., 2019; HOBBS et al., 2019;
HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT; JACOT-DES-COMBES; BRIOLAY, 2019; HUGOUVIEUX-COTTEPATTAT; ROBERT-BAUDOUY, 1987; MARTENS-UZUNOVA; SCHAAP, 2008; PEEKHAUS;
CONWAY, 1998; PUJIC et al., 1998; RODIONOVA et al., 2012; SERVINSKY et al., 2014; VALK
et al., 2020; ZHAO; BINNS, 2016).
Entre os micro-organismos pectinolíticos, a enterobactéria Dickeya dadantii (nomeada
anteriormente como Erwinia chrysanthemi) possui o mecanismo de degradação mais bem
descrito na literatura, Figura 7.

Figura 7- Via do metabolismo de galacturonato em D. dadantii. Em verde, a via canônica das isomerases.
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FONTE: Modificado de HUGOUVIEUX‐COTTE‐PATTAT; ROBERT‐BAUDOUY, 1989.

A D. dadantii é um fitopatógeno especializado na degradação da parede celular de
plantas, causando sintomas como maceração e apodrecimento pelo ataque de enzimas
diversas, principalmente pela ação de um conjunto diverso de pectinases (liases), que são
liberadas em abundância para o meio extracelular, gerando galacturonatos insaturados
que são transportados para o interior do espaço periplasmático, onde são metabolizados a
oligogalacturonatos ainda menores e que são internalizados para o espaço intracelular,
Figura 7. Estes, por sua vez são quebrados a 5-ceto-4-deoxiuronato (DKI) e galacturonato
pela ação das pectato liase PeLW e oligolagacturonato liase Ogl, respectivamente. O
galacturonato é então convertido a KDG (2-ceto-3-deoxigluconato) em uma via de três
passos pelas enzimas uronato isomerase (UxaC), alronato oxidoredutase (UxaB) e alronato
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desidratase (UxaA), ao passo que o DKI também é convertido a KDG, porém em uma via de
dois passos, pelas enzimas 4-deoxi-L-treo-hexosulose-uronato-cetol-isomerase (KduI) e 2dehidro-3-deoxi-D-gluconato-5-desidrogenase (KduD). O KDG é então fosforilado pela 2dehidro-3-deoxigluconokinase (KdgK) a 6-fosfo-2-ceto-3-deoxigluonato que, por fim é
clivado a piruvato e 3-fosfogliceraldeído pela ação da 4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolase
(KdgA) (ABBOTT; BORASTON, 2008; HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT; CONDEMINE; SHEVCHIK,
2014; HUGOUVIEUX‐COTTE‐PATTAT; ROBERT‐BAUDOUY, 1989).
A via do metabolismo de galacturonato descrita em D. dadantii, também é conhecida
por via canônica das isomerases, e também é utilizada por Bacillus subtilis cepa 168 e
Serratia oryzae S32 para degradação de pectina (HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT; JACOT-DESCOMBES; BRIOLAY, 2019; PUJIC et al., 1998).
Outras bactérias também seguem a mesma via de metabolismo de galacturonato, no
entanto, algumas variações da via canônica são encontradas. Por exemplo, em Thermotoga
marítima TM0440, há presença da enzima tagaturonato/fructuronato epimerase (UxaE),
capaz interligar as vias de degradação de glucuronato, um outro açúcar, e galacturonato,
fazendo a interconversão do tagaturonato a fructuronato. O fructuronato é, por sua vez,
convertido pela enzima manonato desidrogenase (UxuB) a manonato que, por ação da
enzima manonato desidratase (UxuA) é convertido a KDG onde, a partir daí, a via segue o
mesmo caminho da via canônica das isomerases (RODIONOVA et al., 2012). Ainda em T.
marítima, Rodionova et al. (2012), sugerem que o manonato pode ser também convertido
a gluconato pela ação da enzima gluconato-manonato 2-epimerase (GntE) que, ao final da
via, origina ribulose-5-fosfato e entra para a via metabólica da pentose fosfato. Em
Lactobacillus suebicus, quando cultivado em condições de anaerobiose e pH baixo, também
há formação de ribulose-5-fosfato ao final da via. Nesta via alternativa, o manonato é
fosforilado pela enzima manonatoquinase a 6-fosfomanonato que, por sua vez, é
convertido pela enzima 6-fosfomanonato-2-epimerase a 6-fosfogluconato. O 6fosfogluconato é convertido a ribulose-5-fosfato qu,e pela ação da enzima ribulose-5fosfato-4-epimerase,7 origina xilulose-5-fosfato que entra para a via da fosfocetolase (VALK
et al., 2020).
Já em fungos, como Aspergillus niger e Trichoderma reesei, a via do metabolismo de
galacturonato é a responsável pela utilização do principal componente da pectina, Figura 8.
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Nesta via, conhecida como via fúngica, o galacturonato é reduzido pela enzima Dgalacturonato redutase (GaaA) a L-galactonato que, em seguida é convertido pela enzima
L-galactonato desidratase (GaaB) a 2-ceto-3-deoxi-L-galactonato.

Figura 8- Vias do metabolismo de galacturonato em A. niger e T. reesei.

Fonte: Modificado de ALAZI et al., 2017

O 2-ceto-3-deoxi-L-galactonato é então clivado a piruvato e L-gliceraldeído pela ação
da enzima 2-keto-3-deoxigalactonato aldolase (GaaC). O piruvato pode entrar para o ciclo
do ácido cítrico, enquanto que o L-gliceraldeído é convertido a glicerol pela enzima
gliceraldeído redutase (GaaD) (ALAZI et al., 2017; MARTENS-UZUNOVA; SCHAAP, 2008).

1.7.

Amido

O amido é a mais importante forma de reserva de carbono nas plantas. É sintetizado
principalmente pelos plastídeos das folhas a partir do carbono fixado da fotossíntese e
estocado nos amiloplastos de sementes, frutas, tubérculos e raízes de armazenamento na
forma de estruturas insolúveis e semi-cristalinas, os grânulos (MARTIN; SMITH, 1995). É
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composto por dois tipos de polissacarídeos, a amilose e a amilopectina, sendo que a
proporção entre eles difere de acordo com a fonte vegetal (ROBYT, 2008; TESTER;
KARKALAS; QI, 2004). A amilose é um polímero linear longo, contendo 200-1200
monômeros de α- glicose ligados por ligações glicosídicas α-1,4, contendo poucas ligações
α-1,6 (1%), Figura 9. A amilopectina é um polímero mais curto, porém maior que a amilose
em peso molecular, composta ~95% por monômeros de glicose ligados por ligações α-1,4 e
~5% ligados por ligações α-1,6, sendo assim uma estrutura que apresenta ramificações,
Figura 9 (TESTER; KARKALAS; QI, 2004).

Figura 9- Estruturas moleculares e representações esquemáticas da amilose (A) e amilopectina (B).

Fonte: Adaptado de Wikimedia- Domínio público

Industrialmente o amido possui diversas aplicações fazendo parte da composição de
talcos e produtos farmacêuticos, adesivos, na fabricação de papel, na indústria têxtil, e
principalmente na indústria alimentícia, atuando na modificação da textura dos alimentos,
além de ser utilizado como agente de volume e de retenção de água, estabilizante,
gelificante e conferindo cremosidade aos alimentos, entre outras aplicações (OSTRANDER,
2014; SINGH, NARPINDER et al., 2003).

1.7.1. Amilases

Amilases são uma classe de enzimas que catalisam a quebra das ligações glicosídicas
presentes no amido e em polímeros relacionados, como glicogênio e pululano, e são
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produzidas por plantas, animais e diversos micro-organismos (SINGH, RAM SARUP; SINGH;
PANDEY, 2019). Ao quebrar as ligações glicosídicas, essas enzimas geram diversos produtos
menores que podem seguir diferentes rotas metabólicas na célula.
As amilases mais utilizadas industrialmente são produzidas principalmente por
bactérias do gênero Bacillus e por fungos do gênero Aspergillus, e são empregadas nas
indústrias têxtil, farmacêutica e alimentícia, na produção de papel, detergentes,
biocombustível, entre outros (EL-FALLAL et al., 2012; PANDEY et al., 2000; SINGH, RAM
SARUP; SINGH; PANDEY, 2019).
Estas enzimas são divididas em dois grupos principais: amilases conversoras e amilases
desramificadoras. As amilases conversoras se subdividem em exoamilases, transferases e
endoamilase, sendo que entre as exoamilases estão as glicoamilase, α-glicosidase e βamilase, entre as transferases estão amilomaltase, ciclodextrina glicosiltransferase e
enzima ramificadora, e por fim, a endoamilase, que é conhecida como α-amilase. No grupo
das enzimas desramificadoras estão as pululanases, isoamilase e amilo-1,6-glucosidase
(BERTOLDO; ANTRANIKIAN, 2002; HII et al., 2012).
A α-amilase (EC 3.2.1.1) é uma endoamilase conversora que pertence à família GH13 e
hidrolisa randomicamente a ligação glicosídica α-1,4 na parte interna da cadeia de
amilopectina e amilose, resultando na formação de oligossacarídeos e dextrinas α-limite,
que são oligossacarídeos ramificados, produtos da hidrólise de amilopectina, contendo um
açúcar redutor na ponta, Figura 10 (BERTOLDO; ANTRANIKIAN, 2002; HII et al., 2012).
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Figura 10- Representação esquemática da ação de amilases e enzimas pululolíticas. Em (A) e (B) ligação
glicosídica α-1,4, em (C) ligação glicosídica α-1,6. Círculos brancos representam açúcares redutores.

Fonte: Modificado de Bertoldo et al., 2002.

Entre as exoamilases, as glicoamilase (EC 3.2.1.3) e α-glicosidade (EC 3.2.1.20),
pertencem à família de glicosídeo hidrolases GH15 e GH13, respectivamente. Hidrolisam
tanto ligações glicosídicas α-1,4 quanto α-1,6 de resíduos externos a partir da extremidade
não redutora de amilopectina e amilose, Figura 10. A hidrólise pela glucoamilase produz βglicose, enquanto que pela α-glucosidade produz α-glicose, Figura 10 (BERTOLDO;
ANTRANIKIAN, 2002; HII et al., 2012). Ambas enzimas diferem nos substratos preferenciais;
as glucoamilases atuam em longas cadeias polissacarídicas, enquanto que a α-glucosidade
tem ação em cadeias curtas de maltooligossacarídeos, estando geralmente envolvidas na
última etapa da degradação de amido. Já a β-amilase (EC 3.2.1.2) é pertencente à família
de glicosídeo hidrolases GH14 e hidrolisa exclusivamente ligações glicosídicas α-1,4
externas, formando maltose e dextrina β-limite, originada a partir das moléculas de
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amilopectina que tiveram seus braços de amilose hidrolisados pela β amilase, Figura 10 (HII
et al., 2012; TESTER; QI, 2011).
A enzima amilase maltogênica (EC 3.2.1.133) pertence à família GH13 e realiza a
hidrólise de ligações glicosídicas α-1,4, removendo resíduos de α-maltose das
extremidades não redutoras da cadeia glicosídica, Figura 10 (HII et al., 2012; TESTER; QI,
2011).
As transferases são pertencentes às famílias GH13 e GH77 e fazem parte de um grupo
que modifica o glucanos, como o amido e glicogênio, por transferência de ligações
glicosídicas e criação de novas ligações, Figura 10. Clivam a ligação glicosídica α-1,4 da
molécula doadora e transferem parte do doador para um aceptor glicosídico com a
formação de uma nova ligação glicosídica. A 4-α-glucanotransferase (EC 2.4.1.25), também
conhecida como amilomaltase, é responsável por transferir um segmento de um glucano
α-1,4 para uma nova posição em um aceitador, que pode ser uma glicose ou um glucano α1,4, formando uma nova ligação α- 1,4 (HII et al., 2012; MIAO et al., 2018). A enzima
ramificadora (EC 2.4.1.18) é responsável por formar uma nova ligação α-1, 6, produzindo
diversas ramificações (VAN DER MAAREL et al., 2002). Já a ciclodextrina glicosiltransferase
(EC 2.4.1.19) cicliza parte de glucanos α-1,4, formando uma nova ligação glicosídica α-1,4,
produzindo cliclodextrinas, Figura 10 (VAN DER MAAREL et al., 2002).
Entre as enzimas desramificadoras estão as pululanases (EC 3.2.1.41), que são
pertencentes à família de glicosídeo hidrolase 13 e são divididas em dois tipos: I e II. A
pululanase do tipo I hidrolisa apenas ligações gliosídicas α-1,6 de pululano e outros
polissacarídeos ramificados, como amido e glicogênio, resultando na formação de
maltotriose e oligossacarídeos lineares. Já a pululanase tipo II, também conhecida como
amilopululanase, é capaz de hidrolisar tanto ligações glicosídicas α-1,4 quanto α-1,6, tendo
ação sobre polissacarídeos ramificados e lineares, como a amilopectina, produzindo
maltose, maltrotriose e glicose como produto, Figura 10 (BERTOLDO; ANTRANIKIAN, 2002;
HII et al., 2012). As pululano hidrolases são enzimas capazes de hidrolisar ligações
glicosídicas α-1,4 de pululano e ciclodextrinas, tendo pouquíssima ação sobre o amido
(Figura 10). São conhecidos dois tipos de pululano hidrolases, sendo a tipo I
(neopululanase) (EC 3.2.1.135) que é pertencente à família GH13 e hidrolisa pululano a
panose, e a do tipo II (isopululanase) (EC 3.2.1.57), que é pertencente à família GH49 gera
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panose como produto de hidrólise, Figura 10 (BERTOLDO; ANTRANIKIAN, 2002; HII et al.,
2012). A isoamilase é uma enzima desramificadora (EC 3.2.1.68) pertencente à família
GH13 e é responsável por hidrolisar ligações glicosídicas α-1,6 de polissacarídeos
ramificados, como glicogênio e amilopectina, resultando na libração de malto
oligossacarídeos, Figura 10 (RAY, 2011). A amilo-1,6-glicosidase (EC 3.2.1.33) é pertencente
à família GH13 e hidrolisa ligações α-1,6 após a ação da amilomaltase, formando resíduos
de glicose e maltotetraose, Figura 10 (HII et al., 2012).

1.7.2. Metabolismo de amido por micro-organismos

O amido é um carboidrato utilizado como reserva energética pelas plantas e,
consequentemente, é bastante abundante na natureza, estando presente, juntamente com
outros diversos polissacarídeos complexos, nos ecossistemas, bem como no trato
digestório de animais e humanos (LARSBRINK; MCKEE, 2020). Diversos micro-organismos
possuem um conjunto de amilases que permitem o acesso à essa fonte de carboidrato.
Diversas vias de utilização de amido têm sido propostas, a seguir destacaremos algumas
delas.
A bactéria intestinal Bifidobacterium adolescentis 22L habita o intestino de humanos e
metaboliza o amido que provém da dieta do hospedeiro ao codificar uma série de
hidrolases amilolíticas. No mecanismo proposto, B. adolescentis 22L secreta quatro αamilases (AmyA) e duas amilopululanases (ApuB) que iniciam a quebra do amido no meio
extracelular, formando maltotriose, glicose, maltose e maltodextrinas, Figura 11-A. O
sistema de transporte PTS é encarregado de transportar a glicose para dentro da célula,
enquanto que o sistema de transporte ABC internaliza maltodextrinas, maltoriose e
maltose. Enzimas como α-glicosidades e 4- α-glicanotransferases também atuam no
metabolismo dos produtos internalizados menores para finalmente formar glicose
(DURANTI et al., 2014).
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Figura 11- Representação esquemática das vias de degradação de amido propostas para: (A) B.
adolescentis 22L, (B) B. thetaiotaomicron, (C) Shewanella spp. e (D) B. subtilis 168.

Fonte: adaptado de MARTENS et al., 2009; SHIM et al., 2009; RODIONOV et al., 2010; DURANTI et al., 2014.

Em Bacteroides thetaiotaomicron, também uma bactéria intestinal, é proposto que as
moléculas de amido interajam com proteínas ligadoras de amido (SusD, SusE e SusF), que
ficam próximas a uma α-amilase (SusG), permitindo uma interação entre as moléculas de
amido e a SusG, resultando na hidrólise do amido, Figura 11-B. As maltodextrinas,
maltotriose e maltose formadas são então encaminhados ao transportador do tipo TonB
(SusC), e são liberados no espaço periplasmático, onde são metabolizados a
oligossacarídeos menores por uma α-amilase (SusA) e uma α-glicosidase (SusB), deste
modo finalmente podem ser transportados para o citoplasma e entrar para o metabolismo
energético (MARTENS et al., 2009; TUSON et al., 2018).
Em Shewanella spp., um gênero de bactérias ambientais, é proposto que no meio
exterior, o amido seja metabolizado metabolizado a maltodextrina por uma pululanase
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(PulA) e por uma α-glicosidase (Cga) que são secretadas, Figura 11-C. A maltodextrina é
então transportada para o espaço periplasmático pelo simportador sódio:soluto OMPmal,
onde é metabolizada a glicose e maltose pela ação de duas α-amilases (Amy e SusA) e uma
α-glicosidase (SusB) a glicose, que são transportadas para o espaço intracelular pelos
transportadores malT e glcPmal, respectivamente. No espaço intracelular, a maltose é então
hidrolisada a glicose pela α-glicosidase malZ e pode ser utilizada no metabolismo do microorganismo (RODIONOV et al., 2010).
Para B. subtilis 168, propõe-se que uma α-amilase (AmyE) metabolize o amido a
maltodextrinas que, por sua vez, são ligadas ao ligador MdxE e transportadas para o
interior da célula, onde são hidrolisadas a maltose pela ação de uma amilase maltogênica
(MAase), ou são metabolizadas a maltose no espaço periplasmático por MAases
periplasmáticas e em seguida, transportados para o citoplasma pelo transportador EIICB,
Figura 11-D. Também é proposto que uma ciclodextrina glucanotransferase possa
hidrolisar o amido no espaço extracelular, levando a formação de ciclodextrinas que, por
sua vez, entram para o espaço periplasmático e através transportador do tipo ABC, são
transportadas para o espaço intracelular, onde são finalmente hidrolisadas a maltose pela
MAase. Finalmente, a maltose pode ser metabolizada pela maltose fosforilase a glicose e
glicose 1-P (SHIM et al., 2009).

1.8.

Celulose

A celulose é o polissacarídeo natural mais abundante da biosfera e, juntamente com a
hemicelulose e a lignina, formam a lignocelulose, que compõe a parede celular primária
vegetal, Figura 12 (AGBOR et al., 2011; HEINZE, 2015). Também pode ser produzida por
alguns micro-organismos, como por exemplo dos gêneros Sarcina, Agrobacterium e
Rhizobium, assim como por animais, como os tunicados (KIMURA; ITOH, 2007; LYND et al.,
2002; ROSS; MAYER; BENZIMAN, 1991).
É um polissacarídeo formado por monômeros de D-glicose ligados entre por ligações
glicosídicas lineares β-1,4 (Figura 12), e que possui uma extremidade redutora no C-1 e
outra extremidade não-redutora no C-4. Dependendo da fonte vegetal, o grau de
polimerização pode variar de 1.000 a 30.000 resíduos (HEINZE, 2015; LYND et al., 2002).
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Figura 12- Díssacarídeo de D-glicose ligado por meio da ligação glicosídica β-1,4 (celobiose).

Fonte: Wikimedia- Domínio público

As cadeias de celulose (20-300 resíduos de D-glicose) se agrupam para formar
microfibrilas que, por sua vez, são agrupadas entre si por meio de ligações de hidrogênio
inter e intra-moleculares, além de forças de Van der Waals para formar as fibras de
celulose. Estas interações são responsáveis pela alta estabilidade e resistência da estrutura
(HEINZE, 2015). Ainda, nas fibras duas regiões se diferenciam: região cristalina, onde as
interações são mais ordenadas, formando uma estrutura mais estável e resistente, e região
amorfa, onde as interações são irregulares, concebendo uma estrutura instável e suscetível
a hidrólise (LYND et al., 2002).
Na indústria, a celulose possui diversas aplicações, principalmente na produção de
papel. Também tem importância na indústria farmacêutica, envolvendo pílulas e
comprimidos para melhor conservação, na indústria médica, como material para produção
de implantes, na indústria alimentícia, como emulsificante, gelificante e estabilizante, bem
como na produção de bioetanol como alternativa ao uso de combustíveis fósseis (KUMAR
GUPTA et al., 2019).

1.8.1. Celulases

Celulases são um grupo de enzimas responsáveis por hidrolisar a ligação glicosídica β1,4 de polímeros de celulose e são produzidas por plantas, animais e micro-organismos,
como os dos gêneros Cellulomonas, Thermobifida, Fusarium, Trichoderma, entre outros
(OBENG et al., 2017). Na célula do micro-organismo celulolítico, a glicose gerada após a
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degradação externa completa da celulose pode ser direcionada para o metabolismo geral,
podendo ser utilizada como fonte de carbono. Na indústria, as celulases são provenientes
de fungos, como os dos gêneros Aspergillus e Trichoderma, e de bactérias, como as dos
gêneros Cellulomonas e Bacillus (OBENG et al., 2017). São utilizadas na produção de
biocombustível, produção de papel, produção de detergentes, e na indústria alimentícia,
atuando na clarificação de sucos extração de óleo de oliva, produção de bebidas alcoólicas,
entre outros (SHAH; RANAWAT; MISHRA, 2019; SINGH, RAM SARUP; SINGH; PANDEY,
2019).
Existem três tipos de celulases: as endoglucanases, exoglucanases, e β-glucosidades.
As endoglucanases (E.C.3.2.1.4), também conhecidas como endo-β-1,4-glucanases, são
pertencentes às famílias de glicosídeo hidrolases GH5, GH7, GH8, GH9, GH10, GH12, GH44,
GH45, GH48, GH51, GH74 e GH124, e realizam a hidrólise randômica de ligações
glicosídicas β-1,4 internas de regiões amorfas, originando diversos oligômeros com
extremidades redutoras e não redutoras, Figura 13 (OBENG et al., 2017; SINGH, RAM
SARUP; SINGH; PANDEY, 2019). As exoglucanases são responsáveis pela hidrólise de
ligações glicosídicas β-1,4 externas, liberando resíduos de celobiose, Figura 13. São
divididas em duas formas: as celodextrinases, que atuam a partir da extremidade redutora
da cadeia de oligômeros de celulose (E.C.3.2.1.74), pertencentes às famílias GH7 e GH48, e
as celobiohidrolases, que agem a partir da extremidade não redutora (E.C.3.2.1.91),
pertencentes às famílias de glicosídeo hidrolases GH5, GH6 e GH9 (OBENG et al., 2017;
SINGH, RAM SARUP; SINGH; PANDEY, 2019). As β-glucosidades (EC 3.2.1.21) são das
famílias de glicosídeo hidrolase GH1, GH3 e GH116 e realizam a etapa final da degradação
da celulose, hidrolisando os dissacarídeos de celobiose a glicose, Figura 13 (SINGH, GOPAL;
VERMA; KUMAR, 2016).
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Figura 13- Representação esquemática da ação de enzimas celulases.

Fonte: Godoy et al.,2018.

Na degradação de celulose por fungos celulolíticos, como T. reiseii e bactérias, como
Cellulomonas fimi, foi proposto um mecanismo de degradação simples, no qual a celulose é
metabolizada em uma ação enzimática sinérgica entre as hidrolases. Módulos de ligação a
carboidratos (do ingês Carboidrate Binding Module- CBM) podem participar do sinergismo
de maneira não catalítica, mas facilitando a degradação, uma vez que desempenham um
papel no direcionamento e ligação do substrato à enzima, e frequentemente aumentam a
atividade catalítica geral da enzima (COUTURIER et al., 2016). Em fungos, ainda estão
presentes enzimas, como a monooxigenase LPMO e a celobiose desidrogenase CDH, que
atacam diretamente a superfície da região cristalina, facilitando a ação das hidrolases
(ANDLAR et al., 2018; COUTURIER et al., 2016).
Como abordado, os micro-organismos possuem uma gama de enzimas que, no habitat
em que vivem, possibilitam a metabolização de diversas fontes de carboidratos, que
podem ser direcionados para o metabolismo energético. Ainda, fornecem vantagens,
frente à competição pelos recursos com outros micro-organismos. Os micro-organismos
representam uma fonte rica para a descoberta de novas e robustas enzimas, e justamente
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por isso, a exploração da diversidade microbiana aliada a diversas técnicas modernas,
como triagens por análises metagenômicas e a mineração de genes de interesse em
genomas, têm aumentado enormemente o conhecimento acerca da aplicação dos estudos
na área biotecnológica.

1.9.

Antecedentes do trabalho

Em trabalho anterior, 410 isolados da família Mycobacteriaceae pertencentes aos
gêneros Mycobacterium, Mycolicibacterium, Mycobacteroides e Mycolicibacter foram
recuperados a partir de amostras provenientes de ambientes aquáticos, localizados na
Fundação Parque Zoológico de São Paulo (FPZSP), dando origem à uma coleção de isolados
que estão criopreservados a -80°C (BRIANESI, 2013).
Entre estes isolados, 380 foram caracterizados fenotipicamente quanto ao tempo de
crescimento e produção de pigmento, e genotipicamente pelo sequenciamento de três
genes essenciais: hsp65, rpoB V e 16S rRNA. Como resultado destas análises, foi possível
identificar 182 (48%) isolados em 18 espécies, com predominância de Mycobacterium
gordonae, Mycobacteroides chelonae e Mycolicibacter insubricum, espécies comumente
encontradas em amostras ambientais. Ainda, 191 isolados foram classificados apenas em
nível de gênero, sendo 107 pertencentes ao gênero Mycolicibacter, 73 Mycolicibacterium e
11 Mycobacterium, além de sete isolados terem permanecido com identificação apenas em
nível de família.
Após esta etapa, 31 isolados pertencentes aos gêneros Mycolicibacter e
Mycolicibacterium foram selecionados aleatoriamente para a realização de um estudo
preliminar e exploratório, a fim de avaliar a capacidade de degradação de substratos de
interesse industrial: pectina, amido, sendo que 16 isolados apresentaram resultados
positivos (ROMAGNOLI, 2017).
Os resultados destes estudos revelaram diversidade de espécies nas amostras
estudadas e apontaram para a existência de potenciais novas espécies. Além disso, a
habilidade de degradar os substratos analisados sugerem a existência de genes e vias
metabólicas ainda não conhecidos para estas bactérias. Assim, estes dados motivaram a
continuidade do estudo, buscando a ampliação e aprofundamento das análises destes
isolados da família Mycobacteriaceae.
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2. Objetivos
2.1.

Objetivo Geral

Estudar uma coleção de isolados bacterianos pertencentes aos gêneros
Mycobacterium, Mycolicibacter, Mycobacteroides e Mycolicibacterium a fim de posicionálos filogeneticamente, verificar a existência de novas espécies e avaliar o potencial de
degradação de pectina, amido e carboximetilcelulose (CMC).

2.2.


Objetivos específicos

Inferir a relação filogenética entre isolados da família Mycobacteriaceae não
identificados a partir de sequências dos genes hsp65, rpoB e 16S rRNA;



Selecionar isolados representantes de possíveis novas espécies para sequenciar os
genomas e realizar análise filogenômica;



Realizar

a

caracterização

fenotípica,

bioquímica

e

susceptibilidade

aos

antimicrobianos dos isolados candidatos à novas espécies;


Realizar triagem fenotípica qualitativa para avaliar a habilidade de degradação de
pectina, de amido e CMC de todos os isolados bacterianos presentes na coleção;



Avaliar o crescimento dos isolados selecionados pelos testes de triagem fenotípica
por curvas de crescimento em pectina, amido e CMC como fonte única de carbono;



Selecionar isolados potencialmente degradadores para sequenciar os genomas e
realizar buscas in silico por genes envolvidos em vias catabólicas dos substratos
pectina, amido e CMC.
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3. Material e métodos

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o registro
8965030717, Anexos 1 e 2. O trabalho de Iniciação Científica do aluno Guilherme
Yamatogue Domênico Pinto, (processo FAPESP 2019/11726-9) colaborador deste estudo,
também foi aprovado pelo CEP sob o registro 2275110919, Anexo 3.
Foram analisados 380 isolados da família Mycobacteriaceae, parte de uma coleção
microbiana armazenada no Laboratório de Micobactérias, UNIFESP-EPM.

3.1.

Cultivo e manutenção dos isolados

Os isolados foram cultivados por esgotamento em meio sólido Middlebrook 7H10
(Difco) suplementado com 10% de OADC (dextrose-catalase, albumina e ácido oléico) da
marca Difco. Todos os cultivos foram incubados a 30°C em estufa bacteriológica e
observados diariamente até o aparecimento de colônias. Os isolados estão mantidos em
estoque, congelados a -70°C em meio Middlebrook 7H9 contendo 15% de glicerol.

3.2.

Triagem fenotípica de isolados degradadores de pectina, amido e
carboximetilcelulose

Todos os isolados foram avaliados quanto a capacidade de degradar pectina, amido e
CMC por testes fenotípicos qualitativos. As bactérias foram repicadas por ponto utilizando
palitos estéreis em meio de cultura sólido contendo o substrato a ser testado e em seguida,
incubadas a 30°C durante 20 dias.
A degradação de pectina foi avaliada utilizando o meio de cultivo sólido preparado a
partir de três soluções esterilizadas em autoclave separadamente e misturadas em
condições assépticas. 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 (Inlab) em água e a terceira consiste de
0,5g/L extrato de levedura (fonte complexa - Difco), 0,24g/L MgSO4, 10g/L glicose (Synth),
0,01g/L CaCl2 e 1,5% ágar (Kasvi), composição adaptada de (TARIQ; LATIF, 2012). É
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importante ressaltar que a proporção das soluções para obter este meio de cultivo é de
1:2:2, respectivamente. Após o período de incubação, as colônias bacterianas foram
removidas da superfície do meio de cultivo por lavagens em água destilada e, em seguida
foi realizada a coloração com lugol 0,5% (Greentec), recobrindo-se toda a superfície do
meio de cultivo e deixando-se em contato durante 15 segundos. Posteriormente, o meio de
cultivo foi lavado com água destilada para a observação do resultado, que em caso positivo
é evidenciado por uma zona translúcida no local de inoculação de cada isolado formando
um halo de degradação. Ao contrário, a coloração acastanhada indica ausência de
degradação. Devido a ausência de cepa de referência como controle positivo para este
teste, selecionamos o isolado M. austroafricanum MYC040 que apresentou resultado
positivo em triagem prévia. A cepa de referência Mycobacteroides chelonae ATCC 35752 foi
utilizada como controle negativo.
Para o teste de degradação de amido, o meio de cultivo sólido foi composto por:
0,6g/L de bacto peptona (fonte complexa, composta primariamente por nitrogênio Difco), 0,5g/L MgSO4, 0,5g/L KCl, 10g/L amido (Dinâmica) e 20g/L ágar (Kasvi) (PASCON et
al., 2011). Após o tempo de incubação, as colônias foram removidas lavando-se a superfície
do meio de cultivo com água destilada, seguida de secagem a temperatura ambiente por
15 min. Para revelação, as placas foram invertidas para baixo sob uma fina camada de
cristais de iodeto de potássio (Synth), sendo assim expostas ao vapor dos cristais até o
meio de cultivo adquirir a coloração roxa azulada escuro. O resultado positivo do teste é
observado pela formação de uma zona translúcida incolor no local em que o isolado foi
inoculado indicando a degradação do composto e, consequentemente, a permanência da
coloração roxa azulada indica resultado negativo. O isolado B. subtilis-URX336, cedido pela
Profª. Drª. Renata Castiglioni Pascon, UNIFESP campus Diadema, e descrito como
degradador de amido, foi utilizado como controle positivo (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 foi preparado com: 6,7g/L
meio YNB (do inglês Yeast Nitrogen Base) sem aminoácidos (Sigma-Aldrich), 0,5g/L extrato
de levedura (Difco), 10g/L de CMC (Synth) e 15g/L ágar (Kasvi) adaptado de (STRAUSS et al.,
2001). Após o período de incubação, foram realizadas lavagens com água destilada para
remover as colônias bacterianas. Em seguida, a superfície do meio foi recoberta por uma
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solução de Congo Red 0,5% (Vetec) durante 10 minutos. Posteriormente, o meio de cultivo
foi lavado com solução NaCl 3M até o aparecimento de halo translúcido indicando
resultado positivo (TEATHER; WOOD, 1982). O teste é considerado negativo na ausência de
halo translúcido no local de inoculação de cada isolado. Os controles positivo e negativo
utilizados neste teste foram o isolado B. subtilis-URX336 e a cepa de referência M.
chelonae ATCC 35752, respectivamente (PAGANINI, 2016). Os testes foram realizados em
triplicata pelo aluno Guilherme Yamatogue Domênico Pinto, sob minha orientação.

3.3.

Curvas de crescimento em pectina, amido e carboximetilcelulose

A partir dos testes de triagem, foram selecionados quatro isolados para avaliar o
crescimento em presença dos substratos pectina (cítrica e de maçã), amido e CMC. Foi
utilizada pectina cítrica (Inlab) e de maçã (Sigma), amido (Dinâmica) e CMC (Sinth).
Inicialmente, os isolados foram pré-cultivados em 15 mL de meio líquido LB e
incubados a 30ºC sob agitação de 150 rpm em shaker durante 3 dias, fase log do
crescimento microbiano. Em seguida, os cultivos foram centrifugados a 3050 xg por 10 min,
os precipitados foram ressuspensos em 10 mL de água miliQ estéril e centrifugados
novamente utilizando as mesmas condições. Após esta etapa, os cultivos foram
ressuspensos no meio de cultivo correspondente a cada substrato, tendo a DO600 sido
ajustada para ~0,3.
As curvas de crescimento em pectina foram realizadas utilizando (I) meio de sais M9 1X
contendo 0,24g/L MgSO4 e 0,01g/L CaCl2, (II) M9 1X acrescido de 0,24g/L MgSO4, 0,01g/L
CaCl2, 10g/L de pectina de maçã, (III) M9 1X acrescido de 0,24g/L MgSO 4, 0,01g/L CaCl2,
10g/L de pectina cítrica (TARIQ; LATIF, 2012). A cepa Mycobacterium kansasii Osaka foi
utilizada como controle negativo das curvas de crescimento em pectina.
As curvas de crescimento em amido foram realizadas utilizando (I) o meio base de sais
(0,5 g/L MgSO4 e 5g/L KCl), (II) meio base de sais contendo de 5g/L amido e (III) e meio
base de sais contendo de 5g/L amido e 0,6g/L de bacto peptona como fonte de nitrogênio
(Pascon et al., 2011). Adicionalmente, os isolados foram cultivados em meio base de sais
com amido, conforme descrito acima, na ausência e presença de bacto peptona nas
concentrações 0,02%, 0,06%, 0,2% durante 14 dias. Ao longo do período, alíquotas de 1mL
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foram retiradas e coradas com 10μL de lugol 0,5% em eppendorf de 1,5mL. A mistura foi
homogeneizada em vórtex e após, 200μL foram transferidos para uma microplaca de 96
poços para registro fotográfico. O resultado positivo de degradação do amido é visualizado
pelo aspecto translúcido, enquanto que o resultado negativo é evidenciado pela coloração
roxa, adaptado de (ESFAHANI; EMTIAZI; RABBANI, 2017).
A curva de crescimento com CMC foi realizada utilizando-se (I) meio base de sais
0,5g/L (NH4)2SO4, 1g/L K2HPO4, 0,2g/L MgSO4, 0,5g KCl e 0,1g/L CaCl2, (II) meio base de sais
acrescido de 5g/L CMC como fonte única de carbono e (III) meio base de sais acrescido de
5g/L CMC e 0,5g/L de YNB como fonte preferencial (ARIFUZZAMAN; KHATUN; RAHMAN,
2010).
Todas as bactérias foram inoculadas em meio de cultivo 7H9 suplementado com 10%
de OADC (ácido oleico, albumina, dextrose e catalase) para controle de viabilidade
bacteriana.
Os testes foram incubados à 30°C em agitação de 150 rpm durante 7 ou 14 dias e ao
longo do período foram retiradas alíquotas para leitura de densidade óptica à 600nm.
Adicionalmente, 5 µL de cada alíquota foi semeado por ponto em placa de Petri contendo
meio LB ágar para avaliar a viabilidade das bactérias e descartar qualquer tipo de
contaminação. Os testes foram realizados em triplicatas biológicas e as análises estatísticas
foram realizadas utilizando GraphPad Prism 7.0 Software. Os dados foram expressos como
média ± desvio padrão da média. ANOVA de duas vias (presença de cada substrato vs.
tempo) e a análise post hoc Tukey HSD foram usadas para comparação do padrão de
crescimento em resposta ao substrato. Diferenças estatisticamente significativas foram
consideradas em valores de p <0,05.

3.4.

Análises filogenéticas dos genes hsp65, rpoB V e 16S rRNA

Os 198 isolados classificados apenas em nível de gênero ou família em trabalho
anterior, foram reunidos em 55 grupos com base em suas sequências do gene hsp65. Nesta
análise, ao menos um isolado de cada grupo foi selecionado para composição de uma
análise filogenética concatenada dos genes hsp65, rpoB V e 16S rRNA, totalizando 2.511
pb. Em conjunto, foram adicionadas 86 sequências de espécies dos gêneros
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Mycolicibacterium, Mycolicibacter e Mycobacterium, além das sequências das espécies
Corynebacterium afermentans DSM44280 (NZ_FTMH00000000.1), Nocardia abscessus
DSM44557 (JN041731.1; JN215598.1; JN041494.1) e Tsukamurella paurometabola
NCTC13232 (NZ_UHIQ00000000.1), que foram incluídas como grupos externos. Todas as
sequências foram obtidas a partir do banco de dados GenBank.
Para realizar a análises filogenética, o modelo de evolução General Time Reversible
(GTR) com taxas de locais vaiáveis (gama=0,547) e proporção de locais invariantes (I=0,545)
foi apontado pelo programa jModelTest v.2.1.6 como ideal, estando de acordo com o
Akaike Information Criterion (AIC), conforme implementado no Cyberinfraestructure for
Phylogenetic Research-CIPRES (https://www.phylo.org/). As árvores filogenéticas foram
realizadas de acordo com o método baseado em caracteres Maximum-Likelihood
(verossimilhança) pelo programa PAUP v.4.0, utilizando-se buscas heurísticas com 20
replicatas de adição aleatória de sequências por etapa sob tree bisection-reconnection
(TBR). Foram geradas três árvores igualmente prováveis, das quais foi produzida uma
árvore consenso semi-estrita (Lnl = 36046.26). O suporte de cada nó foi calculado a partir
de 200 análises de bootstrap não paramétricas. Nós suportados por proporções de
bootstrap (PB) ≥70% foram considerados significativos (HILLIS; BULL, 1993). Por fim a
árvore filogenética foi editada no programa FigTree 1.3.1. Estas análises foram realizadas
em colaboração com a Profª Drª Katia Cristina Machado Pellegrino, do Departamento de
Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema.

3.5.

Extração de DNA e sequenciamento de genomas

Após a análise da filogenia, cinco isolados agrupados no gênero Mycolicibacter foram
selecionados para ter os genomas sequenciados a fim de esclarecer a posição filogenética.
Ainda, após os testes fenotípicos de degradação de pectina, amido, CMC, cinco isolados
previamente identificados como Mycolicibacterium austroafricanum (anteriormente
descrito como M. vanbaalenii) também foram selecionados para ter os genomas
sequenciados para a busca de genes que suportem os resultados fenotípicos de
biodegradação dos substratos analisados.
A extração de DNA genômico dos isolados foi realizada com o kit QIAamp DNA mini kit
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(Qiagen), com algumas modificações que serão descritas a seguir. Inicialmente foi realizada
uma etapa prévia de lise bacteriana, onde em microtubos foram adicionados 0,06 g de
beads de zircônia com 0,5 mm de diâmetro estéril (BioSpec), 100 µL de tampão TE (TrisEDTA) 1x e o equivalente a um loop de massa bacteriana em alça descartável de 10 µL. Os
tubos foram agitados vigorosamente em vórtex durante 5 min e, em seguida, incubados a
80ºC por 10 min. Após esta etapa, foi realizada a centrifugação do material a 5000 x g
durante 2 min e o precipitado foi transferido para um tubo contendo 80 µL do buffer ATL e
20 µL de proteinase K a 10mg/μL, reagentes fornecidos no referido kit. Após a adição da
proteinase K, foi realizada a metodologia de acordo com o indicado fabricante. Ao final da
extração, para verificar a pureza e integridade do DNA, 1μl de cada amostra foi corrida em
gel de agarose 1% com tampão TAE 1X (Tris-acetato- EDTA) por 40 minutos a 110V. Ao
final, o gel foi observado em transiluminador UV para avaliar a presença de smear, que
indica degradação do DNA, e/ou a presença de bandas nos poços na parte superior do gel,
que aponta para presença de proteínas. Por fim foi realizada a quantificação em ng/μL em
espectrofotômetro NanoVue (GE Healthcare Life Sciences), bem como observadas as
razões 260/280 e 260/230. Amostras contendo concentração ≥50ng/μL de DNA e leituras
~1.8 na razão 260/280 e ~2.0 na razão 260/230 foram consideradas qualificadas para
prosseguir para a etapa de sequenciamento, de acordo com as especificações exigidas pela
plataforma de sequenciamento.
As bibliotecas foram preparadas utilizando o kit comercial “Nextera DNA Sample Prep”
(Illumina), seguindo o protocolo “Nextera DNA Sample Preparation Guide” para
sequenciamento na plataforma Illumina Miseq com leituras pareadas. O preparo das
bibliotecas e os sequenciamentos dos genomas dos isolados foram realizados por
empresas contratadas.

3.6.

Montagem, anotação e curadoria

A montagem dos genomas foi realizada com o software SPAdes 3.14.0 e a filtragem
final dos adaptadores foi realizada com software próprio pelo Prof. Dr. Luciano Antônio
Digiampietri da Universidade de São Paulo, campus USP Leste. Adicionalmente, foram
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executadas montagens online de DRAFTS dos genomas no site CONTIGUATOR
(http://combo.dbe.unifi.it/contiguator).
A análise de qualidade das sequências dos genomas foi realizada pelo algoritmo Phred
Quality Score presente no software BioNumerics 7.63 que avalia a probabilidade de erro de
cada base na sequência. Esta análise gera uma escala de valores de 10, 20, 30, 40 ou 50 a
qual representa acurácia de 90%, 99% 99,9%, 99,99% e 99,999%, respectivamente (EWING;
GREEN, 1998). Neste trabalho, utilizamos o valor 30 como ponto de corte para dar
continuidade às análises de bioinformática, ou seja, 99,9% de acurácia.
A anotação dos genomas foi realizada automaticamente na plataforma online
Pathosystems Resource Integration Center-PATRIC (https://www.patricbrc.org/) com a
ferramenta Genome Annotation com base em genomas referência. Para anotação dos
genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 foi selecionado o
genoma de referência da cepa M. vanbaalenii PYR-1 (Identificação de taxonomia: 110539)
e para a anotação dos genomas dos isolados MYC017, MYC098, MYC101, MYC123 e
MYC340 foi utilizado o táxon Mycolicibacter (Identificação de taxonomia: 1073531 ) como
referência (BRETTIN et al., 2015).
As buscas por sequencias proteicas de interesse foram realizadas a partir da busca por
palavras chave na lista de anotação de cada genoma anotado, bem como pela ferramenta
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) da própria plataforma PATRIC, a partir de
sequências de proteínas de interesse de outros micro-organismos.
Todas as sequências proteicas de interesse encontradas passaram por minuciosa
revisão para confirmar a atribuição da função fornecida pela anotação, sendo analisadas
manualmente uma a uma a partir da comparação das sequências pela ferramenta BLAST na
base de dados Universal Protein- UNIPROT (https://www.uniprot.org/) (THE UNIPROT
CONSORTIUM, 2019). Dados fornecidos pelas bases de dados que cruzam referências com
o UNIPROT também foram utilizadas, como: Carbohydrate Active Enzymes database- CAZy
(http://www.cazy.org/), Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins- STRING
(https://STRING-db.org/),

Kyoto

(https://www.genome.jp/kegg/),

Encyclopedia
InterPro

of

database

Genes

and

Genomes-

KEGG

(http://www.ebi.ac.uk/interpro/)

(CANTAREL et al., 2009; KANEHISA; GOTO, 2000; LOMBARD et al., 2014; MITCHELL et al.,
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2019; SZKLARCZYK et al., 2014). Predições da localização de proteínas foram realizada pelo
sire TMHMM (server http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/)(KROGH et al., 2001).

3.7.

Cálculo de ANI e GGD

As sequências genômicas de cada isolado foram comparadas com sequências de
espécies depositadas no banco de dados GenBank para determinar o ANI e GGD. Para
determinação

do

ANI

foi

utilizada

a

ferramenta

online

ANI

calculator

(https://www.ezbiocloud.net/tools/ani), (GORIS et al., 2007; KONSTANTINIDIS; TIEDJE,
2005; TORTOLI et al., 2019; YOON et al., 2017). Para cálculo do GGD foi utilizada a
ferramenta

Genome-to-Genome

Distance

Calculator-

GGDC

2.1

(http://ggdc.dsmz.de/ggdc.php), utilizando-se os valores fornecidos pela fórmula 2
(TORTOLI et al., 2019). Foi utilizado o ponto de corte de ANI>95% e/ou GGD>70% para
classificação como mesma espécie e de ANI≤97% em conjunto com GGD≤80% para
classificação como subespécie (MEIER-KOLTHOFF et al., 2013, 2014; TORTOLI et al., 2019).

3.8.

Análise filogenética de core genoma

A filogenia de core genoma foi realizada em colaboração com a Dra. Emilyn Costa
Conceição e Dr. Abhinav Sharma, ambos da Stellenbosch University- África do Sul, e Dr.
Edson Silva Machado Filho, da Fundação Oswaldo Cruz- Rio de Janeiro. Para a construção
da árvore filogenética de core genoma, além dos genomas aqui propostos como
pertencentes a novas espécies (MYC017, MYC098, MYC101, MYC123 e MYC340), foram
utilizados genomas representativos e propostos por Gupta et al. (2018) dos gêneros
Mycobacteroides,

Mycolicibacterium,

Mycolicibacter,

Mycolicibacillus,

e

Hoyosella

altamirensis (grupo externo) disponíveis publicamente na plataforma NCBI. Para
padronizar a predição proteica dos genomas analisado, todas as sequências foram
reanotadas com o anotador Prokka versão 1.14.6, aplicando-se os parâmetros “Reino
Bactéria- gênero Mycobacterium” (SEEMANN, 2014). Após esta etapa, foi utilizado o
OrthoFinder versão 2.5.2, aplicando “-M msa”, para extrair 949 genes ortólogos de cópia
única compartilhados para, em seguida, criar um alinhamento múltiplo de 448kb usando o
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MAFFT versão 7.471 (EMMS; KELLY, 2019; KATOH et al., 2002). O alinhamento resultante
foi carregado no RAxML-NG versão 1.2.1 para gerar uma árvore de máxima
verossimilhança, aplicando-se o modelo LG+G+F com 500 replicatas de bootstrap (KOZLOV
et al., 2019). A árvore foi enraizada no ponto médio no ITOL versão 5 (LETUNIC; BORK,
2021).

3.9.

Caracterização fenotípica, bioquímica e determinação do MIC

Os testes descritos a seguir foram realizados em colaboração com a Dra. Maria Cristina
da Silva Lourenço e Leonardo Bruno Paz Ferreira Barreto da Fundação Oswaldo Cruz- Rio
de Janeiro.
A partir do cultivo dos isolados em meio sólido 7H10-OADC, foram observadas as
características morfológicas das colônias isoladas. Foram avaliados o tempo de
crescimento, produção de pigmento e crescimento em temperaturas 30°C, 37°C e 42°C.
Posteriormente foram realizadas provas bioquímicas clássicas como teste de crescimento
em meio com hidrazida do ácido tiofeno 2-carboxílico (TCH), crescimento em NaCl 5%,
hidrólise do Tween 80, redução do telurito de potássio, captação do ferro, redução do
nitrato, hidrólise da ureia, crescimento em MacConkey e catalase semi-quantitativa
(KUBICA; KENT, 1985).
Para a realização do MIC, foi utilizado o método estabelecido pelo Clinical Laboratory
Standards Institute (CLSI) (WOODS et al., 2011). A partir de colônias isoladas, foi realizada
uma suspenção bacteriana padronizada na escala 0,5 McFarland, ajustada ao inoculo final
± 5.105 CFU/mL em meio Muller-Hinton II cátion ajustado (Becton-Dickinson Company,
New Jersey, USA). As suspensões foram inoculadas em microplaca de 96 poços com
diluições indexadas à base 2 e foram testados os fármacos amicacina, cefoxitina,
ciprofloxacina, claritromicina, doxiciclina, trimetoprima associada à sulfametoxazol,
tobramicina, moxifloxacina, tigeciclina, rifampicina, isoniazida, estreptomicina e etambutol.
Como controles do teste foram utilizados: controle do crescimento bacteriano para cada
isolado testado (controle de viabilidade), controle de meio de cultivo sem inóculo (controle
negativo) e uma cepa de Mycobacterium peregrinum ATCC® 700686 como controle
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positivo. Todos os testes foram realizados em triplicata e incubados a 30°C com leituras
realizadas em três e sete dias de acordo com o crescimento adequado dos controles.
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4.

Resultados – Parte 1

As sessões de resultados e discussão serão apresentadas em duas partes, sendo a
primeira composta pelos dados taxonômicos e genômicos dos isolados investigados quanto
à representação de novas espécies, e a segunda contendo os dados dos testes fenotípicos
de degradação de pectina, amido e CMC e análise genômica dos isolados de M.
austroafricanum.

4.1.

Análise filogenética dos genes hsp65, rpoB V e 16S rRNA

Baseada em 2.511 bp de sequências de três genes essenciais (hsp65, rpoB e 16S rRNA),
foi criada uma filogenia concatenada, com o intuito de posicionar filogeneticamente os
isolados deste estudo. Foram incluídos 60 isolados previamente classificados em nível de
gênero, juntamente com outros seis previamente identificados em nível de família
(representando 55 grupos de acordo com as sequências do gene hsp65). Ainda, foram
incluídas nesta análise, sequências de 86 espécies de bactérias pertencentes aos gêneros
Mycobacterium, Mycolicibacter, Mycobacteroides e Mycolicibacterium, Figura 14. A seguir
destacaremos alguns pontos relevantes que a análise da filogenia evidenciou.
Dentro do cluster de Mycolicibacter, apenas três isolados foram agrupados próximos a
espécies descritas: o isolado MYC028 agrupou próximo a Mycolicibacter icosiumassiliensis
(PB= 84), MYC182 a Mycolicibacter virginiensis (PB= 73), e MYC224 a Mycolicibacter
longobardus, (PB= 97), com um alto valor de suporte dos ramos, em laranja na Figura 14.
Ao contrário, a maioria dos isolados inclusos neste cluster, não agruparam com nenhuma
espécie descrita, em azul na Figura 14.
No táxon Mycobacterium, a maioria dos isolados não agrupou com espécies descritas,
em amarelo na figura 14. Inversamente, pudemos observar que MYC170 foi recuperado
como irmão de Mycobacterium angelicum (PB= 100), que MYC331 ficou dentro de um
grande clado de com espécies conhecidas na literatura como complexo Mycobacterium
simiae (PB= 84), e que isolado MYC161 formou um grupo irmão com Mycobacterium
saskatchewanense (PB= 81), todos destacados em verde na Figura 14.
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Adicionalmente, dentro do clado do gênero Mycolicibacterium as análises mostraram
que diversos isolados, não agruparam com nenhuma espécie descrita, em cinza na Figura
14. Diferentemente MYC162 agrupou com M. celeriflavum (PB= 100), e 8 isolados
(MYC321, MYC335, MYC346, MYC015, MYC035, MYC354, MYC342 e MYC355) agruparam
junto a espécies conhecidas na literatura como sendo pertencentes ao complexo
Mycolicibacterium fortuitum, em vermelho na Figura 14.
Finalmente, todos os isolados que não haviam sido identificados pelas análises das
sequências puderam ser posicionados pela análise filogenética, sendo MYC270 pertencente
ao gênero Mycolicibacter, MYC250, MYC011, MYC284 e MYC248 pertencentes ao
Mycobacterium e MYC244 a Mycolicibacterium, concluindo assim a identificação destes
isolados em nível de gênero, destacados em pontilhado preto na Figura 14.
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Figura 14- Filogenia baseada em sequências concatenadas dos genes hsp65, rpoB V e 16S rRNA(2.511
pb) de acordo com o método da máxima verossimilhança (Lnl = 36046.26). Bootstraps ≥70% foram
considerados significativos. Entre parênteses o número de isolados pertencente a cada grupo. Grupos
marcados com asterisco (*), compostos por mais de 16 isolados e tiveram mais de um isolado incluso.

Fonte: Romagnoli et al., 2020
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Estas análises sugerem a existência de potenciais novas espécies e geraram uma
publicação com dados adicionais obtidos a partir de duas dissertações de mestrado
(BRIANESI, 2013; ROMAGNOLI, 2017), Anexo 4.
Para dar continuidade ao estudo, foram selecionados cinco isolados (MYC017,
MYC098, MYC101, MYC123 e MYC340) do gênero Mycolicibacter para terem os genomas
sequenciados. Estes isolados foram selecionados com o intuito de contribuir com espécies
ambientais para a taxonomia deste gênero que é composto primariamente por espécies
descritas a partir de amostras clínicas.

4.2.

Dados genômicos

Após o sequenciamento e montagem dos genomas dos isolados MYC017, MYC098,
MYC101, MYC123 e MYC340, as sequências foram importadas para a plataforma PATRIC
para anotação, bem como depositados no banco de dados GenBank. Adicionalmente, foi
realizada uma comparação entre as sequências do gene 16S rRNA dos genomas dos
isolados com sequencias provenientes de trabalho anterior pelo método de Sanger para
confirmar se os genomas sequenciados realmente pertenciam aos isolados em questão.
Dados sobre a montagem e anotação das sequências são apresentados na tabela 1.
O tamanho dos genomas ficou próximo entre os isolados MYC017, MYC101 e MYC123,
variando entre 4,6 e 4,8Mb, sendo menores do que dos isolados MYC098 e MYC340, que
ficaram com 5.1 e 5.6Mb, respectivamente. Já a porcentagem de GC foi próxima ao se
comparar com todos os isolados, tendo uma pequena variação entre 67.3% e 67.85%.
Tabela 1- Dados sobre sequenciamento, montagem e anotação dos genomas dos isolados MYC017,
MYC098, MYC101, MYC123 e MYC340.

Características gerais

MYC017

MYC098

MYC101

MYC123

MYC340

Tamanho do genoma (pb)

4.870.727

5.182.593

4.841.807

4.666.759

5.649.634

Tamanho do genoma (MB)

4.8

5.1

4.8

4.6

5.6

Reads paired-end

6.270.197

6.668.384

6.513.480

2.408.306

2.120.357

Contigs

168

133

173

113

168

N50 (kb)

154.5

242.6

124.7

133.8

144.5
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Completude (%)

100

95.3

93.2

97.6

97.6

G+C (%)

67.7

67.85

67.3

67.84

67.60

CDSs

4.718

5.001

4.797

4.608

5.586

Operons de rRNA

4

3

3

3

3

Operons de tRNAs

47

68

19

47

69

Cobertura estimada (x)

322

322

336

129

94

Acesso GenBank

CP084028

CP084029

CP08403

CP083985

CP083956

Analisando estes dados em comparação com os de sequenciamentos dos genomas das
espécies do gênero Mycolicibacter, notamos que a porcentagem de CG e número de CDs
são similares, assim como os tamanhos dos genomas, que variam de 4,2 MB a 4,8 MB, à
exceção dos genomas de MYC098 e MYC340 que possuem tamanhos maiores.
4.3.

Cálculo de ANI e GGD

A partir das sequências genômicas, foi possível calcular o ANI e o GGD entre os cinco
isolados, bem como entre os isolados e as espécies do gênero Mycolicibacter. As
comparações foram realizadas com 14 espécies que possuem genomas depositados no
NCBI, Tabela 2. Mycolicibacter paraterrae não fez parte da análise pois não possui genoma
sequenciado até o momento.
As análises comparativas entre os genomas dos isolados mostraram que MYC101 e
MYC123 são idênticos entre si (ANI=98.57 e GGD=87.30), sendo assim, pertencentes a uma
mesma espécie, ao contrário dos demais, que apresentaram valores para ANI e GGD abaixo
do ponto de corte (>95% para ANI e >70% para GGD) representam espécies diferentes
entre si. Comparando os genomas dos isolados aos genomas das espécies já descritas, os
valores de ANI e GGD apresentaram-se abaixo do ponto de corte estabelecido,
configurando assim, a existência de quatro novas espécies do gênero Mycolicibacter.
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Tabela 2- Valores de ANI e GGD obtidos após comparação entre os genomas dos isolados MYC017,
MYC098, MYC101, MYC123, MYC340 e das espécies do gênero Mycolicibacter. Nomes entre aspas pertencem
às espécies ainda não validadas.

Táxon A

Táxon B

ANI %

GGD %

MYC017

MYC098

86.56

31.70

MYC017

MYC101

94.65

58.50

MYC017

MYC123

94.23

56.10

MYC017

MYC340

86.18

31.20

MYC098

MYC101

86.15

30.70

MYC098

MYC123

85.98

30.60

MYC098

MYC340

92.29

46.00

MYC101

MYC123

98.57

87.30

MYC101

MYC340

86.60

31.00

MYC123

MYC340

85.96

30.80

MYC017

M. algericus DSM 45454

83.44

26.50

MYC017

M. arupensis DSM 44942

82.01

24.70

MYC017

M. engbaekii ATCC 27353

82.34

25.10

MYC017

M. heraklionensis 1245976.6

83.13

26.10

MYC017

M. hiberniae ATCC 49874

82.11

24.80

MYC017

“M. icosiumassiliensis 8WA6”

83.55

26.50

MYC017

M. kumamotonensis DSM 45093

83.75

27.00

MYC017

M. longobardum DSM 45394

83.70

27.30

MYC017

M. minnesotensis DSM 45633

81.85

38.00

MYC017

M. nonchromogenicus DSM 44164

82.51

42.60

MYC017

M. senuensis DSM 44999

83.53

26.40
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MYC017

“M. sinensis JDM601”

83.10

26.30

MYC017

M. terrae NCTC 10856

84.07

27.30

MYC017

“M. virginiensis GF75”

83.10

26.20

MYC098

M. algericus DSM 45454

84.24

27.70

MYC098

M. arupensis DSM 44942

82.55

25.30

MYC098

M. engbaekii ATCC 27353

82.93

25.70

MYC098

M. heraklionensis 1245976.6

84.20

27.60

MYC098

M. hiberniae ATCC 49874

82.92

25.60

MYC098

“M. icosiumassiliensis 8WA6”

84.47

27.80

MYC098

M. kumamotonensis DSM 45093

84.73

28.30

MYC098

M. longobardum DSM 45394

84.47

28.30

MYC098

M. minnesotensis DSM 45633

82.45

25.10

MYC098

M. nonchromogenicus DSM 44164

83.37

26.30

MYC098

M. senuensis DSM 44999

84.27

27.60

MYC098

“M. sinensis JDM601”

84.08

27.50

MYC098

M. terrae NCTC 10856

84.78

28.40

MYC098

“M. virginiensis GF75”

84.08

27.30

MYC101

M. algericus DSM 45454

83.39

26.60

MYC101

M. arupensis DSM 44942

82.14

25.10

MYC101

M. engbaekii ATCC 27353

82.26

25.10

MYC101

M. heraklionensis 1245976.6

83.11

26.20

MYC101

M. hiberniae ATCC 49874

82.03

24.80

MYC101

“M. icosiumassiliensis 8WA6”

83.50

26.60
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MYC101

M. kumamotonensis DSM 45093

83.68

26.80

MYC101

M. longobardum DSM 45394

83.97

27.50

MYC101

M. minnesotensis DSM 45633

81.80

24.50

MYC101

M. nonchromogenicus DSM 44164

82.52

25.30

MYC101

M. senuensis DSM 44999

83.48

26.60

MYC101

“M. sinensis JDM601”

83.47

26.50

MYC101

M. terrae NCTC 10856

83.74

26.90

MYC101

“M. virginiensis GF75”

83.47

26.40

MYC123

M. algericus DSM 45454

83.60

26.50

MYC123

M. arupensis DSM 44942

82.18

24.90

MYC123

M. engbaekii ATCC 27353

82.32

25.00

MYC123

M. heraklionensis 1245976.6

83.10

26.20

MYC123

M. hiberniae ATCC 49874

82.03

24.80

MYC123

“M. icosiumassiliensis 8WA6”

83.24

26.50

MYC123

M. kumamotonensis DSM 45093

83.70

26.80

MYC123

M. longobardum DSM 45394

84.17

27.80

MYC123

M. minnesotensis DSM 45633

81.59

24.40

MYC123

M. nonchromogenicus DSM 44164

82.54

25.40

MYC123

M. senuensis DSM 44999

83.55

26.60

MYC123

“M. sinensis JDM601”

83.40

26.40

MYC123

M. terrae NCTC 10856

83.71

26.90

MYC123

“M. virginiensis GF75”

83.34

26.70

MYC340

M. algericus DSM 45454

84.52

27.90
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MYC340

M. arupensis DSM 44942

82.66

25.50

MYC340

M. engbaekii ATCC 27353

83.00

25.90

MYC340

M. heraklionensis 1245976.6

84.42

27.80

MYC340

M. hiberniae ATCC 49874

82.74

25.80

MYC340

“M. icosiumassiliensis 8WA6”

85.40

26.50

MYC340

M. kumamotonensis DSM 45093

84.91

28.70

MYC340

M. longobardum DSM 45394

84.79

28.60

MYC340

M. minnesotensis DSM 45633

82.57

25.40

MYC340

M. nonchromogenicus DSM 44164

83.60

26.50

MYC340

M. senuensis DSM 44999

84.43

27.80

MYC340

“M. sinensis JDM601”

84.32

27.90

MYC340

M. terrae NCTC 10856

85.00

28.80

MYC340

“M. virginiensis GF75”

85.56

26.70

4.4.

Filogenia de core genoma

Após a confirmação de que os isolados MYC017, MYC098, MYC101, MYC123 e MYC340
representam novas espécies, foi realizada uma filogenia de core genoma baseada em um
alinhamento de 448kb contendo 949 genes ortólogos, para posicioná-las no clado
Mycolicibacter, Figura 15.
Esta análise separou claramente os clados Mycobacterium, Mycobacteroides,
Mycolicibacillus, Mycolicibacterium e Mycolicibacter em cinco grupos monifiléticos,
conforme descrito anteriormente por Gupta, et al., 2018. Os isolados representativos de
novas espécies ficaram agrupados dentro do clado Mycolicibacter, apoiados por 100% de
bootstrap, porém separadas das espécies já descritas em um grupo também suportado por
um valor de 100% de bootstrap, confirmando assim, que são realmente pertencentes ao
clado Mycolicibacter mas diferentes das espécies já descritas.
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Figura 15- Filogenia de core genoma baseada na em um alinhamento de 448kb contendo 949 genes
ortólogos de acordo com o método de verossimilhança. Em amarelo clado Mycobacteroides, verde
Mycolicibacterium, roxo Mycobacterium, rosa Mycolicibacillus e azul Mycolicibacter. Grupo externo composto
por Hoyosella altamirensis DSM 45258.

4.5.

Testes fenotípicos, bioquímicos e MIC

Foram realizados testes fenotípicos e bioquímicos para a caracterização das novas
espécies bacterianas, Tabela 3.
Todos os isolados apresentaram crescimento à 30°C e 37°C em meios 7H10-OADC e LJ
em até sete dias. Ainda, apresentaram resultados positivos para os testes da catalase
semiquantitativa, crescimento em TCH e redução do nitrato enquanto foram negativos
para os testes de crescimento em MacConkey, crescimento em NaCl, captação de ferro, e
crescimento a 42°C. Resultados variáveis foram observados para os testes da urease,
hidrólise do Tween 80 e redução do telurito no qual apenas o isolado MYC340 apresentou
resultado positivo para todos estes testes. Além disso nenhum isolado produziu pigmento,
caracterizando-se assim como acromógenos.
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Tabela 3- Resultados dos testes fenotípicos e bioquímicos realizados para os isolados MYC017, MYC098,
MYC101, MYC123 e MYC340. (+) indica resultado positivo e (-) indica resultado negativo. TCH = hidrazida do
ácido tiofeno-2-carboxílico; LJ = meio de cultivo Lowenstein-Jensen. (*) resultado fracamente positivo.

Testes

MYC017 MYC098 MYC101 MYC123 MYC340

Crescimento em 7H10 (dias)

7

7

6

7

6

Crescimento em LJ (dias)

7

7

7

7

6

Crescimento em TCH

+

+

+

+

+

Crescimento em MacConkey

-

-

-

-

-

Crescimento em NaCl

-

-

-

-

-

Urease

-

+

-

-

+

Hidrólise do Tween 80

-

+

+*

+

+

Redução do Telurito

+

-

+

+

+

Catalase semiquantitativa

+

+

+

+

+

Captação do Ferro

-

-

-

-

-

Redução do Nitrato

+

+

+

+

+

Crescimento a 30°C

+

+

+

+

+

Crescimento a 37°C

+

+

+

+

+

Crescimento 42°C

-

-

-

-

-

Pigmentação

-

-

-

-

-

Também foram realizados testes de concentração mínima inibitória (MIC) de
crescimento em presença de 12 fármacos, Tabela 4.
A partir da análise dos pontos de corte dos MICs, pudemos concluir que os isolados
MYC017, MYC101, MYC123 e MYC340 são sensíveis a amicacina, ciprofloxacina,
claritromicina, trimetoprima + sulfametoxazol, moxifloxacina, e são resistentes a
etambutol, rifampicina, isoniazida e estreptomicina. Ainda, que os isolados MYC017,
MYC101 e MYC123 são sensíveis a doxiciclina, enquanto que MYC340 é resistente. Para os
demais fármacos testados, cefoxitina, tobramicina e tigeciclina,

não foi possível

estabelecer um perfil, pois não estão presentes na tabela (BROWN-ELLIOTT; WOODS, 2019;
HUANG, WEI CHANG; YU; HUANG, 2020; WOODS et al., 2011).
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Cabe destacar que o isolado MYC098 não apresentou crescimento em nenhuma
repetição do teste, mesmo no controle, não podendo ser analisado quanto ao MIC para os
fármacos testadas.
Tabela 4- Resultados dos testes do MIC (μg/mL) dos isolados MYC017, MYC101, MYC123 e MYC340. Fármacos
testados: AMK- Amicacina; CEF- Cefoxitina; CIP- Ciprofloxacina; CLAR- Claritromicina; DOX-Doxiciclina; SUTTrimetoprima + Sulfametoxazol; TOBTobramicina; MOX- Moxifloxacina; TIG-Tigeciclina, RIFRifampicina, INH- Isoniazida, SM- Estreptomicina, EMB- Etambutol.

Sensíveis

Fármaco

MYC017

MYC101

MYC123

MYC340

AMK

≤1

≤1

≤1

4

CIP

≤0,125

≤0,125

≤0,125

≤0,125

CLAR

≤0,5

≤0,5

≤0,5

≤0,5

SUT

Resistentes

Inconclusivo

5.0.

≤0,25/4,75 ≤0,25/4,75 ≤0,25/4,75

1/19

MOX

2

≤0,25

≤0,25

≤0,25

DOX

≤0,25

≤0,25

≤0,25

-

DOX

-

-

-

8

EMB

>32

>32

>32

>32

RIF

>16

>16

>16

>16

INH

>32

>32

>32

>32

SM

>32

>32

>32

>32

CEF

≤2

≤2

≤2

≤2

TOB

≤0,25

≤0,25

≤0,25

16

TIG

>16

≤0,125

>16

>16

Discussão - Parte 1

A família Mycobacteriaceae possui uma grande diversidade de micro-organismos que
vão desde patógenos estritos há muito conhecidos pela humanidade, como M. tuberculosis
e M. leprae, até espécies saprofíticas utilizadas na indústria, como M. neoaurum e com
potencial para biorremediação, como por exemplo M. vanbaalenii (KIM, SEONG-JAE et al.,
2007; RODRÍGUEZ-GARCÍA et al., 2016; TURENNE, 2019). O conhecimento acerca da
diversidade de espécies, bem como da relação filogenética entre espécies e grupos
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relacionados vem aumentando com o advento do sequenciamento de genomas, que
possibilitou não somente revisar a taxonomia de espécies da família, mas também a
descrição de diversas novas espécies (GUPTA; LO; SON, 2018; NOUIOUI; CARRO; GARCÍALÓPEZ; et al., 2018; TORTOLI et al., 2017, 2019).
Neste trabalho foi realizada uma análise filogenética concatenada dos genes hsp65,
rpoB V e 16S rRNA para os isolados não identificados, a fim de posicioná-los frente às
espécies da família Mycobacteriaceae já descritas. Baseados nesta análise, primeiramente
pudemos identificar 55 grupos de isolados em nível de gênero. Ainda, foi possível sugerir a
existência de potenciais novas espécies pois diversos isolados não foram agrupados com
espécies conhecidas e/ou foram posicionados distantemente. Diversos trabalhos vêm
utilizando a concatenação de genes para abordagens filogenéticas a fim de verificar a
existência de novas espécies e/ou de melhor posicionar novos isolados, pois fornecem um
resultado robusto e confiável (GCEBE et al., 2018; KONJEK et al., 2016; LEE, JAE CHAN;
WHANG, 2017; NOUIOUI; BRUNET; et al., 2018; NOUIOUI; CARRO; SANGAL; et al., 2018;
TRAN; DAHL, 2016; ROMAGNOLI et al., 2020). Consideramos o resultado desta análise útil,
pois possibilitou a identificação de diversos isolados em nível de gênero, o posicionamento
filogenético, além de apontar para a existência de potenciais novas espécies. Assim, os
isolados MYC017, MYC098, MYC101, MYC123 e MYC340 considerados como potenciais
novas espécies pertencentes ao clado Mycolicibacter, foram selecionados para
prosseguimento deste estudo.
A partir das análises genômicas de ANI e GGD, foi possível confirmar que os isolados
representam quatro novas espécies Mycolicibacter (GUPTA; LO; SON, 2018; NGEOW et al.,
2015; TORTOLI et al., 2013). A filogenia baseada em core genoma posicionou os isolados
dentro do clado Mycolicibacter, apoiando o resultado obtido anteriormente pela filogenia
baseada nas sequências dos genes hsp65, rpoB V e 16S rRNA. Diversos trabalhos têm
demonstrado a utilidade e robustez dos dados fornecidos pelo cálculo de ANI, GGD, bem
como de outros OGRIs, ao longo dos anos, sendo estes aplicados para descrever diversas
novas espécies, bem como apontar equívocos entre táxos descritos (BARCO et al., 2020;
FEDRIZZI et al., 2017; JAGIELSKI et al., 2014; TORTOLI et al., 2017, 2019; VARGHESE et al.,
2015). As filogenias baseadas em sequencias genômicas, também vêm sendo amplamente
executadas, seja por análise de SNP (SNP- do inglês Single-Nucleotide Polimorphism), core
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genoma, ou matriz de ANI, e diversos trabalhos corroboram a utilidade e robustez desta
abordagem (AL-DHABI et al., 2020; FEDRIZZI et al., 2017; FUKANO et al., 2018; FUSCO DA
COSTA et al., 2015; PHELIPPEAU et al., 2017; SETH-SMITH et al., 2019; TAGINI et al., 2019;
TORTOLI et al., 2019).
Aliada à análise genômica, foi realizada a caracterização fenotípica e bioquímica, bem
como determinada as concentrações mínimas inibitórias para diversos fármacos, assim
propomos a descrição de quatro novas espécies do gênero Mycolicibacter. Este trabalho
contribui com a taxonomia este gênero o qual é formado por bactérias isoladas a partir de
amostras clínicas, de animais, água e solo (DIBAJ; SHOJAEI; NARIMANI, 2020; HANNIGAN et
al., 2013; LE DANTEC et al., 2002; MAKOVCOVA et al., 2015; PATE et al., 2016; ROMAGNOLI
et al., 2020). Das 15 espécies descritas, 11 já foram descritas como responsáveis por
infecções,

sendo

as

principais

Mycolicibacter

arupensis

e

Mycolicibacter

nonchromogenicus, causadoras de tenossinovite, osteomielite e infecções pulmonares, por
exemplo (ABUDAFF; BEAM, 2018; VASIREDDY et al., 2016). O gênero também reúne
espécies que foram isoladas a partir de amostras de animais, de água e solo, e que não
possuem relatos de infecções em humanos até o momento, como Mycolicibacter algericus,
Mycolicibacter hiberniae, Mycolicibacter icosiumassiliensis e Mycolicibacter minnesotensis
(DJOUADI et al., 2016; HANNIGAN et al., 2013; KAZDA et al., 1993).
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6.0.

Resultados - Parte 2:

6.1.

Triagem de isolados degradadores de pectina, amido e CMC

Trezentos e oitenta isolados da coleção foram caracterizados qualitativamente quanto
à degradação de pectina, amido e CMC. Destes, 226 (59,5%) apresentaram resultado
positivo para degradação de pectina, 51 (13,4%) para amido e 42 (11,1%) para CMC, Figura
16 A-C.
Figura 16- Resultado representativo dos testes fenotípicos de degradação de pectina, amido e
carboximetilcelulose, evidenciado pela formação de halo translúcido. (A) degradação de pectina pelos
isolados MYC342 e MYC038. Controle positivo MYC040 e controle negativo M. chelonae ATCC 35752. (B)
degradação de amido pelos isolados MYC33 e MYC221. Controle positivo B. subtilis URX336 e controle
negativo M. chelonae ATCC 35752. (C) degradação de CMC pelos isolados MYC196 e MYC390. Controle
positivo isolado B. subtilis URX336 e controle negativo M. chelonae ATCC 35752.

Fonte: (PINTO, 2021)

Entre os 226 isolados que apresentaram resultado positivo para o teste de degradação
de pectina, Mycolicibacterium insubricum, M. gordonae, M. chelonae e M. mucogenicum
foram as espécies prevalentes, representando entre 11,9 e 4,9% do total. As espécies M.
austroafricanum,

M.

brisbanense,

Mycobacterium

parascrofulaceum,

M.

fluoranthenivorans, M. neoaurum, Mycolicibacterium bacteremicum, Mycolicibacterium
septicum, M. fortuitum, M. kansasii, Mycolicibacter arupensis, M. phocaicum,
Mycobacteroides abscessus subsp. bolletii, Mycobacterium lentiflavum e Mycobacterium
marseillense também apresentaram resultados positivos, representando entre 2,2 e 0,4%.
Quanto aos isolados identificados em nível de gênero, os pertencentes ao gênero
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Mycolicibacterium sp. (43,4%) foram mais representativos, seguidos por Mycolicibacter sp.
(8,4%) e Mycobacterium sp. (1,3%), Figura 17.
Dentre os 51 isolados que degradaram amido, as espécies prevalentes foram: M.
mucogenicum, M. austroafricanum e M. gordonae, representando entre 9,8% e 7,8%. Em
relação à outras espécies, M. fluoranthenivorans, M. neoaurum, M. phocaicum, M.
brisbanense, M. septicum e M. abscessus subsp. bolletii, representaram entre 5,9% e 2,0%.
Quanto aos isolados identificados em nível de gênero, o Mycolicibacterium sp. (47,1%) teve
maior representatividade, seguido de Mycolicibacter sp. (7,8%), Figura 17.

Figura 17- Diversidade dos gêneros e espécies entre os isolados que apresentaram resultado positivo
para degradação de pectina, amido e CMC.

Finalmente, entre os 44 isolados que foram capazes de degradar CMC, as espécies
predominantes foram M. gordonae (31%), M. austroafricanum (11,9%), M. chelonae (9,5%), M.
insubricum (4,8%) e M. kansasii (4,8%). Os isolados identificados em nível dos gêneros
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Mycolicibacterium sp. (28,6%), Mycobacterium sp. (4,8%) e Mycolicibacter sp. (4,8%) também
apresentaram habilidade de degradar o substrato, Figura 17.

6.2.

Degradação de dois e três tipos de substratos

A análise conjunta dos resultados dos testes de degradação de pectina, amido e CMC
revelou que, dos 380 isolados, 65 (17,1%) apresentaram capacidade de degradar dois tipos
de substratos. Destes, 37 (56,92%) foram capazes de degradar pectina e amido, 27
(41,54%) pectina e CMC e um (1,54%) amido e CMC. Adicionalmente, cinco (1,3%) isolados
apresentaram capacidade de degradar pectina, amido e CMC, Figura 18.
Figura 18- Compilação do resultado da triagem dos isolados pelos testes de degradação de pectina,
amido e CMC por Diagrama de Venn.

Entre os 37 isolados que apresentaram resultado positivo para os testes de
degradação de pectina e amido, estão isolados das espécies M. mucogenicum, M.
neoaurum, M. gordonae, M. fluoranthenivorans, M. brisbanense, M. septicum, M.
phocaicum e M. abscessus subsp. bolletii, representando entre 13,5% e 2,7%. Também foi
possível observar resultado positivo para degradação dos dois substratos por isolados
pertencentes aos gêneros Mycolicibacterium sp. (48,6%) e Mycolicibacter sp. (5,4%), Figura
19.
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Figura 19- Diversidade de espécies e gêneros dos isolados que apresentaram resultado positivo para
degradação de dois substratos.

Em relação aos 27 isolados que demonstraram a capacidade de degradar os substratos
pectina e CMC, isolados das espécies M. gordonae (33,3%), M. austroafricanum (7,4%), M.
chelonae (11,1%), M. insubricum (7,4%) e do gênero Mycolicibacterium sp. (40,7%) estão
representados, Figura 17. Apenas um isolado de M. gordonae apresentou resultado
positivo para os testes degradação de amido e CMC, Figura 19.
Finalmente, em relação aos cinco (1,5%) isolados capazes de degradar pectina, amido
e CMC, três pertencem à espécie M. austroafricanum, um ao gênero Mycolicibacter sp. e
um ao gênero Mycolicibacterium sp., Figura 19.
Ao final destas análises, isolados de M. austroafricanum chamaram a atenção por
degradar dois (MYC040, MYC211 e MYC223) ou três tipos de substratos (MYC038 e
MYC221). Além disso, em um trabalho realizado em nosso laboratório, foi comprovada a
capacidade destes isolados de degradar pireno, um hidrocarboneto de alto peso molecular,
reforçando o interesse de estudo deste grupo de isolados. Diante disso, esses isolados
foram selecionados para dar prosseguimento nas análises relacionadas à degradação dos
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substratos. Cabe ressaltar que, para os isolados propostos como novas espécies na parte 1
dos resultados e discussão, também foram realizados os testes fenotípicos aqui descritos,
porém nenhum apresentou resultado positivo em nenhum dos testes.

6.3.

Curvas de crescimento em pectina, amido e CMC

Foram realizadas curvas de crescimento para os cinco isolados de M. austroafricanum
(MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223) em pectina cítrica e de maçã, amido e
CMC como fontes únicas de carbono. Os resultados serão apresentados em sequência a
seguir. Todos apresentaram crescimento em meio 7H9 + OADC (controle positivo),
indicando a viabilidade das bactérias durante os testes. Ao contrário, nenhum isolado foi
capaz de crescer em meio M9, Figura 20.
Figura 20- Curvas de crescimento dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221, MYC223 e cepa de
referência M. kansasii Osaka em 7H9 + OADC, utilizado como controle positivo do crescimento, e M9 1x,
utilizado como controle negativo do crescimento.
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Nos testes de crescimento em meio M9 acrescido de pectina cítrica 1% como única
fonte de carbono, todos os isolados testados apresentaram crescimento, atingindo valores
de DO600 entre 2,0 e 2,5 em 7 dias de incubação, exceto o controle negativo, M. kansasii
Osaka, Figura 21. Estes dados demonstram que a habilidade em crescer na presença de
pectina como única fonte de carbono não é intrínseca à todas as espécies desta família
bacteriana. Todos os isolados analisados apresentaram crescimento basal em meio
contendo pectina de maçã com valores de DO600 entre 0,5 e 0,6, à exceção do controle
negativo que não apresentou crescimento, Figura 21. O crescimento em meio contendo
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pectina de maçã foi significativamente inferior (p<0,05) quando comparado ao crescimento
pectina cítrica.
Figura 21- Curvas de crescimento dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 e da cepa
de referência M. kansasii Osaka meio M9 1X contendo 1% de pectina cítrica e em meio M9 1X contendo 1%
de pectina de maçã como fonte única de carbono. Valores estatísticos significativos (p<0,05) são indicados
por asterisco (*) acima das barras. Barras cinza, crescimento em pectina cítrica, barras brancas, crescimento
em pectina de maçã.
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Em relação às curvas de crescimento em amido, todos os isolados cresceram no meio
7H9+OADC, utilizado como controle positivo do crescimento, e nenhum foi capaz de
crescer no controle negativo, meio base de sais, Figura 22. Nas curvas de crescimento em
meio base de sais contendo amido, todos os isolados apresentaram uma queda acentuada
de DO600 em 24 e 48 horas, sendo que este padrão de queda se manteve até sete dias,
Figura 22. Quando inoculados em meio base de sais com amido suplementado com bacto
peptona, todos os isolados apresentaram queda na DO600 nas primeiras 24h, com pouca
variação nos demais tempos ao longo do teste. Estes resultados mostram que as bactérias
não são capazes de crescer nestas condições, Figura 22.

Figura 22- Curvas de crescimento dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 em meio
7H9, utilizado como controle positivo do crescimento; meio base de sais, utilizado como controle negativo de
crescimento; meio de sais com 0,5% amido e meio de sais com 0,5% de amido e 0,2% de bacto peptona.
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O decaimento na densidade óptica ao longo do teste em ambas situações foi um
padrão notado para os todos isolados. Uma hipótese para este resultado poderia ser o
consumo do amido tornando o meio translúcido e assim reduzindo a turbidez e
consequentemente refletindo na diminuição da leitura da DO. Para avaliar esta hipótese,
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foi realizado outro experimento de crescimento durante 14 dias em meio contendo amido
acrescido de bacto peptona nas concentrações 0,02%, 0,06% e 0,2% para posterior
coloração com lugol, Figura 23.
Os resultados mostraram que nenhum isolado foi capaz de degradar o amido como
fonte única de carbono e nem mesmo no meio contendo 0,02% de bacto peptona, pois a
coloração azulada permaneceu durante todo o teste. Dois isolados bacterianos
apresentaram degradação de amido em meio contendo 0,06% e 0,2% de bacto peptona. O
isolado MYC221 apresentou degradação em 96h no meio contendo 0,2% e em 14 dias no
meio contendo 0,06% de bacto peptona enquanto que MYC211 apresentou degradação
em 7 dias no meio contendo 0,2%, Figura 23.
Figura 23- Coloração das alíquotas de cultivos dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e
MYC223 com lugol 0,5% em meio base de sais contendo 0,5% de amido e 0,5% de amido com 0,02%, 0,06%
ou 0,2% de bacto peptona nos tempos 0h, 24h, 48h, 72h, 96h, 7 e 14 dias.

66

Os isolados também foram avaliados em relação à capacidade de crescer em meio de
sais contendo CMC. Todos os isolados cresceram no meio 7H9+OADC, utilizado como
controle positivo do crescimento e nenhum foi capaz de crescer no meio base de sais,
utilizado como controle negativo, Figura 24. Nos meios contendo 1% de CMC (fonte única
de carbono) e 1% de CMC acrescido de 0,5% de extrato de leveduras, as curvas de
crescimento apresentaram uma pequena variação entre a DO inicial (~0,3) e a DO nos
tempos analisados (~0,2 a 0,4), mostrando assim a incapacidade destes micro-organismos
de crescer nas condições testadas, Figura 24.
Figura 24- Curvas de crescimento dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 em meio 7H9,
utilizado como controle positivo de crescimento, meio base de sais, utilizado como controle negativo de
crescimento, meio de sais com 1% de CMC e meio de sais contendo 1% de CMC e 0,5% de extrato de
leveduras.
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Diante dos resultados encontrados na triagem fenotípica e/ou nas cuvas de
crescimento, é pressuposto que os isolados analisados possuam genes que permitam o
acesso à pectina, amido e celulose. Desta forma, os genomas dos isolados MYC038,
MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 foram sequenciados e foi realizada uma busca por
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genes possivelmente envolvidos na utilização destes substratos. Esta análise será
apresentada mais adiante.

6.4.

Análises genômicas

Após o sequenciamento e montagem dos genomas dos isolados MYC038, MYC040,
MYC211, MYC221 e MYC223, as sequências foram importadas para a plataforma PATRIC
para anotação, bem como depositados no banco de dados GenBank. Adicionalmente, foi
realizada uma comparação entre as sequências do gene 16S rRNA dos genomas dos
isolados com sequencias provenientes de trabalho anterior pelo método de Sanger para
confirmar se os genomas sequenciados realmente pertenciam aos isolados em questão.
Dados sobre a montagem e anotação das sequências são apresentados na tabela 5.
De modo geral, o tamanho dos genomas dos isolados ficaram próximos, variando entre
~6.2- 6.6 MB. O mesmo foi observado para o conteúdo GC, que variou entre ~67.4- 67.8%,
e para o número de CDSs, que ficou entre ~6.144- 6.770. Comparando os dados obtidos
neste trabalho com os da cepa de referência M. vanbaalenii PYR-1, podemos observar
similaridade no tamanho do genoma (6,5Mb), conteúdo de CG (67%) e também número de
CDSs que é 6.173.

Tabela 5- Dados sobre sequenciamento, montagem e anotação dos genomas dos isolados MYC038, MYC040,
MYC211, MYC221 e MYC223.

Características gerais

MYC038

MYC040

MYC211

MYC221

MYC223

Tamanho (pb)

6.331.229

6.205.795

6.341.020

6.350.134

6.604.186

Tamanho (MB)

6.3

6.2

6.3

6.3

6.6

1.854.071

2.272.631

1.733.214

2.438.739

13.486.564

Contigs

103

117

137

157

347

N50 (kb)

146.8

118.3

129.8

120

98.2

Completude (%)

100

100

100

100

99.9

G+C (%)

67.8

67.6

67.8

67.7

67.7

CDSs

6.230

6.144

6.222

6.255

6.615

4

5

5

5

4

Reads paired-end

Operons de rRNA

68

tRNAs

46

47

45

46

48

Cobertura estimada (x)

70

91

68

96

510

CP082189.1

CP082190.1

CP082191.1

CP070380.1

CP082302.1

Acesso GenBank

6.5.

Cálculo de ANI e GGD

A partir das sequências genômicas, foi possível confirmar a identificação dos isolados
MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223, realizada em trabalho anterior com base
no sequenciamento dos genes hsp65, rpoB e 16S rRNA, pelo cálculo do ANI e do GGD em
comparação com o genoma da cepa M. vanbaalenii PYR-1, tabela 6.
Tabela 6- Valores de ANI e GGD para as comparações dos genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211,
MYC221 e MYC223 contra o genoma de M. vanbaalenii PYR-1.

Taxon A

Taxon B

ANI %

GGD %

MYC038

M. vanbaalenii PYR-1

98.89

90.30

MYC040

M. vanbaalenii PYR-1

95.77

66.37

MYC211

M. vanbaalenii PYR-1

98.61

94.92

MYC221

M. vanbaalenii PYR-1

98.62

98.90

MYC223

M. vanbaalenii PYR-1

98.72

88.70

Os valores obtidos após estas análises revelaram que os isolados MYC038, MYC211,
MYC221 e MYC223 são pertencentes à espécie M. austroafricanum (anteriormente
denominada M. vanbaalenii) pois apresentaram ANI>95% e GGD>70%. Já os valores
obtidos para o isolado MYC040 sugerem que este seja uma nova subespécie de M.
austroafricanum, baseados no critério descrito por Tortoli et al. (2019) no qual se a análise
resultar em valores ≤97% para ANI e ≤80% para GGD, classifica-se o genoma pertencente a
uma subespécie.
Após a etapa de montagem dos genomas e confirmação da identificação, com base na
anotação foi dado prosseguimento nas análises relacionadas à busca por genes de
interesse relacionados ao metabolismo dos substratos anteriormente citados, e são
apresentadas a seguir.
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6.6.

Identificação de genes potencialmente envolvidos do metabolismo de

pectina, amido e CMC

Sabendo quais são as enzimas envolvidas na degradação de pectina, amido e CMC
codificadas em diversos micro-organismos descritas anteriormente, foram realizadas
buscas nos genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 e na cepa
de referência M. vanbaalenii PYR-1. As buscas foram feitas na plataforma PATRIC a partir
do nome das enzimas codificadas e/ou número de EC e/ou por sequências de aminoácidos
provenientes do UNIPROT. A cepa PYR-1 foi escolhida como referência para as análises,
pois possui genoma completo disponível em diversos bancos de dados e os isolados deste
estudo pertencem à esta mesma espécie de acordo com a proposta de reclassificação
publicada por Tortoli e colaboradores em 2019 (TORTOLI et al., 2019).
Iniciaremos apresentando os resultados de buscas pelos potenciais genes envolvidos
na degradação de pectina.
Pelas análises, foi possível identificar dois genes potencialmente envolvidos na
degradação de pectina: um gene codificante de pectato liase peL1 e um gene codificante
da enzima 4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolase, a kdgA. Ambos foram encontrados em todos
os isolados analisados e também na cepa de referência PYR-1, Figura 25-A. Análises
adicionais realizadas utilizando dados depositados na plataforma PATRIC de outros gêneros
da família Mycobacteriaceae demonstraram que o gene da pel1 está presente somente em
algumas espécies do gênero Mycolicibacterium, como M. iranicum UM TJL,
Mycolicibacterium rhodesiae JS60, M. chubuense DSM44219, M. hippocampi JCM30996 e
em M. vanbaalenii PYR-1, Figura 25-A. Um gene codificante de pectato liase da família 3
(Pel3), e genes codificantes das enzimas intracelulares da via da isomerases (KdgA e KduD)
foram encontrados em espécies como M. septicum e M. brisbanense, também
pertencentes ao gênero Mycolicibacterium.
Da mesma forma foram realizadas análises comparativas entre os dados obtidos neste
trabalho e dados in silico de genomas de outras bactérias, já descritas como capazes de
degradar pectina, como D. dadanti, Pseudoalteromonas fuliginia PS47 e Bacillus subtilis
para comparar a organização gênica, Figura 25-B (Hugouvieux-Cotte-Pattat et al., 1987;
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Hugouvieux-Cotte-Pattat et al., 2019; Hobbs et al., 2019). A análise mostrou que a
organização gênica destas bactérias é distinta da dos isolados analisados. Além disso, estas
bactérias possuem diversos genes codificantes de pectinases e enzimas intracelulares, bem
como transportadores e reguladores já descritos que não foram encontrados nos genomas
dos isolados MYC.
Interessantemente, apenas nos isolados analisados neste trabalho, em M. vanbaalenii
PYR-1 e em M. iranicum UM TJL, o gene codificante da Pel1 se localiza ao lado do operon
de utilização de gluconato. Este operon contém um regulador transcricional da família
GntR (gntR), uma gluconoquinase (gntK), e um transportador do tipo simportador de baixa
afinidade para gluconato (gntU), Figura 25-A.
Cabe ressaltar que, a partir destas análises in silico em bactérias de todos os gêneros
da

família

Mycobacteriaceae,

genes

codificantes

de

pectinases

apenas

em

Mycolicibacterium. Já o gene codificante da enzima kdgA foi encontrado em diversas
outras espécies do gênero Mycolicibacterium, Figura 25-A.
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Figura 25- Representação esquemática dos genes envolvidos no metabolismo de pectina. A:
representação de espécies da família Mycobacteriaceae. B: representação de D. dadantii, B. subtilis e P.
fuliginia PS47.

Fonte: Plataforma PATRIC; HOBBS et al., 2019; HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT et al., 1996; PUJIC et al., 1998.

Análises da via de Inter conversão de pentose e glucuronato fornecida pelo KEGG
mostraram que, em M. vanbaalenii PYR-1, as enzimas Pel1 e KdgA estão localizadas no
início e final da via e que as demais enzimas, descritas na via canônica das isomerases de
degradação de pectina, não estão presentes, Figura 26.
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Figura 26- Parte da via de Inter conversão de pentose e glucuronato do KEGG para M. vanbaalenii PYR-1,
com destaque para o metabolismo de pectina e galacturonato. Nas caixas vermelhas estão as enzimas
codificadas por genes encontrados nos genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223
e em M. vanbaalenii PYR-1; nas caixas em roxo, as enzimas ausentes na via.

Fonte: KEGG (https://www.kegg.jp/kegg/pathway.html)

As análises de busca de genes potencialmente envolvidos na degradação de amido nos
genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223, assim como no
genoma da cepa M. vanbaalenii PYR-1 revelaram a presença de cinco genes codificantes de
amilases: malL, codificante de uma α-glicosidase, malQ que codifica uma de amilomaltase,
amyL codificante de uma amilase maltogênica/ neopululanase/ ciclomaltodextrinase e dois
treX (ou glgX) e glgX2 codificantes de duas isoamilases, Figura 27.
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Figura 27- Representação esquemática dos genes potencialmente envolvidos no metabolismo de amido
em bactérias da família Mycobacteriaceae.

Fonte: Plataforma PATRIC

Nos isolados analisados, assim como em M. vanbaalenii PYR-1, o gene malL,
codificante da enzima α-glicosidase MalL, está localizado em um operon com um regulador
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(ccpA) da família LacI e um sistema de transportador ABC completo que contém um gene
codificante de uma proteína ligadora de substrato (ipqY), de duas permeases (sugB_1 e
sugA_1) e de uma proteína ligadora de ATP (sugC_1), Figura 27. O gene treX,, foi
encontrado como sendo pertencente ao operon de síntese de trealose, enquanto que os
gene amyL, malQ e glgX2 foram encontrados dispersos no genoma e não relacionados a
nenhum operon ou outro gene potencialmente envolvido em alguma via relacionada ao
metabolismo de amido, Figura 27.
Ao realizar uma análise in silico que abrangeu outras espécies da família
Mycobacteriaceae, foi possível notar que espécies do gênero Mycolicibacterium
apresentam o mesmo sistema de transporte ABC localizado ao lado do gene malL, como
por exemplo Mycolicibacterium vaccae, Mycolicibacterium gilvum, M. iranicum, M.
chubuense,

Mycolicibacterium

obuense,

Mycolicibacterium

parafortuitum,

Mycolicibacterium psychotolerans, Mycolicibacterium duvalii, Mycolicibacterium murale,
Mycolicibacterium poriferae, M. hippocampi, Mycolicibacterium rufum e Mycolicibacterium
tokaiense, mostrando ser algo comum entre estas espécies. Ainda, analisando outros
gêneros da família Mycobacteriaceae, foi possível observar que diversas outras espécies
possuem o gene malL, porém sem o sistema de transporte nas proximidades, como
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacteroides saopaulense, M.
chelonae, Mycolicibacter hiberniae, Mycolicibacter terrae e Mycolicibacillus koreensis,
Figura 27.
De acordo com esta análise, pudemos observar que não existe um padrão em relação a
presença e organização dos genes codificadores das amilases ao longo dos genomas
analisados das bactérias da família Mycobacteriaceae, tanto para ambientais quanto para
as espécies estritamente patogênicas, Figura 27.
Análises in silico com dados de outros gêneros bacterianos revelaram que a mesma
observação se estende para as outras bactérias de outros gêneros como B. subtilis, Listeria
monocytogenes, Enterococcus faecium, bacteroides thetaiotaomicron, Klebsiela oxytoca e
Shewanella frigidimarina, Figura 28.
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Figura 28- Representação esquemática dos genes envolvidos no metabolismo de amido em B. subtilis, L.
monocytogenes, E. faecium, B. thetaiotaomicron, K. oxytoca e S. frigidimarina.

Fonte: FIEDLER; PAJATSCH; BÖCK, 1996; FLINT et al., 2012; GOPAL et al., 2010; RODIONOV

et al., 2010;

SCHÖNERT et al., 2006; ZHANG et al., 2013.

Estas análises mostraram que a organização gênica destas bactérias é bem variável e
que há em comum a presença do transportador ABC, tanto nos isolados deste estudo, em
M. vanbaalenii PYR-1 e também em B. subtilis, L. monocytogenes, E. faecium e K. oxytoca,
Figura 28.
Analisando os dados dos genomas pelas vias do metabolismo de sacarose e amido
fornecidas pelo KEGG para M. vanbaalenii PYR-1, pudemos observar que as enzimas
codificadas pelos genes presentes nos genomas estão presentes em etapas importantes
das vias, levando à formação de oligossacarídeos, como maltodextrina, maltose, dextrina e
glicose, Figura 29.
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Figura 29- Parte da via do metabolismo de sacarose e amido fornecida pelo KEGG para M. vanbaalenii
PYR-1. Nas caixas vermelhas estão as enzimas codificadas por genes encontrados nos genomas dos isolados
MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 e em M. vanbaalenii PYR-1.

Fonte: KEGG (https://www.kegg.jp/kegg/pathway.html)

Diante destes dados, foi realizada uma análise no site TMHMM para predizer a
localização, se intracelular, extracelular ou transmembrana, das proteínas codificadas pelos
genes identificados nos genomas analisados, e os resultados mostraram que as cinco
amilases são extracelulares, ou seja, podem ser produzidas e exportadas. Com estas
informações aliadas ao conhecimento sobre a atuação destas enzimas sobre os substratos,
propusemos uma via simples de degradação de amido para os isolados analisados e para
M. vanbaalenii PYR-1, Figura 30.
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Figura 30- Modelo esquemático proposto para a degradação de amido realizada pelos isolados MYC038,
MYC040, MYC211, MYC221, MYC223 e M. vanbaalenii PYR-1.

Por esta via proposta, o amido é degradado extracelularmente pela ação das enzimas
MalL, MalQ, AmyL, GlgX2 e TreX a glicose, maltose, maltotriose e maltodextrina que são
transportadas através do transportador ABC para o interior da célula, podendo esses
carboidratos menores serem metabolizados em vias intracelulares.
Para buscar algum conhecimento acerca dessas vias intracelulares que metabolizam os
produtos provenientes da degradação do amido, ou seja, dos potenciais caminhos que os
oligossacarídeos podem tomar e a finalidade dessa metabolização, foram realizadas
análises no STRING através do UNIPROT para a cepa M. vanbaalenii PYR-1 para predizer as
redes de interações funcionais entre o transportador ABC e as proteínas MalL, MalQ, AmyL,
TreX e GlgX2, bem como as interações funcionais das mesmas com outras enzimas de
demais vias, Figura 31.
Essas análises indicaram que a enzima MalL possui interação funcional com o
transportador ABC, com as enzimas AmyL, MalQ, TreX e GlgX2, e além destas, com algumas
enzimas relacionadas a vias síntese de glicogênio. Em relação às demais enzimas (AmyL,
MalQ, TreX e GlgX2), a análise apontou que as mesmas possuem interação funcional entre
si, bem como com enzimas relacionadas a vias de síntese de glicogênio e de síntese do
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dissacarídeo trealose. Vale ressaltar que, as análises não apontaram para interações
funcionais com enzimas diretamente ligadas ao metabolismo central energético.

Figura 31- Compilação das principais redes de interações funcionais proteína-proteína relacionadas às
enzimas potencialmente envolvidas na degradação de amido em M. vanbaalenii PYR-1.Em cores, destaque
para as proteínas correspondentes aos genes encontrados nas análises genômicas; em pontilhado, proteínas
relacionadas às vias de síntese e quebra de glicogênio; em tracejado, proteínas envolvidas na via de síntese
de trealose.

Fonte: Adaptado de STRING (https://STRING-db.org/)

As análises em busca de genes potencialmente envolvidos na degradação de celulose
nos genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223, assim como no
genoma da cepa M. vanbaalenii PYR-1, revelaram a presença de três genes: cel6 (celulase
Cel6), bglB (β-glicosidase BlgB) e cbd2 (módulo de ligação a carboidrato 2, o CBD2), Figura
32.
Ao realizar uma análise in silico incluindo outras espécies da família Mycobacteriaceae,
foi possível notar que algumas delas, como Mycobacterium ulcerans, M. terrae,
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Mycolicibacter hiberniae, M. saopaulense, M. chelonae e M. koreensis) não possuem o
gene bglB, codificante da β-glicosidase, enquanto que M. smegmatis possui três cópias,
Figura 32. Além disso, a análise dos genomas de bactérias estritamente patogênicas, como
M. tuberculosis e M. bovis, mostrou que as mesmas possuem duas endoglucanases
adicionais, celA2a e celA2b, não encontradas nas demais espécies analisadas. Estes
resultados mostram que não há um padrão sobre a presença e organização destes genes
na família Mycobacteriaceae.
Figura 32- Representação esquemática dos genes potencialmente envolvidos no metabolismo de
celulose em isolados da família Mycobacteriaceae.

Fonte: Plataforma PATRIC e Medie et al.,2010

Analisando a via do metabolismo de sacarose e amido, fornecida pelo KEGG para M.
vanbaalenii PYR-1, pudemos observar que as enzimas codificadas pelos genes encontrados
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são capazes de produzir celodextrina, celobiose e, ao final da via, glicose, Figura 35. Estes
dados sugerem que os isolados analisados são capazes de degradar celulose, uma vez que
possuem as enzimas necessárias para a via de degradação deste substrato.

Figura 33- Parte da via do metabolismo de sacarose e amido do KEGG para M. vanbaalenii PYR-1 com
destaque para o metabolismo celulose. Nas caixas vermelhas estão as enzimas codificadas por genes
encontrados nos genomas dos isolados MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223 e em M. vanbaalenii
PYR-1

Fonte: KEGG (https://www.kegg.jp/kegg/pathway.html)

Diante destes dados, foi realizada uma análise no site TMHMM para predizer a
localização, se intracelular, extracelular ou transmembrana, destas proteínas relacionadas
à degradação de celulose. Os resultados mostraram que o módulo de ligação a carboidrato
CBD2, a celulase Cel6 e a beta glucosidade BlgB são todas proteínas transmembrana
voltadas para a parte extracelular. De qualquer forma, em caso de atuação na degradação
deste substrato, que é mais simples em comparação com os destacados anteriormente,
ocorreria como mostrado na figura 33.
7.0.

Discussão- Parte 2

O uso de enzimas microbianas tem se destacado no campo industrial, devido a estas
serem biocatalisadores altamente eficientes e oferecerem diversas vantagens sobre
processos químicos tradicionais, entre elas a sustentabilidade (CHAPMAN; ISMAIL; DINU,
2018; LIU; KOKARE, 2017; SINGH, RAJENDRA et al., 2016; THAPA et al., 2019). Pectinases,
celulases, amilases, entre outras enzimas, têm impulsionado o campo da pesquisa, no qual
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busca-se continuamente descobrir micro-organismos com potencial biotecnológico, a fim
de encontrar novas enzimas que possam ser aplicadas em processos industriais (AL-DHABI
et al., 2020; ARIFUZZAMAN; KHATUN; RAHMAN, 2010; ELMANSY et al., 2018; HAILE; KANG,
2019; HUANG, DANMEI et al., 2019; MA, LINGLING et al., 2020; MARATHE et al., 2018; ROY
et al., 2018; SALWOOM et al., 2019; TSEGAYE; BALOMAJUMDER; ROY, 2019).
Sob este contexto, neste trabalho foi realizada uma triagem qualitativa para
degradação de pectina, amido e celulose em uma coleção de 380 isolados da família
Mycobacteriaceae, com o intuito de avaliar a presença de isolados potencialmente
degradadores dos substratos de interesse para posterior caracterização. A partir desta
triagem, foram encontrados diversos isolados que apresentaram resultado positivo para
degradação de dois, ou até mesmo todos os substratos testados. Testes fenotípicos são
frequentemente utilizados na triagem de micro-organismos, e a literatura ao longo dos
anos vem demonstrando sua utilidade na seleção de fungos, leveduras e bactérias de
utilidade biotecnológica (AL-DHABI et al., 2020; ELMANSY et al., 2018; HUANG, DANMEI et
al., 2019; MARATHE et al., 2018; OUMER; ABATE, 2018; PASCON et al., 2011; REHMAN et
al., 2015; SALWOOM et al., 2019). A partir dos resultados dos testes fenotípicos, foi
possível escolher cinco isolados (MYC038, MYC040, MYC211, MYC221 e MYC223) para dar
prosseguimento ao estudo, no qual foram realizadas curvas de crescimento em pectina,
amido e CMC, bem como sequenciamento dos genomas com o intuito de avaliar a
presença de genes codificadores de proteínas possivelmente relacionadas à degradação
dos substratos testados.
Todos os cinco isolados demonstraram capacidade de crescer em meio contendo
pectina cítrica, e também em pectina de maçã, ambos como única fonte de carbono,
corroborando com os resultados da triagem fenotípica. Ainda, os resultados das curvas de
crescimento revelaram que os isolados cresceram mais em pectina cítrica quando
comparada à pectina de maçã, indicando uma preferência pelo primeiro substrato. Uma
possível explicação para esta observação é a de que os isolados tenham mais facilidade
para acessar a pectina cítrica, uma vez que esta possui uma molécula de menor peso
molecular e menos ramificada em comparação à pectina de maçã, sendo assim, mais fácil
para degradar (MA, XIAOBIN et al., 2020).
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Na busca por genes potencialmente responsáveis pela degradação de pectina,
pudemos encontrar um gene (pel1) codificante de uma pectato liase (Pel1) e um gene
(kdgA) codificante de uma enzima intracelular (KdgA). Em comparação às vias de
degradação descritas, a enzima Pel1 é responsável pela despolimerização da pectina,
enquanto que a KdgA é uma enzima com função aldolase, envolvida no último passo da
degradação da via canônica das isomerases. Em bactérias pectinolíticas, com D. dandantii e
P. fuliginea PS47, o gene codificante da enzima Pel1 está disposto em operons com
diversos outros genes especializados na degradação da pectina. No entanto, nos isolados
analisados, e nas espécies M. vanbaalenii PYR-1 e em M. iranicum UM TJL, o gene pel1 está
localizado ao lado de um operon completo (gntK, gntR e gntU), descrito como responsável
pela via do metabolismo de gluconato, que é um outro tipo de monossacarídeo ácido. Em
diversas bactérias do gênero Mycolicibacterium, assim como em E. coli, este mesmo
operon completo de utilização de gluconato é presente porém sem a presença do gene
pel1 (PEEKHAUS; CONWAY, 1998). Assim, pelas análises para os isolados deste estudo e M.
vanbaalenii PYR-1, não foi possível esclarecer se há relação entre este operon de utilização
de gluconato e o gene pel1, além do posicionamento lado a lado no genoma.
Em relação à enzima KdgA, ela não é exclusiva da via do metabolismo de
galacturonato, uma vez que também faz parte da via não fosforilativa de Entner-Doudoroff,
responsável por um metabolismo alternativo da glicose em bactérias. Em E. coli, esta via
também é responsável pelo metabolismo de açúcares ácidos, como gluconato e idonato,
que podem convergir tanto para a via das pentoses quanto para a glicólise (PEEKHAUS;
CONWAY, 1998). As análises realizadas não permitiram descobrir se a KdgA faz parte da
degradação de pectina, uma vez que o gene pode estar presente no genoma participando
de outras vias, que não a do presente interesse. Em comparação a outros microorganismos capazes de degradar pectina, foi possível encontrar poucos genes
potencialmente envolvidos no metabolismo deste substrato, uma vez que, de acordo com
as vias de degradação já descritas, são necessários vários passos e, consequentemente
várias enzimas, até a formação dos produtos finais. Este dado pode ser reflexo devido ao
fato de existirem grandes variações nas vias de utilização de carboidratos, que incluem vias
metabólicas alternativas, substituições de genes não ortólogos, famílias funcionalmente
heterogêneas de genes parálogos, além da ausência de anotação funcional para diversos
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genes que os pipelines automatizados de anotação não conseguem esclarecer
(RODIONOVA et al., 2012). Dentro deste contexto, diversos trabalhos têm relatado
dificuldades com anotação de genes relacionados ao metabolismo de carboidratos por
pipelines automatizados (BROWN; BABBITT, 2012; RODIONOV et al., 2010; RODIONOVA et
al., 2012; SERVINSKY et al., 2014; VALK et al., 2020). Desta forma, uma hipótese é que estes
isolados possam ter pectinases e enzimas intracelulares de famílias ainda desconhecidas,
e/ou que possam utilizar o galacturonato por uma via totalmente desconhecida, uma vez
que e apresentaram resultado positivo na triagem fenotípica e capacidade de crescer em
pectina como fonte única de carbono.
Adicionalmente, é importante citar aqui que foram realizados dois testes com o intuito
de avaliar, e até mesmo quantificar a degradação de pectina. O primeiro teste foi uma
única análise da redução da viscosidade em alíquotas da curva de crescimento com um
isolado (MYC221). Este teste foi realizado em um reômetro modular compacto MCR-92, da
marca Anton Paar (Áustria) em colaboração com a Profa. Dra Fabiana Perrechil Bonsanto,
Unifesp-Diadema. O segundo, foi um teste piloto de cromatografia de exclusão estérica
(HPSEC- High Performance Size Exclusion Chromatography) acoplada a detetor de índice de
refração diferencial, realizada para uma única réplica do mesmo isolado em colaboração
com a Profa. Dra. Carmen Lucia de Oliveira Petkowicz, Universidade Federal do Paraná.
Apesar de ter sido realizado um único teste e assim os resultados serem considerados
preliminares, mostraram que não houve redução da viscosidade e nem modificação na
massa molar dos componentes da amostra, ou seja, que não houve degradação da pectina.
Estes resultados corroboram entre si, mas discordam do teste de triagem fenotípica em
placa e da curva de crescimento. O questionamento que fica, é de como é possível os
isolados crescerem abundantemente não sendo capazes de degradar o substrato. De
qualquer forma, pelas análises realizadas neste trabalho ainda restará esta lacuna a ser
compreendida.
As análises sobre o substrato amido revelaram que a curva de crescimento não foi um
teste útil para avaliar a habilidade do micro-organismo se multiplicar. Além disso, foi
observado um decréscimo contínuo na densidade óptica ao longo dos testes para todos os
isolados. Estes dados não permitiram avaliar a habilidade destes isolados em crescer na
presença de amido como fonte única de carbono, mas levaram à hipótese de que o
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consumo do substrato estaria ocasionando a diminuição de turbidez e consequentemente
a diminuição da densidade óptica. Considerando os resultados dos testes de triagem
fenotípica e que alguns trabalhos demonstraram que a presença de nitrogênio no cultivo
promove a atividade amilolítica bacteriana (Al-Dhabi et al., 2020; Crost et al., 2018;
Elmansy et al., 2018), realizamos curvas de crescimento com diferentes concentrações de
bacto peptona e adaptamos a coloração das alíquotas com lugol como medida de
visualização do consumo de amido. Assim, foi possível observar que dois isolados (MYC211
e MYC221) apresentaram habilidade de degradar o amido nestas condições.
Na busca por genes possivelmente envolvidos no metabolismo de amido, foi possível
encontrar cinco genes codificantes das amilases MalL, MalQ, AmyL, TreX e GlgX2.
Adicionalmente, também foi identificado um operon contendo um regulador transcricional
da família LacI juntamente a um transportador do tipo ABC. Análises no software TMHMM
puderam predizer que as cinco amilases são exportadas para o exterior da célula e, com
isto, foi possível propor uma via de degradação na qual o amido é convertido a glicose,
maltose, maltotriose e maltodextrina fora da célula pela ação das enzimas MalL, MalQ,
AmyL, GlgX2 e TreX. A glicose, maltose, maltotriose e maltodextrina seriam então levadas
para o interior da célula através do transportador ABC.
Ainda, para compreender a rota que os produtos da degradação seguiriam dentro da
célula, redes de interações funcionais das proteínas envolvidas na degradação do amido
para M. vanbaanelii PYR-1, foram determinadas pelo STRING e mostraram que as enzimas
codificadas pelos genes nesta cepa e nos genomas dos isolados possuem interação
funcional com enzimas das vias de síntese de glicogênio (via clássica GlgC-GlgA) e trealose
(via GlgE e via TreZ-TreY), e não com enzimas do metabolismo central energético. Este
dado pode ser uma das explicações para o fato de os isolados deste estudo não terem
crescido na presença de amido, uma vez que os produtos da degradação deste substrato
entram em rotas alternativas, que não as que promovem crescimento.
Em relação ao glicogênio, trabalhos demonstram que, na presença excessiva de fonte
de carbono e ausência de outras fontes de energia, o metabolismo bacteriano se concentra
na síntese deste polissacarídeo (PREISS; ROMEO, 1990; SHIM et al., 2009). Diversas funções
têm sido atribuídas ao glicogênio em células bacterianas, a literatura mostra que em E. coli,
a síntese de glicogênio aumenta a taxa de sobrevivência da bactéria, já em Bacillus cereus o
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glicogênio se acumula antes do início da esporulação e tem papel na produção de
exopolissacarídeos e que em Streptococcus mutans, contribui para a secreção de enzimas
que formam a cárie dental (CHANDRA; CHATER; BORNEMANN, 2011). Já em
Mycobacteriaceae e bactérias relacionadas, tem papel na estocagem de energia e também
na formação de glucanos de parede. Em M. tuberculosis, foi demonstrado que estes
glucanos de parede derivados de glicogênio são importantes para a evasão do sistema
imune (CHANDRA; CHATER; BORNEMANN, 2011).
A trealose atua em M. tuberculosis como estoque de carboidratos para a produção de
energia quando necessário e também como componente essencial da parede celular,
formando um complexo com os ácidos micólicos da parede, originando os monomicolatos
de trealose e dimicolatos de trealose, que são essenciais para a patogênese, persistência
no hospedeiro e evasão do sistema imune (LEE, JAE JIN et al., 2019). Em M. smegmatis, a
trealose compõe ~1,5-3% do peso seco da célula e sua síntese é essencial para o
crescimento, estando intimamente relacionada à produção dos micolatos de trealose para
a formação da parede celular. Esses micolatos também são encontrados em diversas outras
espécies, como M. kansassii, M. fortuitum e M. gordonae (CHANDRA; CHATER;
BORNEMANN, 2011; WOODRUFF et al., 2004). Em Mycobacteriaceae estão presentes ao
todo três vias de síntese de trealose que são interconectadas entre si, sugerindo uma
especial importância deste carboidrato para este grupo de bactérias, tendo papel na
estocagem de energia, como componente de glicolipídeos de parede, como já foi citado,
mas também na proteção de proteínas em condições de stress, regulação do metabolismo
de glicose e como fator transcricional (DE SMET et al., 2000; PAN et al., 2008). Em síntese,
com base nos dados genômicos apresentados em conjunto com os dados da literatura,
podemos concluir que, uma vez que as vias abordadas possuem grande importância para
formação de produtos relevantes para a célula, é coerente associar que os genes
encontrados nos isolados analisados estão relacionados à codificação de enzimas
envolvidas na síntese de glicogênio e trealose e não relacionadas à produção de energia.
Ainda, pelas análises, localizamos o operon do transportador ABC, juntamente com um
regulador transcricional da família LacI. Este transportador pode estar relacionado ao
transporte dos oligossacarídeos provenientes da degradação de amido. Dados da literatura
suportam esta indicação, mostrando que os transportadores ABC fazem parte de uma
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superfamília ubiquitária, responsável pelo transporte de diversos tipos de substratos, entre
estes, oligossacarídeos. Sobre o regulador transcricional da família LacI, o mesmo parece
atuar sobre a transcrição do transportador, e este dado é apoiado pela literatura que
mostra que em bactérias que possuem PULs (do inglês Polyssacharide Utilization Locus)
especializados em degradar amido, como B. subtilis, L. monocytogenes, E. faecium e S.
frigidimarina, a transcrição desse tipo de sistema de transporte também é controlada por
um regulador transcricional da família LacI (GOPAL et al., 2010; RODIONOV et al., 2010;
SCHÖNERT et al., 2006; ZHANG et al., 2013). Ainda, em L. monocytogenes foi demonstrado
que a maltose é capaz de atuar na indução deste regulador, mostrando a importância do
mesmo para o transporte de oligossacarídeos derivados da degradação do amido (GOPAL
et al., 2010).
Por fim, em relação à degradação de celulose, apesar dos isolados apresentarem halo
de degradação no teste de triagem fenotípica em meio contendo CMC, não foram capazes
de crescer nas curvas de crescimento contendo o substrato como fonte única de carbono.
Uma hipótese para explicar esta discordância pode ser o fato destas bactérias possuírem
baixa taxa de degradação e consequentemente dificuldade de crescimento em meio
contendo CMC nas condições analisadas.
As análises dos genomas dos isolados revelaram a presença de um conjunto de genes
codificantes de proteínas transmembrana possivelmente envolvidas na degradação de
celulose:

Cel6, BglB e CBD2. Apesar da presença destes genes, os isolados não

apresentaram habilidade em crescer na presença de CMC, desta forma, podemos
hipotetizar que apenas uma única cópia de cada gene seja insuficiente para promover uma
degradação eficiente que resulte na liberação de resíduos utilizáveis como fonte de
energia, ou que ainda, estes genes sejam pouco expressos. Em outra abordagem, trabalhos
envolvendo micro-organismos da família Mycobacteriaceae propõe outro papel para as
celulases, que não o de degradar celulose como fonte energética, mas sim de prevenir a
formação de biofilmes, e degradar o mesmo para atingir o estado planctônico, uma vez que
estes micro-organismos são exímios produtores de biofilmes no meio ambiente e em seus
hospedeiros (CHAKRABORTY et al., 2021; VAN WYK et al., 2017; VARROT et al., 2005). Estes
dados sugerem que o papel dos genes encontrados nos isolados deste estudo também
podem ser diferente da convencional obtenção de fonte de carbono para o metabolismo.
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Micro-organismos celulolíticos especializados são capazes de acessar a celulose como
fonte de carbono para produção de energia, pois possuem diversas cópias de genes
codificantes de enzimas endoglucanases, exoglucanases, celobiohidrolases e oxidases
líticas. Por exemplo, Streptomyces bingchenggensis isolado BCW-1, Amycolatopsis
mediterranei isolado U32 e Streptomyces scabiei isolado 87.22, secretam mais de 20 tipos
de celulases e mais de 30 tipos de hemicelulases que, atuando em sinergia, são capazes
de degradar a molécula de celulose (MEDIE et al., 2012).
Em conclusão, foram encontrados genes codificantes de pectinase (Pel1 – pectato
liase) e amilases (malL- α-glicosidase, malQ-amilomaltas , AmyL- amilase maltogênica/
neopululanase/ ciclomaltodextrinase, glgX2 e treX- isoamilases) e três de celulose que
nunca foram descritas na literatura em bactérias da família Mycobacteriaceae, além dos
genes codificantes de celulases (cel6- celulase, blgB- β-glicosidase e CBD2- módulo de
ligação a carboidrato), já descritos. Os resultados aqui apresentados reforçam a hipótese
inicial do trabalho, de que estas bactérias podem ser fontes promissoras de produção de
enzimas e abrem perspectivas para estudos futuros relacionados à clonagem, expressão,
purificação e caracterização destas enzimas para avaliar o real potencial de utilidade
industrial.
É sabido que enzimas Pectato liases podem ser aplicadas na indústria têxtil, onde
atuam na limpeza, degrumagem e branqueamento de fibras de algodão e rami, na
indústria alimentícia no processamento de polpa de frutas e extração de óleos, e também
no tratamento de efluentes industriais (DE SOUZA; KAWAGUTI, 2021; WU et al., 2020).
Enzimas Isoalmilases, amilomaltases, α-glicosidades, pululanases, amilases maltogênicas
são aplicadas principalmente na indústria alimentícia para produção de xaropes de glicose
e maltose e de outros oligossacarídeos (DEL MORAL; BARRADAS-DERMITZ; AGUILARUSCANGA, 2018; HARADA, 1984; HII et al., 2012; KAPER et al., 2004). Já as celulases são
aplicadas na produção de biocombustível, no tratamento de esgoto proveniente da
indústria de papel, na indústria alimentícia para produção de sucos, na indústria têxtil,
entre outras aplicações (DE SOUZA; KAWAGUTI, 2021; KUHAD; GUPTA; SINGH, 2011).
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8.0.


Conclusões

A análise filogenética concatenada dos genes hsp65, rpoB e 16S rRNA foi útil para
agrupar os isolados e apontar candidatos à novas espécies;



As análises genômicas e a filogenia de core genoma confirmaram a existência de
novas espécies do gênero Mycolicibacter;



A triagem fenotípica qualitativa se mostrou uma abordagem útil para selecionar
micro-organismos contendo genes potencialmente envolvidos no processo de
degradação dos substratos analisados, os quais foram confirmados por análises in
silico.



Análise de genes potencialmente envolvidos na degradação de amido permitiram a
proposição de uma via de degradação que pode ser utilizada pelos isolados de M.
austroafricanum analisados e por M. vanbaalenii PYR-1.
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