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RESUMO 

Metagenoma do microbioma do rúmen de ovinos e prospecção de genes degradadores 

de biomassa vegetal 

 
O material lignocelulósico, presente na biomassa vegetal, representa uma importante fonte de energia, 

entretanto necessita da ação das enzimas lignocelulolíticas para sua degradação. A busca por novas enzimas que 
atuam na quebra da parede celular da planta em comunidades microbianas evoluídas naturalmente em um ambiente 
de degradação de biomassa como o rúmen oferece uma estratégia promissora para a prospecção de genes. Com isso, 
o projeto teve como objetivo a identificação de genes degradarores de biomassa vegetal em microrganismos do 
rúmen de ovinos usando a abordagem metagenômica. Para tanto, foram coletadas amostras da fase sólida do rúmen 
de 6 animais fistulados (Ovis aries) divididos em dois grupos e submetidos a duas dietas por 60 dias: tratamento 
controle e tratamento com dieta contendo bagaço de cana-de-açúcar. O DNA metagenômico total das amostras foi 
extraído e sequenciado na plataforma MiSeq Personal Sequencer (Illumina®). A análise dos dados para a anotação 
taxônomica e funcional foi realizada no software MG-RAST.  A caracterização dos genes degradadores de biomassa 
vegetal foi feita na plataforma CLC Genomic Workbench v.5.5.1(CLC Bio, Denmark) e a anotação de 4,68 gigabases de 
dados foi feita no banco de dados CAZy. A análise taxonômica mostrou uma predominância do domínio Bacteria 
compondo mais de 96% de todas as amostras, sendo os filos mais abundantes Bacteroidetes, Firmicutes, seguido de 
Proteobacteria. Entre todos os filos anotados, cinco tiveram a abundância aumentada no tratamento com adição de 
bagaço de cana-de-açúcar na dieta, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Spirochaetes e Verrucomicrobia, e 
dois filos foram mais abundantes no tratamento controle, Bacteroidetes e Synergistetes.  De modo geral, a análise de 
ordenação não mostrou correlação entre a composição do microbioma e o tipo de dieta, porém, na análise funcional, 
essa correlação foi observada uma vez que houve separação entre os tratamentos. A abundância relativa das famílias 
de enzimas relacionadas à degradação de carboidratos segue um padrão similar em todas as amostras metagenômicas. 
O módulo catalítico da família de Glycoside Hydrolases (GH), o qual foi anotado em 129 subfamílias diferentes, foi o 
mais abundante em todas as amostras (45,5%), seguido da família GT (Glicosyl Tranferase), anotada em 97 subfamílias 
diferentes e CBM (Carbohydrete-Bining Module), em 78 subfamílias. A montagem do metagenoma resultou em 
aproximadamente 110.000 contigs e possibilitou a identificação de 15 diferentes genes completos codificados nas 
subfamílias GH1, GH2, GH3, GH16, GH20, GH25, GH32, GH97 e GH127. A análise comparativa dos diferentes 
tratamentos mostrou uma maior abundância dessas enzimas no rúmen dos animais alimentados com a dieta 
enriquecida com bagaço de cana-de-açúcar. Em conclusão, a manipulação da dieta de ovinos por meio da 
substituição de parte da fração fibrosa da dieta por bagaço de cana-de-açúcar promove o enriquecimento de enzimas 
que degradam a biomassa vegetal no rúmem, favorecendo a prospecção e identificação de genes ativos em 
carboidratos. 

 
Palavras-chave: Enzimas lignocelulolíticas; Biotecnologia; Enzimas ativas em carboidrato; Sequenciamento 

metagenômico; Ecologia microbiana 
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ABSTRACT 

Metagenome of the sheep rumen microbiome and prospection of plant 

biomass degrading genes 

 
The lignocellulose present in the plant biomass is a promising source of energy generation. However, the 

breakdown of plant biomass into simple sugars for bioethanol production is still inefficient and costly due to the 
recalcitrant nature of the plant fiber. The sheep rumen microbiome is specialized in degradation of plant material, 
but most members of this complex community are uncultured in the laboratory. Therefore, the search for new 
lignocellulolytic enzymes in microbial communities naturally evolved in biomass degradation environments, such as 
the rumen, using the exploration of the metagenome, is a promising strategy for identifying new genes. In this 
context, this study aimed to prospect plant biomass-degrading genes, selected from the sheep rumen 
microorganisms. The rumen samples were collected from 6 fistulated animals (Ovis aries), divided into two groups 
and subjected to two diets: control treatment and a treatment with a diet amended with sugarcane bagasse. The 
animals were fed for 60 days before sampling. To characterize the composition and functions of the rumen 
microbiome followed by the search of biomass-degrading genes, the metagenomic DNA was extracted from the 
solid contents of rumen and sequenced in MiSeq Personal Sequencer platform (Illumina®). The taxonomic and 
functional data were performed using MG-RAST software. For the characterization of the plant biomass degrading 
genes, they were analyzed on the CLC platform Genomic Workbench v.5.5.1 (CLC Bio, Denmark) and 4.68 
gigabases of data was annotated against the CAZy database. The taxonomic analysis showed a predominance of the 
Bacteria domain composing more than 96% of all the samples, being the most abundant phyla Bacterioidetes, 
Firmiutes, followed by Proteobacteria. Five bacterial phyla were significantly more abundant in the treatment were 
sugarcane bagasse was added, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Spirochaetes and Verrucomicrobia, and 
two phyla were more abundant in the control treatment, Bacteroidetes and Synergistetes. In general, the ordination 
analysis did not show correlation between diet type and rumen microbiota, but in the functional analysis, this 
correlation was observed since there was separation between the treatments. The relative abundance of enzyme 
families related to carbohydrate degradation follows a similar pattern of abundance across all metagenomic samples. 
The catalytic module of the GH (Glycoside Hydrolases) family, which was annotated in 129 different subfamilies, 
was the most abundant in all samples (45.5%), followed by the GT family (Glycosyltransferase), annotated in 97 
different subfamilies and CBM (Carbohydre-Bining Module) in 78 sub-families. Metagenome assembly resulted in 
~110,000 contigs enabled the retrieval of 15 complete different genes encoded in the subfamilies GH1, GH2, GH3, 
GH16, GH20, GH25, GH32, GH97 and GH127. A comparative analysis between the groups of animals in the 
different treatments showed a greater abundance of enzymes, with no metagenome of the fiber proven from the 
group of animals fed a diet enriched with sugarcane bagasse. These results show the sheep rumen microbiome as an 
untapped source of potential new fibrolytic enzymes. Using a diet amended with sugarcane bagasse increases the 
abundance of CAE and provide a substantially expanded catalog of genes participating in the deconstruction of plant 
biomass.  

 
Keywords: Lignocellulolytic enzymes; Biotechnology; Carbohydrate-Active enzymes; Shotgun metagenomics 

sequencing; Microbial ecology 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1- Compartimentos do sistema digestivo dos ruminantes (traduzido de Romagnoli et al., 

2017). .............................................................................................................................................. 19 
 
Figura 2- Influência da composição da dieta na estrutura do microbioma do rúmen (Dados 
obtidos de: Kim e Morrison, 2011; Jami e Mizrahi, 2012; Petri et al., 2013; Jami et al., 2013; Jami et 
al. 2014; Sirohi et al. 2012; Lima et al. 2014; McCann et al. 2014; Kumar et al., 2015; Weimer, 2015; 
Henderson et al., 2015), a qual afeta as funções microbianas e consequentemente a degradação da 
biomassa, resultando em liberação de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) através de 
eructação e ácidos graxos voláteis que são absorvidos pelo epitélio (traduzido de Romagnoli et al., 

2017). .............................................................................................................................................. 20 
 
Figura 3- Composição total do microbioma do rúmen. Dados obtidos de Mann 2005; Ross et al., 
2013; Petri et al., 2013; Jami et al., 2013; Jami et al., 2014; Yáñez-Ruiz et al., 2015; Henderson et al., 

2015 (modificado de Romagnoli et al., 2017). ................................................................................ 24 
 
Figura 4- Nichos ocupados pelos microrganismos presentes no rúmen (Traduzida de Romagnoli 

et al., 2017). ..................................................................................................................................... 25 
 
Figura 5: Fluxograma metodológico do presente trabalho. ........................................................... 37 
 
Figura 6 – Figura demonstrativa da posição dos primer internos e externos, identificação dos sítios 
de restrição e região codificadora do gene. As setas em vermelho indicam as posições dos primers 
externos à região codificadora do gene. As setas em amarelo indicam os primers internos 
desenhados nas regiões do start códon e do stop códon do gene. E a seta azul representa a região 

codificadora do gene assim como sua orientação. ......................................................................... 43 
 
Figura 7- Score de qualidade por posição no read do sequenciamento metagenômico do rúmen de 
ovinos, proveniente de amostras de DNA dos seis animais (3 animais alimentados com a dieta 1: 
IF5; IIF5 e IIIF5, 3 animais do alimentados com a dieta 2: IVF5; VF5 e VIF5) extraídos da 

plataforma Galaxy. .......................................................................................................................... 46 
 
Figura 8 - Curva de rarefação extraída do servidor MG-RAST, mostrando a disposição dos reads 
do sequenciamento metagenômico entre os 6 animais. Diversidade alfa calculada a partir do 
índice de diversidade de Shannon, sendo os animais da dieta 1, Animal I =270.60, Animal II: 
270.38; Animal III: 218.80 e os animais da dieta 2, Animal IV: 286.83, Animal V: 240.58 e Animal 

VI: 240.58. ...................................................................................................................................... 47 
 
Figura 9 - Anotação taxonômica pelo MG-RAST. Os gráficos de barra apresentam as 
informações sobre domínios taxonômicos dos dois grupos de animais separados de acordo com a 
dieta oferecida (Dieta 1 contém os animais I5F, II5F e III5F e Dieta 2 contém os animais IV5F, 

V5F e VI5F) obtidas através da anotação contra o banco de dado SEED. .................................. 48 
 
Figura 10 - Frequência relativa da estrutura da comunidade bacteriana, em nível de filo, baseada 
no sequenciamento metagenômico entre os seis animais alimentados com duas dietas diferentes 
(Dieta 1 animais I5F, II5F e III5F e Dieta 2 animais IV5F, V5F e VI5F) obtidas através da 

anotação contra o banco de dado SEED. ...................................................................................... 49 



10 

Figura 11 - Comparação da abundância relativa dos filos bacterianos entre os dois grupos de 
animais realizada no software STAMP. Significância foi determinada pelo teste exato de Fisher, 
com filtro de correção para significância p < 0,05 (*). As barras em azul representam os animais 
alimentados com a Dieta1 (controle) e as barras em laranja representam os animais alimentados 

com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de cana-de-açúcar). ............................................................ 50 
 
Figura 12 - Gráfico de Krona da distribuição dos domínios taxonômicos indicando a 
porcentagem de reads preditos em cada classe anotada para os animais submetidos à dieta 
controle, Dieta 1 (A) e à dieta contendo bagaço de cana-de-açúcar, Dieta 2 (B). Os dados foram 

anotados contra o banco de dados SEED no MG-RAST. ............................................................ 51 
 
Figura 13 – Diferenças significativas em nível de classe na comunidade bacteriana entre os dois 
grupos de animais alimentados com duas dietas diferentes. Significância foi determinada pelo 
teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância p < 0,05. As barras em azul 
representam os animais alimentados com a Dieta1 (controle) e as barras em laranja representam 
os animais alimentados com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de cana-de-açúcar). As classes 

Liliopsida e Aconoidasida não pertencem ao domínio Bacteria. ................................................... 52 
 
Figura 14 - Análise de Componentes Principais (PCA) da anotação taxonômica, em nível de 
classe, usando o banco de dados SEED pelo MG-RAST das sequências das 6 amostras do 
microbioma do rúmen de ovinos. Significância foi determinada pelo teste exato de Fisher, com 
filtro de correção para significância p < 0,05 (*). Os pontos em azul representam os animais 
alimentados com a Dieta 1 (controle) e os pontos em laranja representam os animais alimentados 

com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de cana-de-açúcar). ............................................................ 53 
 
Figura 15 - Perfil funcional do microbioma do rúmen de ovinos (SEED nível 1) predito através 
do MG-RAST utilizando dados do sequenciamento metagenômico total. Na denominação das 
amostras os números romanos I, II ou III, representam os animais conduzidos com a dieta 1 e 

IV, V e VI animais conduzidos com a dieta 2. .............................................................................. 54 
 
Figura 16 - Diferenças significantes na anotação funcional de nível 1 com base no banco de 
dados de subsistemas do SEED na comunidade microbiana entre os dois grupos de animais 
alimentados com duas dietas diferentes. Significância foi determinada pelo teste exato de Fisher, 
com filtro de correção para significância p < 0,05. As barras em azul representam os animais 
alimentados com a Dieta1 (controle) e as barras em laranja representam os animais alimentados 

com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de cana-de-açúcar). ............................................................ 55 
 
Figura 17 – Análises estatísticas das categorias funcionais em nível 2 baseada nos dois grupos 
funcionais mais abundantes do nível 1 com base no banco de dados de subsistemas do SEED na 
comunidade microbiana entre os dois grupos de animais alimentados com duas dietas diferentes. 
(A) Scater plot baseado nas categorias de nível 2 provenientes do Metabolismo de proteínas. (B) 
Scater plot baseado nas categorias de nível 2 provenientes de Carboidratos. (C) Diferenças 
significantes na anotação funcional de nível 2 com base na categoria de Carboidratos do nível 1. 
Significância foi determinada pelo teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância 
p < 0,05. As barras e pontos em azul representam os animais alimentados com a Dieta 1 
(controle) e as barras e pontos em laranja representam os animais alimentados com a Dieta 2 

(acrescida com bagaço de cana-de-açúcar). .................................................................................... 56 
 
Figura 18 - Análise de Componentes Principais (PCA) das sequências das metagenômica do 
microbioma do rúmen de ovinos. Os dados foram anotados automaticamente utilizando o MG-



11 

 

RAST e o banco de dados SEED para os níveis Funcionais. Diferentes cores representam as 
réplicas para cada grupo de animais nas duas dietas, sendo a cor azul representando os animais 
alimentados com a Dieta 1 (controle) e a cor laranja representando os animais alimentados com a 

Dieta 2 (bagaço). ............................................................................................................................. 57 
 
Figura 19 - Abundância relativa das famílias de CAZymes nos dados do metagenoma do rúmen 
de ovinos em cada um dos animais. Na denominação das amostras os números romanos I, II ou 
III, representam os animais conduzidos com a dieta 1 e IV, V e VI animais conduzidos com a 
dieta 2 e as siglas significam Glycoside Hydrolases (GH), Glycosyl Transferases (GT), Carbohydrate-

Binding Modules (CBM), Auxiliary Activities (AA), Carbohydrate Esterases (CE), Polysaccharide Lyases 

(PLs) e S-layer homology domain (SLH). ............................................................................................. 58 
 
Figura 20 - Abundância de hits nas diferentes famílias de CAZymes entre os tratamentos Dieta 1 
e Dieta 2. A significância foi determinada pelo teste exato de Fisher, com filtro de correção para 
significância p < 0,05. Siglas significam Glycoside Hydrolases (GH), Glycosyl Transferases (GT), 

Carbohydrate-Binding Modules (CBM), Auxiliary Activities (AA), Carbohydrate Esterases (CE), 

Polysaccharide Lyases (PLs) e S-layer homology domain (SLH). .............................................................. 59 
 
Figura 21 - Análise de Componentes Principais (PCA) das sequências do microbioma do rúmen 
de ovinos. (A) PCA considerando o total de CAZy anotadas em cada um dos tratamentos, (B) 
PCA baseada anotação nas GH (Glycoside Hydrolase), (C) PCA baseada anotação nas CBM 
(Carbohydrate-Binding Modules), (D) PCA baseada anotação nas GT (Glycosyl Transferases), (E) PCA 

baseada anotação da soma dos demais grupos do CAZy (Auxiliary Activities - AA, Carbohydrate 
Esterases - CE, Polysaccharide Lyases - PLs e S-layer homology domain - SLH). Os dados foram anotados 
utilizando o banco de dados do CAZy. Diferentes cores representam as réplicas para cada grupo 
de animais nas duas dietas, sendo a cor azul representando os animais alimentados com a Dieta 1 

(controle) e a cor laranja representando os animais alimentados com a Dieta 2 (bagaço). ........... 60 
 
Figura 22 - Resultados das montagens de novo pelos softwares CLC Genomics Workbench, SPADE e 
IDBA nos três principais parâmentros: total de pares de bases, N50 e o tamanho do maior contig 

montado.......................................................................................................................................... 63 
 
Figura 23 - Distribuição dos comprimentos dos reads resultantes dos dados do sequenciamento 
metagenômico pela plataforma MiSeq Illumina e inseridos no software CLC Genomics 
Workbench. Os gráficos A, B e C representam, respectivamente, os reads provenientes do 
sequenciamento metagenômico dos animais I5F, II5F E II5F do tratamento controle (Dieta 1) e 
os gráficos D, E e F representam, respectivamente, os reads provenientes do sequenciamento 
metagenômico dos animais IV5F, V5F E VI5F do tratamento acrescido de bagaço de cana-de-

açúcar (Dieta 2)............................................................................................................................... 63 
 
Figura 24 - Sequência contig que contém o gene que codifica a enzima GH2 e análises da 
arquitetura e do domínio conservado. (A) Contig contendo o gene GH2, em azul está 
representada a região codificadora e em cinza a posição dos primers externos, (B) Análise do 

domínio conservado do gene e (C) Arquitetura do domínio conservado. .................................... 67 
 
Figura 25 - Sequência contig que contém o gene que codifica a enzima GH16 e análises da 
arquitetura e do domínio conservado. (A) Contig contendo o gene GH16, em azul está 
representada a região codificadora e em cinza a posição dos primers externos, (B) Análise do 

domínio conservado do gene e (C) Arquitetura do domínio conservado. .................................... 68 



12 

Figura 26 - Sequência contig que contém o gene que codifica a enzima GH25 e análises da 
arquitetura e do domínio conservado. (A) Contig contendo o gene GH25, em azul está 
representada a região codificadora e em cinza a posição dos primers externos, (B) Análise do 

domínio conservado do gene e (C) Arquitetura do domínio conservado. .................................... 68 
 
Figura 27 - Eletroforese em gel de agarose a 1% da reação de amplificação dos genes 
selecionados.  (A) Primers externos e internos desenhados para o gene GH2, (B) Primers externos e 
internos desenhados para o gene GH16, (C) Primers externos e internos desenhados para o gene 
GH25. A letra M representa o marcador molecular Low Mass (Invitrogem), a letra B o branco da 
reação. Para as reações números 1, 2 e 3 foram utilizados 5 ng de DNA com as temperaturas 
55ºC, 57ºC e 59ºC respectivamente. Para as reações 4, 5 e 6 foram utilizados 10 ng de DNA com 
as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. Para as reações 7, 8 e 9 foram utilizados 20 
ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. Para as reações 10, 11 e 12 
foram utilizados 5 ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. Para as 
reações 13, 14 e 15 foram utilizados 10 ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, 
respectivamente. Para as reações 16, 17 e 18 foram utilizados 20 ng de DNA com as temperaturas 
55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. As reações de 1 a 9 foram feitas com os primers externos e 

as reações de 10 a 18 com os primers internos. ............................................................................. 69 
 
Figura 28 - Eletroforese em gel de agarose a 1%. (A) Amplificação do gene GH2 utilizando os 
primers externos desenhados para o gene GH2. Para as reações 1, 2 e 3 foi utilizada a temperatura 
de 55ºC, e as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. Para as reações 4, 5 
e 6 foi utilizada a temperatura de 57ºC, e as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA 
respectivamente. Para as reações 7, 8 e 9 foi utilizada a temperatura de 59ºC, e as concentrações 
de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. Para as reações 10, 11 e 12 foi utilizada a 
temperatura de 61ºC, e as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. A 
letra M representa o marcador molecular, a letra B o branco da reação. (B) Amplificação dos 
genes selecionados utilizando os primers externos desenhados de acordo com a metodologia. Em 
todas as amplificações foi utiliza a temperatura de anelamento em 55ºC. Nas reações 1, 2 e 3 foi 
feita a tentativa de amplificação do gene GH2 utilizando as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng 
de DNA respectivamente. Nas reações 4, 5 e 6 foi feita a tentativa de amplificação do gene GH16 
utilizando as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. Nas reações 7, 8 e 
9 foi feita a tentativa de amplificação do gene GH25 utilizando as concentrações de 10 ng 20 ng e 
40 ng de DNA respectivamente. A letra M representa o marcador molecular Low Mass 

(Invitrogem), a letra B o branco da reação. .................................................................................... 70 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1 - Descrição dos animais utilizados no experimento, com data de nascimento e tipo de 
dieta oferecida..............................................................................................................................................38 

 
Tabela 2 – Iniciadores desenhados e utilizados na amplificação em cada um dos genes 
selecionados..................................................................................................................................................42  

 
Tabela 3 - Resumo das sequências obtidas após filtro de qualidade e anotação realizada no 
servidor MG-RAST.....................................................................................................................................45 

 
 Tabela 4 – Análise comparativa das principais famílias de GH, as quais participam da 
desconstrução da parede celular das plantas, identificadas no metagenoma do rúmen de ovinos 
com outros metagenomas de herbívoros.................................................................................................61 

 
Tabela 5 - Resultado das montagens de novo pelo software CLC Genomics Workbench utilizando 
os parâmetros pré-definidos de Quality Score 0.025 e teste de diferentes Word Size 31, 41, 51, 61 30, 
40, 50 e 60. As combinações que resultaram em uma melhor montagem estão indicadas na tabela 
em cinza........................................................................................................................................................65 

 
Tabela 6 - Resumo das sequências após a montagem dos contigs com o valor de Word size em 31 
para anotação funcional no software CLC Genomics Workbench....................................................65 

 
Tabela 7 - Lista de enzimas lignocelulolíticas completas recuperadas a partir das montagens dos 
contigs. As análises de similaridade e identidade foram realizadas com a ferramenta BlastP no 
NCBI............................................................................................................................................................66 
 

 

 

  



14 

  



15 

 

1. INTRODUÇÃO 

O abundante material lignocelulósico representa uma fonte alternativa promissora de 

geração de energia, pela característica de ser uma fonte renovável não poluente, com isso a busca 

por esse tipo de fonte energética tem aumentado cada vez mais, tendo em vista, principalmente 

os problemas de mudanças climáticas no planeta, a insegurança energética e o esgotamento das 

fontes de combustíveis fósseis (Yue et al., 2012; Thankoses et al., 2003; Rubin, 2008). 

Ainda que a engenharia genética tenha buscado solucionar esse problema através da 

síntese de novas enzimas lignocelulósicas, a baixa eficiência catalítica dessas enzimas ainda é um 

fator limitante para a degradação desses compostos. Uma das possíveis razões para o sucesso 

limitado de engenharia de proteínas deve-se ao fato de que as enzimas utilizadas como modelos 

foram obtidas a partir de microrganismos cultiváveis (Wen et al., 2009). Os microrganismos 

cultivados representam, em média, menos de 1% da diversidade genética encontrada na natureza 

(Amann et al., 1995). Assim, para superar essa limitação imposta por técnicas microbiológicas 

tradicionais, novas estratégias, como metagenômica, podem ser empregadas (Handelsman, 2004). 

O sucesso de proteínas engenheiradas para o aumento do desempenho de enzimas 

degradadoras de lignocelulose existentes tem sido limitado (Wen et al., 2009), porém, de acordo 

com Rubin (2008) a recuperação de enzimas a partir de comunidades microbianas naturalmente 

selecionadas em ambiente de degradação de biomassa, oferece uma estratégia promissora para a 

identificação de novas enzimas lignocelulósicas com potencial de melhor atividade.  

A análise direta de DNA de amostras metagenômicas representa uma estratégia para a 

descoberta de diversas enzimas codificadas na natureza (Ferrer et al., 2005; Wang et al., 2009). A 

abordagem metagenômica foi utilizada com sucesso na descoberta de genes envolvidos na 

degradação de biomassa na comunidade microbiana associada ao rúmen de bovino (Hess et al., 

2011) e representa uma fonte inesgotável para a descoberta de novos genes e enzimas para serem 

utilizados na degradação de biomassa para a produção de biocombustíveis.  

A metagenômica tem provado ser uma poderosa ferramenta para a prospecção de novas 

biomoléculas (Simon e Daniel, 2009), e neste contexto, a utilização desta abordagem tende a 

aumentar a capacidade da exploração da biodiversidade microbiana na busca de moléculas 

inéditas para aplicação biotecnológica e uso industrial. 

A estratégia apresentada neste projeto ataca diretamente a necessidade do entendimento 

dos processos de degradação de biomassa em ambientes naturalmente enriquecidos com 

microrganismos lignocelulolíticos, de maneira a aumentar o potencial de prospecção de enzimas 

para possível aplicação biotecnológica. Adicionalmente, a comparação dos microbiomas de 
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animais conduzidos sob duas dietas, isto é, uma dieta enriquecida com bagaço de cana-de-açúcar 

e uma dieta controle, irá permitir avaliar se essa alteração é capaz de estruturar a comunidade 

microbiana de forma a favorecer a abundância de microrganismos que atuam na degradação do 

bagaço de cana-de-açúcar, assim como na abundância de enzimas fibrolíticas. 

  Este trabalho empregou abordagens independentes de cultivo para analisar o 

metagenoma do rúmen, um ambiente naturalmente enriquecido utilizado tanto para um enfoque 

biotecnológico como ecológico. A primeira abordagem foi analisar a composição taxonômica do 

microbioma do rúmen dos animais submetidos a duas dietas diferentes por meio dos dados 

metagenômicos. Posteriormente, para a prospecção de genes codificadores de proteínas 

relacionadas à degradação da biomassa vegetal, foram utilizadas diferentes estratégias para a 

anotação funcional de genes a partir dos dados metagenômicos. Duas estratégias foram 

empregadas para anotação dos genes de interesse, na primeira estratégia foi realizada a anotação 

baseda nos reads provenientes do sequenciamento para análise da abundância e enriquecimento 

nos diferentes tratamentos, e na segunda estratégia, foi realizada exploração dos dados para busca 

dos genes completos codificadores de proteínas fibrolíticas de interesse no trabalho. Na segunda 

estratégia foi desenvolvida uma metodologia para a montagem dos contigs possibilitando a 

anotação e seleção dos genes completos. Assim, esta tese apresenta os resultados da análise 

taxonômica, bem como da análise funcional, e os resultados da busca por genes completos 

codificadores de proteínas relacionadas à degradação da biomassa vegetal, em seguida a descrição 

dos resultados são discutidos e finalmente são apresentadas as conclusões do trabalho. 

 

1.1. Hipótese e Objetivos 

Neste estudo, testamos a hipótese de que a substituição parcial de 12% da porção 

volumosa na dieta de ovinos por bagaço de cana-de-açúcar altera a composição do microbioma 

do rúmen de Ovis aries e conduz ao enriquecimento de genes que codificam proteínas fibriolíticas 

as quais atuam na degradação da biomassa vegetal. 

O objetivo geral no presente estudo foi explorar a ocorrência de genes que codificam 

proteínas fibriolíticas a partir do sequenciamento metagenômico do microbioma da parte sólida 

do rúmen de seis ovinos da raça Santa Inês conduzidos com duas diferentes dietas, uma dieta 

controle ofertada a três animais e uma dieta suplementada com bagaço de cana-de-açúcar na 

porção volumosa ofertada a outros três animais, ambas por 60 dias. Para alcançar o objetivo 

geral, o projeto seguiu os seguintes objetivos específicos. 
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I. Sequenciar o DNA metagenômico da fase sólida do conteúdo ruminal de três 

animais alimentados com uma dieta suplementada com bagaço de cana-de açúcar 

e de três animais alimentados com uma dieta controle.  

II. Analizar a taxonomia e função a partir dos resultados do sequenciamento 

metagenômico do microbioma da parte sólida do rúmen.  

III. Montar, anotar e selecionar genes codificantes de enzimas fibrolíticas, a partir dos 

resultados do sequenciamento metagenômico do microbioma. 

IV. Desenhar primers específicos para recuperar e amplificar os genes selecionados 

completos codificantes de enzimas fibrolíticas provenientes da montagem 

realizada a partir dos dados do sequenciamento do metagenoma. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Tradução do capitulo de livro (Romagnoli E.M., Kmit M.C.P., Chiaramonte J.B., Rossmann M., Mendes R.. 

Ecological Aspects on Rumen Microbiome. In Diversity and Benefits of Microorganisms from the Tropics. 1ed. 

Springer International Publishing 2017, p. 367-389). 

 

2.1.  Aspectos ecológicos do microbioma do rúmen 

Os ruminantes são mamíferos herbívoros ungulados pertencentes a ordem Artiodactyla, 

que obtêm seus alimentos por pastoreio de material vegetal (Hackmann e Spain, 2010). Esses 

animais se distinguem de outros mamíferos, pois possuem peculiaridades para a mastigação do 

alimento, em um processo chamado ruminação (Hungate, 1966). O estômago dos ruminantes é 

dividido em quatro compartimentos: abomaso, omaso, rúmen e retículo. Em animais adultos, a 

proporção média em tamanho desses compartimentos do estômago complexo é de cerca de, 

respectivamente, 8%, 7%, 80% e 5% (Figura 1). O abomaso tem como principal função secretar 

enzimas e fluidos gástricos (Hodgson, 1971; Mcleay e Titcheng, 1975). Este compartimento é 

comparável ao verdadeiro estômago em animais não ruminantes. O rúmen e o retículo ocupam a 

maior parte do lado esquerdo do abdômen (Balch, 1950). Durante a ruminação, há uma ligeira 

tendência das porções de concentrados e suculentos da dieta passar pelo rúmen mais rapidamente 

do que a porção de volumoso. Quando o alimento retorna ao rúmen após ruminação, a redução 

no tamanho de partícula alcançada durante a mastigação determinará se qualquer partícula 

prossegue para o omasum ou se será ruminada novamente (Balch, 1950). Sendo uma cavidade 

que apresenta características peculiares, o rúmen é uma câmara de fermentação anaeróbia, com 

um pH entre 5,5 e 6,9, e temperatura ~ 38-40 ° C (Hungate, 1966; Church, 1969; Clarke, 1977; 

Dehority, 2003). 

 

Figura 1- Compartimentos do sistema digestivo dos ruminantes (traduzido de Romagnoli et al., 
2017). 
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Este orgão do sistema digestivo dos ruminantes abriga uma riqueza e diversidade da 

comunidade microbiana responsável pela degradação de proteínas (Brooks et al., 2012), lipídeos 

(Kim et al., 2009), amido (Offner et al., 2003), celulose, lignina e hemicelulose (Koike e Kobaiashi, 

2009), possuindo um enorme espaço que contém material digerido e parcialmente digerido 

proveniente de alimentação dos animais. Durante a primeira etapa da digestão o alimento é 

engolido e repetidamente regurgitado (Hungate, 1966). A mastigação mecânica e a reação 

enzimática proveniente das enzimas secretadas pelo animal são responsáveis pela quebra de 

grandes moléculas aumentando a superfície de contato na fibra e aderência de microrganismos. A 

digestão é influenciada por vários fatores, como o tempo de retenção de alimento no rúmen, 

mastigação e mistura de saliva, índice de fluxo de digestão para o omasum e parte inferior do 

trato digestivo, ação da saliva e pela taxa de remoção de metabólitos, como ácidos graxos voláteis, 

amônia, dióxido de carbono e metano. Todos os ácidos graxos voláteis são absorvidos pela 

superfície do epitélio (Figura 2), principalmente por difusão (Storm et al., 2012) e os gases CO2 e 

CH4 são removidos durante a eructação através da boca e nariz (Figura 2) (Hungate, 1966). 

 

 

Figura 2- Influência da composição da dieta na estrutura do microbioma do rúmen (Dados 
obtidos de: Kim e Morrison, 2011; Jami e Mizrahi, 2012; Petri et al., 2013; Jami et al., 
2013; Jami et al. 2014; Sirohi et al. 2012; Lima et al. 2014; McCann et al. 2014; Kumar et 
al., 2015; Weimer, 2015; Henderson et al., 2015), a qual afeta as funções microbianas e 
consequentemente a degradação da biomassa, resultando em liberação de metano 
(CH4) e dióxido de carbono (CO2) através de eructação e ácidos graxos voláteis que 
são absorvidos pelo epitélio (traduzido de Romagnoli et al., 2017). 
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 Hofman (1978) afirma que os ruminantes alcançaram altos níveis de eficiência digestiva 

em cada estágio evolutivo. Com base em estudos morfológicos comparativos do sistema 

digestivo de vários ruminantes, esses animais são classificados de acordo com seu 

comportamento alimentar em três grupos: seletores, oportunistas e animais com uma alimentação 

mista. Recentemente, os seletores foram divididos em "ramoneadores" que preferem comer 

brotos e folhas e "frugívoros" que preferem comer frutas (ambos normalmente de arbustos e 

árvores); os oportunistas ou “pastejadores” são preferencialmente comedores de gramíneas e 

forrageiras e animais com alimentação mista que alternam entre os seletores e oportunistas, 

geralmente dependendo da disponibilidade sazonal (Hackmann e Spain, 2010). Dependendo da 

dieta, os ruminantes evoluíram diferentes peculiaridades para digestão, o que pode causar uma 

seleção nos microrganismos associados no rúmen (Hofman, 1989). Além dos diferentes 

comportamentos alimentares, observou-se a variação da composição da comunidade bacteriana 

do rúmen em animais de diferentes regiões, provavelmente causada por diferenças na dieta, clima 

e práticas agrícolas (Henderson et al., 2015). Recentemente, um core do microbioma bacteriano foi 

identificado por Henderson e colaboradores (2015), onde Prevotella, Butyrivibrio e 

Ruminococcus, bem como bactérias não classificadas pertencentes às famílias Lachnospiraceae, 

Ruminococcaceae, Bacteroidales e Clostridiales estão presentes em uma grande seleção de 

ruminantes, embora em diferentes abundâncias de acordo com as espécies animais. Essas 

diferenças de abundância de acordo com a espécie animal podem ter ocorrido devido à co-

evolução de ruminantes e seus microrganismos associados. 

 

2.1. Co-evolução entre ruminantes e os microrganismos 

 Uma das características mais interessantes do sistema digestivo doa animais ruminantes 

é a relação simbiótica entre o animal e os microrganismos que vivem no trato digestivo. Isso 

inclui microrganismos transitórios e autóctones que se desenvolvem em populações relativamente 

estáveis, características de cada espécie (Dubos, 1966). Nesta interação, as enzimas (produtos de 

genes) produzidas pelos microrganismos ruminais assumem tarefas que não são desenvolvidas 

pelo genoma do habitat, como a degradação de componentes nutricionais, por exemplo, celulose, 

ampliando o espectro de funções e capacidades metabólicas do hospedeiro. Por outro lado, o 

ambiente do rúmen proporciona condições de crescimento adequadas para o desenvolvimento de 

microrganismos ali presentes (Rosenberg et al., 2010).  

Acredita-se que a interação entre ruminantes e microrganismos teve origem cerca de 36 

milhões de anos atrás, no Eoceno, segunda fase do período de Paleogene. A interação ocorreu 
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com os microrganismos que afetam a evolução dos ruminantes e os ruminantes que afetam a 

evolução das espécies microbianas protegidas por eles, gerando, posteriormente, uma relação de 

interdependência (Troyer, 1984). Este processo, chamado coevolução, é definido como "[...] o 

processo de mudança evolutiva recíproca que ocorre entre pares de espécies ou entre grupos de 

espécies à medida que interagem uns com os outros. A atividade de cada espécie que participa na 

interação aplica pressão de seleção aos outros." (Rafferty e Thompson, 2016). 

Durante o Eoceno, o clima na América do Norte e na Eurásia era úmido e tropical. Os 

proto-ruminantes tinham uma dieta consistindo de baixo teor de celulose, com base em 

estruturas de plantas ainda nos estágios iniciais do crescimento. No entanto, com o início do 

Oligoceno, terceira fase do Paleogene, o clima começou a ficar mais frio e seco e o 

desenvolvimento das plantas mais sazonais, assim, os animais começaram a consumir uma dieta 

rica em fibra durante alguns períodos do ano (Janis, 1976). Como os ruminantes são incapazes de 

sintetizar enzimas celulolíticas para degradar e desfrutar da nova dieta rica em fibras, ocorreu uma 

evolução em seus sistemas digestivos, com o surgimento de locais de fermentação e 

estabelecimento de relações simbióticas com microrganismos produtores de celulases (Janis, 

1976). Ao longo do processo evolutivo, os ruminantes desenvolveram uma enorme câmara de 

fermentação, o rúmen, o que lhes deu vantagens, como uma maior utilização da ação microbiana 

na parte fibrosa da dieta à medida que o rúmen é localizado antes da digestão química. Outra 

vantagem é a não necessidade de digerir os alimentos no lugar do consumo, evitando a exposição 

excessiva aos predadores (Janis, 1976; Alexander, 2009). 

Considerando que, as mudanças climáticas durante esse período ocorreram 

gradualmente, bem como mudanças no sistema digestivo, durante um longo período, grande 

parte do volume de alimentos consumidos pelos animais não foi bem utilizado, exigindo assim a 

ingestão de grandes volumes da dieta. Além disso, com o clima de refrigeração contínua, os 

animais precisavam armazenar mais gorduras para melhor conservar o calor do corpo. Assim, 

também houve neste momento uma forte pressão seletiva para o aumento do tamanho animal 

(Janis, 1976). O aumento do tamanho do corpo, dieta fibrosa e clima mais seco também levaram 

a uma maior necessidade de reciclar nitrogênio, que se tornou cada vez mais escasso e 

indisponível. A presença de microrganismos capazes de quebrar ureia e incorporar na sua 

biomassa permitiu a incorporação de nitrogênio nesta forma através da assimilação da proteína 

microbiana pelo animal. Na reciclagem mais eficiente do nitrogênio, a coevolução dos ruminantes 

com este grupo de microrganismos permitiu a redução da perda de água, uma vez que a ureia é 

excretada através da urina (Janis, 1976). Acredita-se que esses fatores levaram lentamente ao 

início da colonização microbiana em animais, induzindo lentamente a formação de uma câmara 
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com condições ideais para a realização da atividade microbiana, como o pH perto da 

neutralidade. O aumento gradual do conteúdo de fibras da dieta poderia ter levado a uma seleção 

concomitante de microrganismos celulolíticos e produtores de urease e, pouco a pouco, o rúmen 

estava emergindo como é conhecido hoje, adaptado às exigências dos ciclos de Carbono e de 

Nitrogênio (Janis, 1976). 

Como os constituintes das plantas da dieta dos proto-ruminantes durante o Eoceno 

apresentavam alta quantidade de substâncias tóxicas, alguns autores, como Foose (1974), 

acreditam que o crescimento e a divisão do estômago dos ruminantes foram devido à pressão de 

seleção sobre a necessidade da presença de bactérias desintoxicantes no sistema digestivo de 

animais. Após a evolução, algumas espécies foram mais eficientes em determinadas vias 

metabólicas, perdendo características que não eram mais necessárias, como a tolerância ao O2, 

desenvolvendo um intrincado sistema de alimentação cruzada e metabolismo especializado neste 

ecossistema, criando interdependência entre espécies microbianas e entre a comunidade 

microbiana e o hospedeiro (Hungate, 1966). 

 

2.2. O microbioma do rúmen 

Os ruminantes e seus microbiomas evoluíram de forma conjunta ao longo de milhões 

de anos, tornando-se animais altamente adaptáveis às diferentes dietas devido à plasticidade 

funcional das comunidades microbianas ruminais (Morgavi et al., 2013). No entanto, muitos 

outros fatores podem influenciar a comunidade microbiana do rúmen, incluindo a idade animal 

(Fonty et al., 1987; Fonty et al., 2007), uso de antibióticos (Kleen et al., 2003), saúde do hospedeiro 

(Kleen et al., 2003; Rustomo et al. 2006a), localização geográfica (Sundset et al., 2007), estação do 

ano (Orpin et al., 1985; Crater et al., 2007), fotoperíodo (McEwan et al., 2005), nível de estresse 

(Uyeno et al., 2010), ambiente em que vive (Romero-Pérez et al., 2011) e regime alimentar 

(Rustomo et al., 2006b). Além disso, as espécies microbianas e suas atividades também foram 

mostradas como sendo afetadas pelos níveis de ingestão alimentar (Crater et al., 2007) e 

frequência de alimentação (Pulido et al., 2009), sugerindo que é possível manipular a composição 

da comunidade de microrganismo do rúmen pelo manejo da dieta (Crater et al., 2007; Pulido et al., 

2009). 

O microbioma do rúmen compreende uma diversa comunidade simbiótica de bactérias 

anaeróbicas, arqueias, protozoários, bacteriófagos e fungos (Figura 3) (Krause e Russel, 1996), no 

entanto, os grupos mais importantes são as bactérias e protozoários que juntos representam mais 

de 90% da biomassa microbiana, mas apenas 8% destes microrganismos foram isolados (Weimer, 
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2015). Os microrganismos simbióticos presentes no rúmen produzem um arsenal de enzimas que 

desconstroem os polissacarídeos vegetais fornecendo nutrientes essenciais ao hospedeiro, 

desintoxicam moléculas prejudiciais, como ureia, H2, CO2 e CH4 (Krause et al., 2003) e protege o 

hospedeiro contra patógenos invasores e parasitas, modulando assim, o desenvolvimento e 

imunidade do animal (Hooper et al., 2012). 

 

 

Figura 3- Composição total do microbioma do rúmen. Dados obtidos de Mann 2005; Ross et al., 
2013; Petri et al., 2013; Jami et al., 2013; Jami et al., 2014; Yáñez-Ruiz et al., 2015; 
Henderson et al., 2015 (modificado de Romagnoli et al., 2017). 
 

Os microrganismos presentes no rúmen podem ser subdivididos em quatro 

subpopulações principais: i) populações associadas a líquidos, que são compostas por 

microrganismos planctônicos presentes no líquido do rúmen, incluindo os que se destacam das 

partículas de alimentação e aqueles que consomem componentes do alimento solúveis no líquido 

do rúmen (McAllister et al., 1994), ii) populações associadas à parte sólida, que incluem 

microrganismos que se aderem vagamente ou fortemente às partículas de alimento que são 

fundamentais na digestão (McAllister et al., 1994) e que representam até 75% da população total 

de microrganismos do rúmen (Koike et al., 2003), iii) populações associadas ao epitélio, que se 

ligam ao epitélio do rúmen, representando apenas 1% das populações do rúmen (Czerkawski, 

1986), porém, são mais diversas (Malmuthuge et al., 2012) e consideradas mais intimamente 

relacionadas com a atividade metabólica do hospedeiro quando comparada com as demais 

subpopulações (Wallace et al., 1979); e iv) populações associadas aos microrganismos eucariontes, 

representadas pelas bactérias e arqueias anexadas à superfície de protozoários ou esporângios 

fúngicos (Figura 4) (Miron et al., 2001). 

 

Protozoários 
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Figura 4- Nichos ocupados pelos microrganismos presentes no rúmen (Traduzida de Romagnoli 
et al., 2017). 

 

2.3. Estrutura da comunidade bacteriana no rúmen 

As bactérias são capazes de colonizar o rúmen logo após o nascimento do animal 

contribuindo para o metabolismo de carboidratos através da fermentação. Esse ambiente abriga 

uma comunidade bacteriana composta por mais de 200 espécies (McSweeney et al., 2005) e com 

uma densidade tão alta como 1011 células por grama de conteúdo ruminal medido por contagem 

direta (Mackie et al., 2000).  

A comunidade bacteriana do rúmen é composta quase estritamente por indivíduos 

anaeróbios, porém apresenta algumas espécies bacterianas anaeróbicas facultativas, as quais 

também podem auxiliar a manutenção das condições anaeróbicas do ambiente. As análises 

filogenéticas revelaram um microbioma central, dominado pelas bactérias pertencentes aos filos 

Firmicutes e Bacteroidetes (Figura 2), que estão presentes em todos os ruminantes em uma ampla 

gama geográfica, mas com grande variação entre os animais individuais, quando se trata da 

abundância relativa dos diferentes taxa (Henderson et al., 2015). 

O sequenciamento do gene bacteriano 16S do rRNA mostrou que, independentemente 

do tipo de dieta, espécie ou idade, os filos Bacteroidetes e Firmicutes podem representar 

aproximadamente 80% da população bacteriana em ruminantes (de Menezes et al., 2011; 

Henderson et al., 2013; Mohammed et al., 2014). No entanto, os filos Proteobacteria, Fibrobacter, 

Verrucomicrobia, Tenericutes e Spirochaetes estão presentes em menor quantidade (de Menezes 

et al., 2011). Os membros do filo Bacteroidetes são habilidosos na degradação de polissacarídeos 

complexos, incluindo amido, xilano, pectina, galactomanano e arabinogalactano (Martens et al., 

2011). O gênero Prevotella, pertencente ao a esse filo, é o mais abundante no rúmen em várias 

condições alimentares (Stevenson e Weimer, 2007; Pitta et al., 2010), participando da fermentação 

de polissacarídeos estruturais (Matsui et al., 2000). As espécies desse gênero são encontradas tanto 

Gases: Metano e CO2 

Microrganismos aderidos   
à porção de fibra 

Microrganismos  da 
à porção líquida 

Microrganismos aderidos   
ao epitélio 
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nas frações fibrosas (Koike e Kobayashi, 2009) como no líquido (Pitta et al., 2010) do rúmen. 

Ramsak e colaboradores (2000) mostraram que Prevotella possui divergências genéticas altamente 

variadas e propôs que este gênero em particular também apresenta uma ampla versatilidade 

funcional. O filo Firmicutes possui espécies que podem usar amido, xilano, celulose, 

hemicelulose e galactomanano como fonte de energia (Dassa et al., 2014). Os gêneros 

Ruminococcus, Clostridium e Butyrivibrio, pertencentes ao filo Firmicutes, tem espécies bacterianas 

com diferentes mecanismos de adesão e de ataque da fibra ruminal (Kim et al., 2011; Morrison e 

Miron, 2000). Em particular, gênero de Ruminococcus, que representa aproximadamente 10% da 

população bacteriana (Palmonari et al., 2010). 

As bactérias no rúmen também são classificadas de acordo com a sua atividade 

metabólica como: fibrolítica (por exemplo, Ruminococcus albus, Ruminococcus flavefaciens, Fibrobacter 

succinogenes e Butyrivibrio fibrisolvens), amilolítica (por exemplo, Selenomonas ruminantium, Streptococcus 

bovis), proteolítica (por exemplo, Prevotella spp.), lipolítica (por exemplo, Anaerovibrio lipolytica), 

produtoras de lactato (por exemplo, Streptococcus bovis e Selenomonas ruminantium) e consumidoras de 

lactato (por exemplo, Megasphaera elsdenii) (Hungate, 1966; McCann et al., 2014). O isolamento de 

microrganismos provenientes do rúmen, principalmente de bactérias, foi descrito há mais de 50 

anos (Bryant et al., 1958; Hungate, 1966). As bactérias do rúmen mais estudadas são Fibrobacter 

succinogenes, Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, Butyrivibrio fibrisolvens, Prevotella ruminicola, 

Eubacterium cellulosolvens e Eubacterium ruminantium (Stewart et al., 1997). Essas bactérias são 

caracterizadas como fibrolíticas, ou seja, que participam da despolimerização da parede celular da 

planta (Koike e Kobayashi, 2001). Lopes (2015) descreveu a composição da comunidade 

bacteriana no rúmen das ovelhas (Ovis aries) usando sequenciamento de genes de 16S do rRNA e 

revelou que a comunidade bacteriana estava dominada pela família Prevotellaceae, com mais de 

30% do total das sequências de genes de 16S do rRNA classificadas. 

Streptococcus bovis são bactérias esféricas gram-positivas, que têm seu crescimento de forma 

explosiva quando grandes quantidades de amido ou açúcares estão presentes na dieta. Essa 

bactéria também é capaz de produzir grandes quantidades de ácido láctico e polissacarídeo 

capsular causando ruminal inchaço agudo (Russell e Rychilik, 2001). Por outro lado, Megasphaera 

elsdenii utiliza o ácido lático em seu crescimehto, o que ajuda a limpar e elevar o pH do rúmen, 

sustentando o crescimento dos microrganismos digestores de fibras que são intolerantes aos 

ácidos (Kung e Hession, 1995). Outras bactérias presentes no rúmen também utilizam ácidos 

como fonte de energia, como por exemplo, a Selenomonas ruminantium que utiliza o ácido tânico 

como uma única fonte de energia. Essa bactéria foi isolada a partir de amostras fecais de cabras 

que se alimentam de espécies de acácia com alto conteúdo de taninos (Skene e Brooker, 1995). 
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2.4. Estrutura da comunidade de Arqueias no rúmen 

Os microrganismos metanogênicos, inicialmente, foram agrupados com o domínio das 

Bactérias, porém com os estudos baseados na estrutura peculiar da parede celular e na sequência 

do gene 16S proveniente de amostras de rRNA; a classificação foi alterada criando um domínio 

separado denominado Archaea (Woese e Fox, 1977), mesmo que bactérias e arqueias 

compartilhem os mesmos ancestrais. Com isso, Woese e colaboradores (1990) sugeriram um 

sistema de classificação composto por três grandes domínios: Eucaria, composto por todos os 

seres eucariontes, Bacteria e Archaea. As arqueia são encontradas em muitos habitats diferentes 

(Liu e Whitman, 2008) e abriga táxons conhecidos de metanogênicos, que são uma parte essencial 

do microbioma do rúmen, pois mantêm uma baixa pressão de H2 nesse ambiente (Janssen e Kirs, 

2008). 

Os microrganismos metanogênicos podem ser detectados no rúmen de ovino 17 horas 

após o nascimento (Gagen et al., 2012) e são a parte essencial do microbioma do rúmen, por 

manterem a fermentação do ambiente em um estado estável. Isso ocorre porque durante o 

processo de fermentação de monossacarídeos, é gerado uma grande quantidade de hidrogênio 

que é usado pelos metanogênicos para a produção de metano no rúmen (Janssen e Kirs, 2008). A 

abundância de espécies metanogênicas no rúmen dependente do gene alvo estudado (rrs ou 

mcrA), entretanto os resultados do qPCR relatam valores entre 107-108 o número de cópias por 

grama de conteúdo ruminal (Mosoni et al., 2011). 

As arqueias metanogênicas são divididas em três grupos diferentes em função da sua 

afinidade por substrato e magnitude de produção de metano: i) hidrogenotróficas 

(Methanobrevibacter, Methanomicrobium e Methanobacterium spp.), que convertem hidrogênio e/ou 

formiato em CH4, ii) metilotróficas (Methanosphaera spp e membros da ordem 

Methanomassiliicoccales), que produzem CH4 a partir de compostos de metila, tais como metanol e 

metilaminas, e iii) metanogênicos acetoclásticos (Methanosarcina), que podem utilizar o acetato 

para produzir CH4, além dos caminhos hidrogenotróficos e metilotróficos (Janssen e Kirs, 2008). 

Atualmente, as sequências do genoma estão disponíveis para quatro metanogênicos do rúmen, 

incluindo cepas de Methanobrevibacter ruminantium (Leahy et al., 2010), Methanobrevibacter boviskoreani 

(Lee et al. 2013; Leahy et al., 2013), Methanobacterium formicicum (Kelly et al., 2014) e Methanosarcina 

barberi (Lambie et al., 2015).  

Sendo Methanobrevibacter ssp. considerados os metanogênicos dominates no rúmen (Janssen 

e Kirs, 2008). Com relação ao comportamento de vida das archeias, foram observados que o 

gênero Methanobrevibacter era predominante em metanogênicos associados a protozoários, 

enquanto o gênero Methanomicrobium era predominante em metanogênicos de vida livre 
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(Tymensen et al., 2012; Janssen e Kirs, 2008). Janssen e Kirs (2008) revisaram dados globais, e 

descreveram que de arqueias metanogênicas encontradas em rúmen podem ser classificadas em 

três gêneros: Methanobrevibacter, Methanomicrobium e um grupo de arqueias do rúmen não cultivadas 

afiliadas a ordem Thermoplasmatales.  

Esses microrganismos podem estar intimamente associados com protozoários, numa 

relação de espécies interespecíficas, e alguns podem ser de vida livre. A estrutura da comunidade 

de metanogênicos tanto de vida livre como associados a protozoários foram analisados usando 

genes de 16S proveniente de amostras de rRNA e genes de Metil coenzima M Redutase (mcrA) 

(Tymensen et al., 2012). Ambos os grupos apresentaram microrganismos dos gêneros 

Methanobrevibacter e Methanomicrobium e cluster C ruminal (RCC), que está distantemente 

relacionado à ordem Thermoplasmatales.  

A associação de metanogênicos com fungos anaeróbicos foi estabelecida recentemente 

utilizando um fungo coletado do rúmen da cabra e subcultivado para obter colônias uniformes 

(Jin et al., 2014). Os mesmos autores usaram o gene mcrA para confirmar metanogênicos 

encontrados em culturas fúngicas e foram classificados como membros de um novo cluster RCC. 

O fungo associado às metanogênicas foi identificado como Candidatus Methanomethylophilus alvus, 

que representa uma parte muito pequena do cluster RCC, que está distantemente relacionado à 

Termoplasmatales e foi classificado em uma nova ordem Methanoplasmatales (Paul et al., 2012). 

Poulsen e colaboradores (2013) observaram que os Termoplasmatas são pouco caracterizados no 

rúmen bovino. Os mesmos autores sugeriram que esses metanogênicos metilotróficos podem 

reduzir a emissão de metano em vacas em lactação. 

As arqueias metanogênicas presentes no rúmen utilizam o H2 e o CO2 produzidos pelos 

protozoários, fungos e bactérias a partir do catabolismo das hexoses para produzir CH4 e gerar 

ATP (Albers et al., 2007; Ferry e Kastead, 2007), o que beneficia os doadores, atuando como 

coletor de elétrons e minimizando a pressão parcial de H2 (Wolin e Miller, 1988; Lange et al., 

2005) dentro do rúmen. Estes microrganismos são encontrados no líquido, aderidos à fibra do 

rúmen, nos protozoários e no epitélio do rúmen. A taxa de crescimento das comunidades de 

arqueias metanogênicas varia de acordo com as frações do rúmen, animal e a taxa de passagem 

através do sistema (Janssen e Kirs, 2008). A seleção adequada de carboidratos na dieta ou ração e 

na proporção de carboidratos não fibrosos ou estruturais pode ajudar a reduzir o dióxido de 

carbono e o hidrogênio, que são os principais precursores da produção de metano no rúmen 

(Mitsumori e Sun, 2008). 

Os microrganismos metanogênicos, como dito anteriormente, são encontrados em 

associação com bactérias (Wolin e Miller, 1988) e protozoários do rúmen (Lange et al., 2005). O 



29 

 

estabelecimento e manutenção de uma população estável de metanogênicas é, principalmente, 

afetado pelo tipo de dieta, nível e frequência de alimentação (Kumar et al., 2012; Kumar et al. 

2013a; Kumar et al., 2013b; Sirohi et al. 2013a, Thiele et al., 1988). Sendo a relação simbiótica entre 

metanogênicos e protozoários ciliados podendo gerar até 37% da emissão total de CH4 no rúmen 

(Finlay et al., 1994), porém as emissões de metano podem variar de acordo com o hospedeiro e 

dieta como já citado anteriormente. Singhal e colaboradores (2005) observaram que a 

contribuição do gado cruzado, bovinos indígenas, búfalos, caprinos e ovinos na emissão de 

metano através de fermentação entérica eram diferentes de acordo com as espécies hospedeiras. 

Kempton (1976) relata que os Cangurus cinzentos emitiam menos metano do que as ovelhas que 

estavam sendo mantidos sob a mesma dieta. Esta baixa emissão de metano também foi 

observada em camelos quando comparados com gado (Pinares-Patino et al., 2003, Dittmann et al., 

2014). 

As arqueias metanogênicas são um grupo único de microrganismos que produzem 

metano como um produto estequiométrico final no seu metabolismo (Janssen e Kirs, 2008). 

Embora a produção de metano entérico contribua para a produção de emissões de gases de efeito 

estufa (GEE), a produção também leva a uma perda de 2 a 12% de energia em ruminantes 

domésticos (Johnson e Johnson, 1995), e a diminuição das emissões de metano pelo gado tem se 

tornado uma prioridade e parte integrante das políticas de controle climático (Thorpe, 2008). 

 

2.5. O papel dos Protozoários no rúmen 

Os protozoários ingerem bactérias, se alimentam de partículas e digerem carboidratos, 

proteínas e gorduras (Williams e Coleman, 1992). Dois grupos de protozoários, pertencentes às 

ordens, holotrich e entodiniomorphida, foram estudados dentro do rúmen, sendo identificados 

morfologicamente utilizando a microscopia óptica que tem sido aplicada para estudar espécies 

ciliadas no rúmen (Williams e Coleman, 1992; Imai, 1998). 

O gênero Entodinium é o mais representativo e abundante dos protozoários no rúmen e 

está relacionado com o controle de populações bacterianas (Nagaraja et al., 1992), ajudando a 

manter o pH do rúmen (Dehority, 2005). Os protozoários se alimentam de carboidratos e 

celulose (Findley et al., 2011) e consequentemente, liberam H2 no ecossistema, que é usado por 

microrganismos metanogênicos (Skillman et al., 2006; Tymensen et al., 2012). Vários estudos 

acessaram a diversidade de protozoários no rúmen através de técnicas moleculares, criando 

primers específicos para este grupo (Skillman et al., 2006; Tymensen et al., 2012). Sylvester e 

colaboradores (2004) observaram que a dieta afeta diretamente a diversidade de protozoários no 
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rúmen e no duodeno identificando as espécies predominantes como Epidinium caudatum, 

Entodinium caudatum e Isotricha prostoma. Outros gêneros de protozoários presentes no rúmen são 

Dasytricha, Ostracodinium, Diplodinium, Diploplastron, Eudiplodinium, Epidinium, Ophryoscolex e 

Polyplastron. 

Estes organismos ciliados desempenham um papel importante na digestão das fibras e na 

modulação dos perfis de fermentação. Os protozoários do rúmen produzem produtos finais de 

fermentação semelhantes às bactérias, particularmente acetato, butirato e H2. Eles utilizam 

grandes quantidades de amido e ao mesmo tempo podem armazená-lo em seus corpos (Williams 

e Coleman, 1992). Este engulfamento ajuda a retardar a fermentação bacteriana e a produção de 

ácidos que diminuem o pH, beneficiando o rúmen (Mackie et al., 1978). Outra estratégia de 

controle do pH nesse ecossistema são arqueias metanogênicas no rúmen que se ligam e vivem na 

superfície dos protozoários acessando imediatamente o H2 liberado pelos protozoários no 

processo de fermentação (Williams e Coleman, 1992).  

Os protozoários do rúmen se multiplicam lentamente, acima de 15-24 horas, quando 

comparados às bactérias que podem levar menos que 13 minutos para se multiplicarem. Por este 

motivo, esses microrganismos aderem na porção de fibra móvel que apresenta a digestão mais 

lenta no rúmen, de modo que estes não sejam lavados antes que estes tenham a chance de se 

multiplicar. As dietas com baixo concentrado de forragem diminuem o tempo de retenção da 

fibra no rúmen e influenciam o número de protozoários em ruminantes. Os protozoários ciliados 

também são microrganismos proteolíticos, produzindo amônia e aminoácidos como produtos 

metabólicos finais (Warner, 1956). Os protozoários obtêm sua fonte de proteína realizando a 

digestão das bactérias engolidas por eles (Coleman, 1975). Os ciliados do rúmen possuem 

enzimas capazes de digerir proteínas vegetais (Coleman, 1983), porém são ineficientes (Coleman, 

1975). O papel dos protozoários no ecossistema microbiano do rúmen foi considerado pouco 

claro (Williams e Coleman, 1992), e mesmo recentemente, foi difícil determinar claramente o 

papel dos protozoários ciliados na degradação das fibras do rúmen (Newbold et al., 2015). 

 

2.6. O papel dos fungos anaeróbicos 

Os fungos anaeróbicos foram descritos pela primeira vez no rúmen por Colin Orpin na década 

de 1970, estabelecendo-se, no animal, entre 8-10 dias após o nascimento e constituindo com 5-

8% da biomassa total do rúmen. Os zoósporos de fungos anaeróbicos originalmente foram 

classificados como protozoários, até que foi reconhecido que os flagelos presentes no zoósporo 

do fungo representavam sua fase de dispersão. (Liebetanz, 1910; Braune, 1913; Akin et al., 1988). 
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O primeiro fungo ruminal foi identificado como Neocallimastix frontalis em rúmen de ovelha, e 

apresentou tanto zoósporos móveis como zoosporângios não móveis (Orpin, 1975). De acordo 

com o sistema de classificação recente (Hibbett et al., 2007), os fungos anaeróbicos foram 

descritos no filo Neocallimastigomycota (Dagar et al., 2011; Sirohi et al. 2013b; Gruninger et al., 

2014). 

A classificação e identificação dos fungos anaeróbicos basearam-se principalmente no 

padrão de morfologia de talo/rizoide que pode ser monocêntrica ou policêntrica (Ho, 1995), o 

qual pode ser determinado nos primeiros estágios de crescimento, logo após a zoosporogênese. 

O ciclo de vida dos fungos anaeróbicos é assexuado, com a produção de zoósporos flagelados a 

partir do zoosporângio, e nenhum estágio sexual foi descrito, já que apenas as divisões nucleares 

mitóticas foram observadas. Os zoósporos podem ser posteriormente uniflageladas ou 

poliflageladas em ambas as formas (Heath et al., 1986), que se altera entre um zoósporo móvel, 

zoósporo encistados e estágio zoosporangial vegetativo. Uma vez liberados do zoosporângio, as 

zoósporos móveis se movem por quimiotaxia para colonizar o material fibroso da planta e 

perdem seu flagelo para transformar-se em cisto. O cisto germina pela produção de um tubo 

germinativo, o que, por fim, dá origem a um sistema rizoidal. Em formas monocêntricas, o 

desenvolvimento pode ainda ser classificado como endógeno ou exógeno (Sirohi et al., 2012). 

Eles se unem através dos flagelos, encistam e desenvolvem um sistema rizoidal que penetra no 

substrato com a ajuda de enzimas que degradam polissacarídeos. A fixação de zoósporos é muito 

rápida geralmente entre 15 a 30 minutos de incubação no alimento no rúmen. Esses fungos 

anaeróbicos do rúmen secretam uma série de enzimas incluindo esterases (feruloyl esterase, p-

coumaryl esterase e acetil esterase) que quebram as ligações éster entre hemiceluloses e lignina, 

liberando celuloses livres e hemiceluloses para o metabolismo de outros microrganismos (Yue et 

al., 2009). 

No rúmen, os fungos anaeróbicos são representados pelo filo Neocallimastigomycota, 

que abriga os gêneros, Orpinomyces, Caecomyces, Anaeromyces, Cyllamyces, Piromyces e Neocallimastix, 

cada um desses gêneros possui características morfológicas distintas (Ho e Barr, 1995; Ozkose et 

al., 2001; Griffith et al., 2009). Os fungos no rúmen possuem organelas chamadas 

hidrogenossomos e que são acoplados ao metabolismo da glicose para gerar energia sem 

produção de oxigênio. Essas organelas possuem características comuns às mitocôndrias (van Der 

Giezen, 2002), e são possivelmente, derivadas delas (Embley et al., 1997; Voncken et al., 2002; 

Muller et al., 2012). O hidrogenossomos contém a enzima hidrogenase responsável pela produção 

de H2, CO2, lactato e acetato como produtos metabólicos finais da fermentação anaeróbica 
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fúngica de polissacarídeos de paredes celulares de plantas (Brul e Stumm, 1994; Theodorou et al., 

1996; Muller et al., 2012). 

O genoma da cepa de C1A Orpinomyces sp. foi recentemente sequenciado e forneceu 

informações valiosas sobre a diversidade de enzimas ativas na degradação de carboidratos 

(Youssef et al., 2013). A maquinaria dos fungos anaeróbicos celulolíticos consiste em enzimas 

livres e complexos de multi-enzimas (Wilson e Wood, 1992) conhecidas como celulosomas 

(Krause et al., 2003; Joblin et al., 2010). Esta característica tem despertado interesse e atenção para 

aplicações biotecnológicas, bem como para o suplemento microbiano para a produção de 

ruminantes como meio de melhorar o uso de alimentos de baixa qualidade. A inclusão de culturas 

de fungos anaeróbicos em dietas indica melhora na ingestão alimentar, taxa de crescimento 

animal, eficiência alimentar e aumento da produção de leite (Gao et al., 2013). 

 

2.7. Os bacteriófagos presentes no rúmen 

Os bacteriófagos são importantes membros da comunidade microbiana do rúmen e estão 

presentes na quantidade aproximada de 109 partículas por mL (Tarakanov, 2006), pois além de 

serem os organismos mais abundantes na biosfera, demonstraram ser um fator dirigente na 

evolução das comunidades microbianas em vários ambientes (Breitbart et al., 2002; Breitbart et al., 

2003; Fierer et al., 2007; Dinsdale et al., 2008; Rohwer e Thurber 2009; Parsley et al., 2010; Reyes et 

al., 2010; Rodriguez-Brito et al., 2010). Eles desempenham um papel importante no controle do 

número de microrganismos em um ecossistema, selecionando naturalmente os seres resistentes 

aos fagos além de facilitar a transferência horizontal de genes (HGT) (Breitbart e Rohwer, 2005; 

Rodriguez-Valera et al., 2009; Rohwer e Thuber, 2009). HGT é um fenômeno comum e 

amplamente distribuído em comunidades microbianas contribuindo para a evolução dos 

microrganismos nessas comunidades (Koonin e Wolf, 2008; Aminov, 2011). 

As estratégias de mitigação entérica do metano incluem a terapia com bacteriófagos 

(Patra, 2012), uma vez que os bacteriófagos podem atingir e lisar bactérias específicas indesejadas 

(Klieve et al., 1999; Bach et al., 2002). McAllister e Newbold (2008) relataram sifofagos que 

podem infectar metanogênicos como Methanobacterium, Methanobrevibacter e Methanococcus spp., 

revelando o potencial da terapia de fago para ser usado como uma estratégia para controlar 

populações de metanogênicos e outras populações, como patógenos, no rúmen (Ackerman, 2007; 

Patra, 2012). 
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2.8. Perspectivas biotecnológicas do microbioma do rúmen 

As populações microbianas apresentam uma enorme importância prática em diferentes 

áreas, como exemplo: engenharia, agricultura e medicina (Sloan et al., 2006). Essas populações 

também têm uma capacidade única de degradar produtos residuais (Singh et al., 2008), além de 

representar uma inexplorada gama genética e biológica com potencial de uso para a recuperação 

de genes, biomoléculas e vários produtos valiosos (Cowan, 2000). No microbioma 

gastrointestinal, os microrganismos empregam diversas funções benéficas como de proteção 

imunológicas, desenvolvimento e nutrientes que beneficiam o hospedeiro (Hooper, 2004) e 

sendo até considerados um "órgão" com importantes funções metabólicas (Xu e Gordon, 2003; 

Egert et al., 2006; Gill et al., 2006). 

A aparente subestimação da verdadeira diversidade microbiana neste ambiente complexo 

deve-se principalmente ao fato de que apenas menos de 1% de todos os microrganismos 

presentes na natureza são cultiváveis (Hanada, 2003; Kamagata e Tamaki, 2005; Sekiguchi, 2006; 

Pontes et al., 2007; Singh et al., 2008). O desenvolvimento e a aplicação de ferramentas 

moleculares recentes têm proporcionado aos microbiologistas um grande volume de informação 

para caracterizar e compreender as comunidades microbianas com importantes técnicas 

independentes de cultivo (Singh et al., 2008). Os avanços na disponibilidade de dados genômicos 

e metagenômicos possibilitaram um aumento na área de estudos comparativos para a exploração 

da diversidade microbiana de comunidades complexas e melhor compreensão dos sistemas 

microbianos (Konstantinidis et al., 2009; Quince et al., 2009; Singh et al., 2008). 

A exploração de microbiomas intestinais de mamíferos através de sequenciamento 

metagenômico é recente e reflete a crescente atenção ao papel que as comunidades microbianas 

desse ambiente desempenham na saúde do hospedeiro (Morgavi et al., 2013). Estudos sobre a 

microbiota intestinal mostram este ambiente complexo como uma fonte inesgotável de enzimas, 

bioterapêuticos, diferentes genes e novos produtos para aplicações em saúde, nutrição e 

desenvolvimento industrial (Selinger et al., 1996; Singh et al., 2001). Os principais objetivos das 

perspectivas microbiológicas e biotecnológicas da metagenômica da microbiota intestinal são i) a 

pesquisa de biocatalisadores inovadores para identificar novas hidrolases microbianas para uso 

em industriais de celulose e papel, indústria têxtil, alimentos e de rações para animais, como a 

aplicação de enzimas como suplementos dietéticos e/ou no tratamento da biomassa vegetal na 

dieta para aumentar a produtividade do gado, ii) descoberta de novas espécies microbianas e 

estudos de novas condições de cultivo para uma abordagem relevante no uso terapêutico e 

nutricional da microbiota de intestino como probióticos ou suplementos alimentares para animais 

produzidos diretamente dos microrganismos, iii) busca de novos genes, enzimas e 
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antimicrobianos como ferramentas da engenharia genética para promover a resistência natural da 

microbiota e pesquisas de bacteriocinas do rúmen para uso como moduladores do rúmen ou 

como supressivos contra agentes patogênicos oportunistas e iv) identificação de novos 

metanogênicos intestinais para a manipulação do microbioma do rúmen para reduzir a emissão 

de gases de efeito estufa e induzir anticorpos mediados pelo sistema imune do hospedeiro contra 

arqueia, desenvolvendo assim, vacinas contra alguns metanogênicos selecionados (Singh et al., 

2001). 

O rúmen evoluiu para ser um eficiente e complexo sistema de degradação de 

lignocelulose e é considerado o sistema microbiano mais eficiente na degradação biomassa 

lignocelulósica (Flint et al., 2008, Morgavi et al., 2013), fato que atraiu grande interesse pelas 

enzimas deste ambiente para uso em processos indutriais (Selinger et al., 1996; Hess et al., 2011; 

Wang et al., 2013). A metagenômica funcional tem sido usada para identificar enzimas hidrolíticas, 

tais como, celulases, hemicelulases, xilanases, endoglucanasas e acetil xilan esterases, de interesse 

biotecnológico na desconstrução estrutural de polissacarídeos vegetais (Singh et al., 2001, Morgavi 

et al., 2013). É importante notar que as abordagens metagenômicas podem ser tendenciosas em 

relação aos números de genes abundantes abrigados pelas espécies microbianas mais abundantes 

(Qi et al., 2011). No entanto, a importância de um gene na degradação da parede celular da planta 

pode não estar necessariamente correlacionada com a sua abundância no ecossistema, mas pela 

composição e abundância relativa de genes ativos transcritos (Qi et al., 2011; Dai et al., 2015). 

Ferrer e colaboradores (2005) detectaram 9 endoglucanases, 12 esterases e 1 

ciclodextrinase de uma biblioteca metagenômica de rúmen de vaca leiteira, e foram pioneiros em 

usar a abordagem metagenômica para busca de enzimas hidrolíticas. Posteriormente, grupos 

diversos isolaram enzimas específicas de degradação de polissacarídeos do rúmen. Palackal (2007) 

detectou glucanase, mananase e xilanase do rúmen de bovinos. Wang et al. (2009) detectaram β-

glucosidase e endo-b-1,4-glucanase do rúmen de bovinos. Wong (2008; 2009; 2010) detectou 

endo-xiloglucanase, exo-xiloglucanase, exo-a-1,5-L-arabinase e endo-a-1,5-L-arabinase. Hess e 

colaboradores (2011) identificaram mais de 100 enzimas hidrolíticas do rúmen de bovinos. Liu et 

al. (2009) e Duan et al. (2009) encontraram mananase, endo-b-1,4-glucanase, endo-glucanase, 

celodextrinasa do rúmen de Búfalo. Além da busca de enzimas hidrolíticas as bibliotecas de 

metagenoma de rúmen também foram usadas para buscar compostos bioativos, incluindo novas 

lipases (Liu et al., 2009; Bayer et al., 2010), polifenol oxidase (Beloqui et al., 2006) e uma enzima 

capaz de degradar 3,5,6-tricloro-2-piridinol, um produto de degradação do inseticida 

organofosforado (Math et al., 2010), mas a maior parte da atenção tem sido na descoberta de 

genes responsáveis pela degradação da celulose e da hemicelulose mediada por enzimas 
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pertencentes à família GH (Hidrolases glicosídicas). Embora tenham sido utilizadas diferentes 

abordagens, grandes estudos baseados em sequencias começaram a catalogar genes e a investigar 

os processos do rúmen envolvidos na degradação das fibras (Brulc et al., 2009). O valor de 

explorar o ambiente do rúmen dessa maneira foi demonstrado pelo estudo do Joint Genome 

Institute, focado na comunidade microbiana ligada ao switchgrass (gramínea nativa da América do 

Norte cujo nome científico é Panicum virgatum) no rúmen da vaca leiteira (Hess et al., 2011) e pela 

análise metatranscriptômica do rúmen de Boi-almiscarado, que teve o foco em fungos anaeróbios 

e protozoários (Qi et al., 2011). 

O microbioma do rúmen tem sido considerado uma excelente fonte de enzimas 

fibrolíticas e funciona como biorreator vivo para processar biomassa vegetal complexa. O 

desenvolvimento e a adoção de abordagens de biologia molecular, incluindo estudos microbianos 

independentes da cultura, fizeram grandes avanços na compreensão do ecossistema do rúmen e 

lançam luz sobre os microrganismos, genes e enzimas envolvidas na degradação da biomassa 

ruminal. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O fluxo de trabalho e metodologias usadas neste trabalho seguiu a sequência ilustrada 

no fluxograma da Figura 5. As principais etapas estão descritas detalhadamente nos itens a seguir, 

que incluem, experimentação animal, isolamento e sequenciamento do DNA metagenômico, 

anotação taxonômica, anotação funcional de enzimas fibrolíticas, montagem dos contigs para 

prospecção de genes envolvidos na degradação da biomassa vegetal, anotação e seleção dos genes 

envolvidos na degradação da biomassa vegetal, desenho de oligonucleotídeos para a amplificação 

dos genes selecionados e análises estatísticas. 

 

Figura 5: Fluxograma metodológico do presente trabalho. 

 

3.1. Experimentação Animal 

A experimentação animal para o acesso da diversidade microbiana e prospecção de 

genes responsáveis pela produção de enzimas com potencial de degradação de biomassa vegetal 

foi conduzida em trabalhos prévios pela doutora Emiliana Manesco Romagnoli, (Romagnoli 

2016) do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia Agrícola – ESALQ/USP em 

colaboração com o Prof. Dr. Adibe Abdalla do Laboratório de Nutrição Animal (LANA), da 
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Universidade de São Paulo – Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA/USP), em 

Piracicaba/SP, Brasil. 

De acordo com a Comissão de Ética em Experimentos com Animais (protocolo 

002/2009), foram utilizados seis ovinos machos da raça Santa Inês, canulados no rúmen (Tabela 

1). Durante a amostragem e avaliação do desempenho animal, estes animais foram mantidos em 

gaiolas metabólicas individuais. Três animais foram alimentados com uma dieta controle (Dieta 1: 

dieta base constituída por ~12% de farelo de soja, ~16% de milho, ~70% de feno e ~2% de sal 

mineral) e os outros três foram alimentados com uma dieta formulada, contendo de bagaço de 

cana-de-açúcar, para o enriquecimento de microrganismos degradadores de biomassa vegetal 

(Dieta 2: composta por ~12% de farelo de soja, ~16% de milho, ~58% de feno, 12% de bagaço 

de cana-de-açúcar e ~2% de sal mineral) de acordo com a Romagnoli (2016). A data de início do 

experimento foi em 04 de novembro de 2012 e foi até 08 de janeiro de 2013. 

 

Tabela 1 - Descrição dos animais utilizados no experimento, com data de nascimento e tipo de 
dieta oferecida. 

Animal Data de Nascimento Peso Inicial (Kg) 

I5F* 29/06/2007 68,0 

II5F 21/07/2005 69,5 

III5F 23/05/2006 52,4 

IV5F 17/09/2007 80,0 

V5F 21/07/2005 82,5 

VI5F 09/06/2006 74,0 

*Os números romanos I, II ou III, representam os animais conduzidos com a dieta controle (três repetições) e IV, V 

e VI animais conduzidos com a dieta contendo bagaço de cana-de-açúcar. O número arábico 5 representa 60 dias 

após o início do experimento, tempo escolhido para as análises propostas no presente trabalho. A letra F representa 

amostra da fibra ruminal. 

 

As rações foram formuladas de acordo com as exigências preconizadas pelo NRC 

(2007) e a alimentação foi ofertada duas vezes por dia, pela manhã e à tarde. A coleta da fase 

sólida do conteúdo ruminal nos dois tratamentos foi realizada após 60 dias, 3 horas depois da 

primeira oferta de alimento do dia, com auxílio de uma pinça e armazenada a temperatura -80ºC 

(Romagnoli 2016). 
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3.2. Isolamento e sequenciamento do DNA metagenômico 

Considerando três animais por tratamento (dieta 1 e dieta 2) foi extraído o DNA total de 

6 amostras sendo cada amostra constituída por duas extrações independentes de DNA. O 

isolamento de DNA foi feito com o PowerSoil® DNA Isolation Kit (Mo Bio), seguindo as 

recomendações do fabricante. Não houve tratamento da fibra antes do início da extração. A 

quantificação e a pureza do DNA total foi medida por Qubit® 2.0 Fluorômetro (Invitrogem – 

Life Technologies).  

O sequenciamento do DNA total (6 amostras individuais) proveniente do metagenoma 

do rúmen de ovinos foi realizado em parceria com a Profa Dra Tsai Siu Mui do Laboratório de 

Biologia Celular e Molecular, da Universidade de São Paulo – Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura (CENA/USP), em Piracicaba/SP, Brasil, em sequenciador MiSeq Personal Sequencer 

(Illumina®). As amostras foram sequenciadas em uma corrida múltipla, com o software MCS 

(MiSeq Control Software). Para o sequenciamento, 3 ng de DNA de cada amostra foi pré-

preparado com o Nextera® DNA Sample Preparation Kit 2x300 Illumina. Para a construção da 

biblioteca, o DNA foi fragmentado e ligado aos adaptadores do Kit Nextera® Index. Em cada 

amostra foi ligado um par de adaptadores para a identificação posterior. As bibliotecas 

produzidas foram então submetidas à plataforma de sequenciamento Illumina MiSeq no modo 

paired-end, em que ocorre o sequenciamento dos fragmentos a partir de ambas as extremidades. 

Após a saída do sequenciador, os dados foram submetidos ao pré-processamento no software CLC 

Genomics Workbench (CGW, v. 6.0.5., CLCbio, Aarhus, Dinamarca) para retirada das sequências 

dos adaptadores utilizados.  

 

3.3. Anotação taxonômica  

A anotação taxonômica foi realizada a partir dos dados do sequenciamento do DNA 

total, utilizando o servidor Metagenomics Rapid Annotations using Subsystems Technology (MG-RAST), 

um sistema de genômica comparativa que permite estudar a função e a composição de 

comunidades microbianas (Meyer et al., 2008). O servidor oferece controle de qualidade, 

anotação, análise comparativa dos dados normalizados e arquivamento automatizados. O fluxo 

de informações, bem como a interação com os dados e ferramentas de análise, ocorre dentro de 

um ambiente virtual (Overbeek et al., 2005).  Este ambiente abriga o servidor RAST que contém 

um banco de genomas completos anotados, bem como a lista de subsistemas já caracterizados. 

Os dados foram coletados em arquivo FastQ e inseridos no MG-RAST 

(http://metagenomics.anl.gov/) (Meyer et al., 2008) de acordo com o padrão MIMS (Minimum 



40 

Information about a Metagenomic Sequence) e com os parâmetros padrão de qualidade do servidor para 

o processamento das sequências. 

Os perfis taxonômicos foram gerados pelo MG-RAST através de uma análise de 

similaridade entre as sequências submetidas contra um conjunto de bases de dados não-

redundantes. Os táxons foram identificados através do SEED, que foi escolhido como principal 

banco de dados pelo fato de ter sido desenvolvido principalmente para anotação de dados 

metagenômicos. As sequências da taxonômica foram anotadas utilizando o BlastX com 

parâmetro de Best hit com 50 pb como menor tamanho de alinhamento e E<1x10-5 como valor 

de corte para o E-value (Meyer et al., 2008). 

 

3.4. Anotação funcional e anotação de enzimas ativas em carboidrato  

 A anotação funcional foi realizada a partir dos dados do sequenciamento do DNA 

total, utilizando o servidor Metagenomics Rapid Annotations using Subsystems Technology (MG-RAST). 

Os perfis funcionais foram gerados através de uma análise de similaridade entre as sequências 

submetidas contra um conjunto de bases de dados do SEED. As classes funcionais foram 

identificadas através do SEED (Nível 1 e Nível 2), que foi escolhido como principal banco de 

dados pelo fato de ter sido desenvolvido principalmente para anotação de dados metagenômicos. 

A estratégia para a busca das CAZymes (Carbohydrate Active Enzymes) (Lombard et al., 

2014) nos dados metagenômicos do rúmen de ovinos, foi realizada a partir da assinatura dos 

domínios conservados de tais grupos de enzimas. A anotação das CAZymes foi realizada 

localmente, a partir das reads obtidas do sequenciamento metagenômico de cada um dos seis 

animais (3 animais alimentados com uma dieta controle e 3 animais alimentados com uma dieta 

acrescida de bagaço de cana-de-açúcar) e com os perfis HMM das CAZymes, baixados no 

servidor dbCAN (http://csbl.bmb.uga.edu/dbCAN/).  

Foram acessadas as sequências submetidas à anotação no MG-RAST após a etapa de 

Screening (remoção de reads quase idênticas a sequências de genomas de organismos-modelo, como 

por exemplo, humanos e ratos), sendo obtido um arquivo multifasta contendo as sequências de 

DNA de todas as amostras. Antes da anotação, os dados foram normalizados considerando o 

número de reads da amostra que gerou a menor quantidade de dados, com isso, todos os seis 

conjuntos de dados foram aleatoriamente reduzidos à mesma quantidade de sequências. 

Após a normalização, as sequências foram traduzidas nas 6 janelas de leitura utilizando o 

programa Transeq, do pacote EMBOSS (European Molecular Biology Open Software Suite) (Rice; 

Longden; Bleasby, 2000). Em seguida, foram baixados os perfis (domínios conservados) de todas 

http://csbl.bmb.uga.edu/dbCAN/
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as famílias de CAZymes já descritas no servidor dbCAN. Foi então utilizado o programa 

hmmscan, do pacote de programas HMMER (Finn; Clements; Eddy, 2011), que usou os perfis 

HMM das famílias de CAZymes baixados, para realizar uma busca contra o multifasta obtido do 

sequenciamento metagenômico do rúmen de ovinos de cada um dos seis animais individualmente 

e traduzido, o qual funcionou como uma “base de dados”, permitindo a anotação. A ideia 

principal do hmmscan é a de utilizar perfis baseados nas cadeias ocultas de markov (HMM) como 

modelos na busca de regiões conservadas homólogas na base de dados de interesse. O resultado 

do hmmscan mostrou a quantidade de hits para CAZymes em cada animal, permitindo uma 

análise quanto à distribuição das diferentes classes e famílias destas enzimas.  

 

3.5. Montagem dos contigs para a prospecção de genes codificadores de proteínas 

envolvidas na degradação da biomassa vegetal 

Para a montagem dos contigs, foram testados três montadores diferentes IDBA, SPADE 

e o CLC Genomics Workbench a fim de selecionarmos o montador que resultasse na melhor 

montagem, considerando a utilização da maior quantidade de reads na montagem, maiores 

tamanhos de contigs e melhores valores de N50. Todos os montadores foram testados com os 

parâmetros padrões.  

Por apresentar os melhores resultados para a montagem dos contigs, foi utilizado o 

software CLC Genomics Workbench (CGW, v. 6.0.5., CLCbio, Aarhus, Dinamarca) e o pré-

processamento das sequências foi realizado visando avaliar a qualidade das bases, “Trim sequences” 

(NGS: QC and manipulation). Para padronizar o tamanho das sequências e eliminar sequências 

curtas, foi dado um último comando neste programa, “Filter sequences by length”, que selecionou 

sequências com tamanho mínimo de 50 bases. A montagem de contigs, a partir de dados 

metagenômicos, demanda uma quantidade alta de dados para obter melhores resultados com uma 

melhor qualidade, com isso, foram utilizados na montagem, o total de reads de cada amostra sem 

realizar a normalização e foram considerados dois conjuntos de dados, sendo um conjunto 

proveniente dos dados dos três animais alimentados com a dieta controle e um outro conjunto 

provenientes dos dados dos três animais alimentados com a dieta acrescida de bagaço de cana-de-

açúcar, aumentando assim a quantidade de sequências em cada conjunto de dados. 

Para a montagem de novo foram testada diferentes valores de Word size (size= 20, 30, 40, 

50, 60, 21, 31, 41, 51 e 61), e foi selecionada a combinação de parâmetros que resultou na 

montagem de contigs de maiores comprimentos e em maior quantidade de dados de DNA, ou seja 

com perda menor de sequências durante a montagem.  
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3.6. Anotação e seleção dos genes codificadores de proteínas envolvidas na 

degradação da biomassa vegetal 

Os contigs foram submetidos à busca por ORFs (open reading frames) considerando o 

tamanho mínimo das sequencias em 400pb e todos os códons iniciadores. Em seguida foi realizada 

a tradução e comparação proteica através do BlastP (E-value 1-10, Word size 31) contra o banco 

de dados NCBI. As proteínas anotadas foram classificadas de acordo com as classes de proteínas 

degradadoras de carboidrato (CAZy). A partir da identificação das proteínas alvos foram 

selecionadas aquelas que continham sequências completas dos genes. Para avaliação da presença e 

integridade de domínios conservados, utilizou-se a ferramenta batch CD-Search (Marchler-Bauer 

et al., 2011), disponível no NCBI. 

 

3.7. Desenho de oligonucleotídeos e amplificação dos genes selecionados 

Uma vez selecionados os genes alvos completos codificadores para proteínas com 

potencial de degradação da biomassa vegetal, foram desenhados pares de oligonucleotídeos 

específicos na região externa do gene, aproximadamente 100-200 pares de base antes do códon 

de iniciação (start códon) e após o códon de terminação (stop códon) da região codificadora do gene, 

para cada gene alvo, a partir da identificação e recuperação das sequências de nucleotídeos (CLC 

Genomics Workbench), determinação dos códons iniciais e finais (ORF finder), determinação das 

enzimas de restrição (NEB Cuttr) e pela %CG (Oligo Analyzer). Após a identificação dos genes os 

oligonucleotídeos foram desenhados com auxílio da ferramenta Primer Blast, disponível no NCBI 

(Figura 6 e Tabela 2). Em complemento aos oligonucleotídeos externos, foram desenhados 

novos oligonucleotídeos para a região codificadora do gene com sítios de restrição, de forma que 

mantivessem o quadro de leitura correto e a adição da cauda de Histina (6x) na região N-terminal 

do gene. Para tanto, após a anotação do gene, a identificação da ORF foi realizada utilizando a 

ferramenta Open Reading Frame Finder do NCBI. Posteriormente, o mapa de restrição do gene foi 

analisado no software CLC Genomics Workbench (CGW, v. 6.0.5, CLCbio, Aarhus, Dinamarca) 

para a escolha da enzima de restrição de forma que fosse evitados sítios de clivagem dentro do 

inserto. A partir da escolha das enzimas de restrição foi feita uma digestão teórica do possível 

constructo (vetor + inserto) para confirmação do quadro de leitura correto utilizando a 

ferramenta Open Reading Frame Finder do NCBI (Figura 6 e Tabela 2). 
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Figura 6 – Figura demonstrativa da posição dos primer internos e externos, identificação dos sítios 

de restrição e região codificadora do gene. As setas em vermelho indicam as posições 
dos primers externos à região codificadora do gene. As setas em amarelo indicam os 
primers internos desenhados nas regiões do start códon e do stop códon do gene. E a seta 
azul representa a região codificadora do gene assim como sua orientação. 

 

Tabela 2 – Iniciadores desenhados e utilizados na amplificação em cada um dos genes 
selecionados.  

 

 

A amplificação dos genes foi realizada a partir do mesmo DNA proveniente dos animais 

alimentados com a dieta 2 (acrescida de bagaço de cana-de-açúcar) e usado no sequenciamento 

do metagenoma do rúmen de ovinos, uma vez que os genes selecionados foram provenientes do 

conjunto de dados dos animais alimentados com a dieta 2. 

Foram realizados diversos testes de amplificação, em termociclador Veriti 96-Well 

Thermal Cycle (Applied Biosystems) com o intuito de otimizar o procedimento. Para tanto, o primeiro 

teste da amplificação utilizou 2,5 µL de Buffer Taq DNA Polimerase (Invitrogem), 0,5 µL de 

solução de 10 mM contendo uma mistura de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs), 1 

µL de solução de 25 µM de Cloreto de Magnésio (MgCl2), 1 µL de da primers a 10 µM, 1 U de 

Taq DNA Polimerase e DNA nas concentrações de 5 ng, 10 ng e 20 ng. Os parâmetros 

utilizados foram: um ciclo inicial de 94ºC por 4 min, seguidos de 35 ciclos de desnaturação a 

94ºC por 45 s, para o anelamento foram testadas diferentes temperaturas sendo 55, 57 e 59ºC por 

45 s e extensão a 72ºC por 2 min e 30 s, e um ciclo final de extensão a 72ºC por 1 min. 

O segundo teste foi realizado com as recomendações do fabricante da Taq DNA 

Polimerase (Invitrogen) para tanto, foram utilizado 2,5 µL de Buffer Taq DNA Polimerase 

(Invitrogem), 0,5 µL de solução de 10 mM contendo uma mistura de desoxirribonucleotídeos 

trifosfatados (dNTPs), 0,8 µL de solução de 25 µM de Cloreto de Magnésio (MgCl2), 0,7 µL de 

ID do 

Gene
Família CAZy

Primer Externos

Sequência (5’-3’)

Primer internos

Sequência (5’-3’)
Enzimas de restrição

ORF 21 GH2
F: CGAGAAGCTGTATCCGAACCA

R: TCTTATTGTCTCGCGTCATCA

F: TGA GGA TCC ATG AGA AAA TTC TT

R: GTT CTC GAG TCA CTC AAA AAA AGC
BamHI / Xhol

ORF 615 GH16
F: ATGCGGAATTTCATCACACAGG

R: TTCCAACCAGATTGGCTATGC

F: AAT GAA TTC ATG ATA AAC AAG CGG

R: TAT CTC GAG TCA TTG ACA CGG
EcoR1 / Xhol

ORF 793 GH 25
F; ATCTTCCGCATCAAGGCCAA

R: CCGACGACCCAGAGAATGTT

F: CTC GAA TTC ATG AAA TAC ACC CG

R: AGA GCG GCC GCT TTA TTC 
EcoR1 / NoT
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primers a 10 µM, 1 U de Taq DNA Polimerase e DNA nas concentrações de 10 ng, 20 ng e 40 ng. 

Os parâmetros utilizados foram: um ciclo inicial de 94ºC por 4 min, seguidos de 35 ciclos de 

desnaturação a 94ºC por 45 s, para o anelamento foram testadas diferentes temperaturas sendo 

55, 57, 59 e 61ºC por 1 min e 30 s e extensão a 72ºC por 2 min 30 s, e um ciclo final de extensão 

a 72ºC por 10 min. 

O terceiro teste foi realizado com um aumento balanceado nos reagentes da reação, para 

tanto, foi utilizado 2,5 µL de Buffer Taq DNA Polimerase (Invitrogem), 2,5 µL de solução de 10 

mM contendo uma mistura de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs), 2,5 µL de solução 

de 25 µM de Cloreto de Magnésio (MgCl2), 2,5 µL de da primers a 10 µM, 1 U de Taq DNA 

Polimerase e DNA nas concentrações de 10 ng, 20 ng e 40 ng. Os parâmetros utilizados foram: 

um ciclo inicial de 94ºC por 4 min, seguidos de 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 45 s, para o 

anelamento foram testadas diferentes temperaturas sendo 55ºC por 1 min e 30 s e extensão a 

72ºC por 2 min e 30 s, e um ciclo final de extensão a 72ºC por 10 min. 

Em todos os testes a visualização foi feita por eletroforese em gel de agarose a 1% em 

TAE 1x por 1 h e 30 min a 80 V. Para a fluorescência foi usado GelRed. O gel foi fotografado sob 

ação da luz UV em fotodocumentador. 

 

3.8. Análises estatísticas  

Os dados taxonômicos foram estatisticamente avaliados através da comparação dos dois 

tratamentos (Dieta 1 e Dieta 2), no programa STAMP (Statistical Analyses of Metagenomic Profiles) 

(Parks et al., 2014). Para o perfil taxonômico, as diferenças estatísticas foram determinadas pelo 

teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância p < 0,05. As reads não classificadas 

foram removidas das análises. 

A ocorrência de genes codificadores de proteínas fibrolíticas foi estatisticamente 

avaliada através da comparação entre a anotação funcional das reads considerando dois 

tratamentos (Dieta 1 e Dieta 2), no STAMP. Para o perfil Funcional, o teste estatístico aplicado 

foi Anova. A diferença entre as abundâncias relativas foi considerada significativa para p ≤ 0,05. 

As reads não classificadas foram removidas das análises.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Sequências obtidas do microbioma do rúmen 

Um total de seis amostras, sendo de 3 animais do tratamento controle e 3 do tratamento 

contendo bagaço de cana-de-açúcar na dieta, provenientes da parte sólida do rúmen, foram 

sequenciadas utilizando a plataforma Illumina® MiSeq obtendo-se mais de dez milhões e meio de 

sequências, totalizando aproximadamente 4,69 Gb de dados. Após a retirada dos barcodes e 

aplicados todos os filtros de qualidade na plataforma Galaxy, a quantidade de dados se manteve 

alta (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Resumo das sequências obtidas após filtro de qualidade e anotação realizada no 
servidor MG-RAST. 

Saída do 
sequenciamento 

Dieta 1: Controle Dieta 2: Cana-de-açúcar 

I5F* II5F III5F Média IV5F V5F VI5F Média 

Contagem de 
Sequências  
 

859.056 2.249.354 1.063.444 1.390.618 2.959.167 1.552.748 2.065.158 2.192.358 

Após QC: 
Contagem de 
Sequências 
 

857.106 2.246.458 1.060.186 1.387.917 2.954.790 1.552.114 2.064.224 2.190.376 

Após QC: Tamanho 
Médio das 
Sequências (pb) 
 

198±102 205±101 184±99 - 228±104 205±101 230±102 - 

Após QC: 
Percentual Médio 
de CG (%) 
 

48±11 47±11 48±10 - 49±10 47±11 47±11 - 

Processado: 
Funcionalidade de 
Proteínas Preditas 
 

83% 85% 85% 84% 86% 85,50% 86,50% 86% 

Anotação: 
Categorias 
Funcionais 
Identificadas 

71.002 181.959 86.228 113.063 268.677 181.959 186.646 212.427 

 
*Os números romanos I, II ou III, representam os animais conduzidos com a dieta controle (três repetições) e IV, V 

e VI animais conduzidos com a dieta contendo bagaço de cana-de-açúcar. O número arábico 5 representa 60 dias 

após o início do experimento, tempo escolhido para as análises propostas no presente trabalho. A letra F representa 

amostra da fibra ruminal. 

 

Nas análises geradas pelo servidor MG-RAST, observou-se uma variação na quantidade de 

sequências entre os animais. Por exemplo, o animal I5F apresentou a menor quantidade de 

sequências após controle de qualidade (857.102) e o animal IV5F apresentou maior quantidade de 
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sequências (2.954.790) (Tabela 3). A anotação funcional dos dados metagenômicos revelou 

aproximadamente nove milhões de proteínas preditas, representando 85% em relação à 

quantidade total dos dados distribuídos em 794.512 categorias funcionais.  

Para checar a qualidade do sequenciamento, foi gerado um gráfico de qualidade das bases 

ao longo dos reads na plataforma Galaxy (Figura 7). Em média as sequências apresentaram um 

score médio de qualidade alta no valor de 30.  

 

 

   

 

    

Figura 7- Score de qualidade por posição no read do sequenciamento metagenômico do rúmen de 
ovinos, proveniente de amostras de DNA dos seis animais (3 animais alimentados com 
a dieta 1: IF5; IIF5 e IIIF5, 3 animais do alimentados com a dieta 2: IVF5; VF5 e VIF5) 
extraídos da plataforma Galaxy. 
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Após a anotação das sequências no servidor MG-RAST foi gerada a curva de rarefação, 

ainda neste servidor, com o objetivo de se verificar a cobertura e a variação na riqueza de espécies 

e na diversidade microbiana no rúmen dos animais estudados (Figura 8). 

Tanto a contagem de espécies, quanto o índice de diversidade calculado em cada amostra, 

tiveram valores distintos, mas aproximados. As amostras que apresentaram maior número na 

contagem de espécies, isto é, maior riqueza, foi o animal IVF5, seguido respectivamente pelo 

animal II5F, animal VI5F, animal III5F animal V5F e animal I5F. O mesmo padrão foi 

observado para o índice de diversidade de Shannon, onde o animal IV5F apresentou maior 

riqueza (286.83).  

 

 

Figura 8 - Curva de rarefação extraída do servidor MG-RAST, mostrando a disposição dos reads 
do sequenciamento metagenômico entre os 6 animais. Diversidade alfa calculada a 
partir do índice de diversidade de Shannon, sendo os animais da dieta 1, Animal I 
=270.60, Animal II: 270.38; Animal III: 218.80 e os animais da dieta 2, Animal IV: 
286.83, Animal V: 240.58 e Animal VI: 240.58. 

 

 

4.1. Composição do microbioma do rúmen com base no DNA 

metagenômico 

Para a anotação taxonômica dos dados do sequenciamento metagenômico foi utilizado o 

servidor MG-RAST (Meyer et al., 2008) e as informações sobre a composição da comunidade 

microbiana foram obtidas através da anotação contra o banco de dado SEED. 



48 

A composição do microbioma do rúmen de ovinos pode ser observada na Figura 9 e de 

acordo com a anotação mostrou que a comunidade é dominada, tanto no tratamento composto 

pela dieta 1 quanto na dieta 2, por Bactéria (>96%), e apresenta uma pequena fração de Arqueias 

(~1-3%) e menos de 2% de Eucariotos, vírus e organismos não classificados (Figura 9). 

A qualidade da anotação foi consistentemente alta em todas as fontes de dados SEED, 

apresentando mais de 80% de identidade. Foram anotados 22 diferentes filos no domínio 

Bactéria e considerando a frequência total deste domínio nas amostras de rúmen, foi observado 

que a variação entre os animais é maior que o efeito do tratamento (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Anotação taxonômica pelo MG-RAST. Os gráficos de barra apresentam as 
informações sobre domínios taxonômicos dos dois grupos de animais separados de 
acordo com a dieta oferecida (Dieta 1 contém os animais I5F, II5F e III5F e Dieta 
2 contém os animais IV5F, V5F e VI5F) obtidas através da anotação contra o 
banco de dado SEED. 

 

Apesar da abundância dos grupos bacterianos ter apresentado diferenças em cada uma das 

amostras, os grupos dominantes prevaleceram os mesmos, onde um padrão pode ser observado 

entre todas as amostras, sendo os filos Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria e Actinobacteria 

sempre encontrados, nessa respectiva ordem crescente de maior abundância (Figura 10). Outros 
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filos encontrados em uma abundância relativa menor são Spirochaetes, Chlorobi, Fusobacteria, 

Cianobacteria, Verrucomicrobia, Tenericutes, Thermotogae e Chloroflexi. 

 

Figura 10 - Frequência relativa da estrutura da comunidade bacteriana, em nível de filo, baseada 
no sequenciamento metagenômico entre os seis animais alimentados com duas dietas 
diferentes (Dieta 1 animais I5F, II5F e III5F e Dieta 2 animais IV5F, V5F e VI5F) 
obtidas através da anotação contra o banco de dado SEED. 

 

Para a identificação dos filos bacterianos que tiveram sua frequência significativamente 

afetada pela alteração na dieta, foram conduzidos testes estatísticos no software STAMP (p-value 

<0,05). Foi observada uma maior proporção dos filos Bacteroidetes (~45,3% vs 42,6%) e 

Synergistetes (~1,1% vs 0.3%) nos animais alimentados com a Dieta 1. Em contrapartida, nos 

animais alimentados com uma dieta enriquecida de bagaço de cana-de-açúcar (Dieta 2), foi 
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observado uma maior abundância dos filos Firmicutes (~27,4% vs 29,8%), Proteobacteria 

(~12,7% vs 14,8%), Actinobacteria (~5,1% vs 6,4%), Spirochaetes (~1,9% vs 2,0%) e 

Verrucomicrobia (~1,6% vc 1,7%). Os quatro filos mais abundantes (Bacteroidetes, Firmicutes, 

Proteobacteria e Actinobacteria) representaram aproximadamente 90% da comunidade bacteriana 

presente no rúmen de ovinos (Figura 11).  

 

Abundância relativa das sequências (%) 

 

Figura 11 - Comparação da abundância relativa dos filos bacterianos entre os dois grupos de 
animais realizada no software STAMP. Significância foi determinada pelo teste exato 
de Fisher, com filtro de correção para significância p < 0,05 (*). As barras em azul 
representam os animais alimentados com a Dieta1 (controle) e as barras em laranja 
representam os animais alimentados com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de cana-
de-açúcar).  

 
Foram anotadas 44 diferentes classes pertencentes ao domínio Bactéria. A classe 

Bacteroidia foi a classe mais abundante em ambos os tratamentos, seguido respectivamente das 

classes Clostridia, Bacilli, Gammaproteobacteria, Actinobacteria e Flavobacteria. Assim como em 

nível de filo, apesar da abundância das classes apresentar diferenças entre os tratamentos, os 

grupos dominantes prevaleceram os mesmos, onde um padrão pode ser observado (Figura 12). 

Entre as seis classes mais abundantes anotadas, duas delas, Bacteroidia (36% vs 32%) e 

Flavobacteria (5% vs 4%), ambas pertencentes ao filo Bacteroidetes mostraram-se mais 

abundantes na média das reads anotadas dos três animais alimentados com a Dieta 1 quando 

comparados com os animais alimentados com a Dieta 2. Com isso, as classes Clostridia (17% vs 

19%) e Bacilli (8% vs 9%), pertencentes ao filo Firmicutes, e a classe Actinobacteria (4% vs 5%), 

pertencente ao filo Actinobacteria foram mais abundantes nos animais alimentados com a Dieta 

2. A classe Grammaproteobacteria, pertencente ao filo Proteobacteria, apresentou mesma 

abundância relativa nos dois tratamentos (6%), não sofrendo nenhum impacto com a mudança 
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na dieta (Figura 12). Podemos observar também que as classes que apresentam maiores 

proporções na anotação das reads são provenientes dos quatro filos mais abundantes. 

     

 
 

Figura 12 - Gráfico de Krona da distribuição dos domínios taxonômicos indicando a 
porcentagem de reads preditos em cada classe anotada para os animais submetidos 
à dieta controle, Dieta 1 (A) e à dieta contendo bagaço de cana-de-açúcar, Dieta 2 
(B). Os dados foram anotados contra o banco de dados SEED no MG-RAST. 

Dieta 2 

Dieta 1  

A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 
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Para a comparação em nível de classe proveniente do domínio bactéria também foram 

realizados testes estatísticos pelo software STAMP e foi baseado nos resultados relativamente 

significantes (p-value <0,05) comparando os tratamentos entre si levando em consideração a 

média dos três animais de cada tratamento (Dieta 1 contém os animais I5F, II5F e III5F e Dieta 

2 contém os animais IV5F, V5F e VI5F). Das 15 classes bacterianas que apresentaram diferença 

estatística significante apenas seis (Bacteroidia, Methanobacteria, Liliopsida, Flavobacteria, 

Negativicutes e Cytophagia) delas mostraram uma maior abundância na Dieta 1, contra 9 classes 

(Clostridia, Actinobacteria, Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, Bacilli, 

Alphaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Spirochaetes e Verrucomicrobiae) com maior 

abundância na Dieta 2 (Figura 13). 

No geral, com a análise taxonômica podemos observar um enriquecimento dos grupos 

bacterianos no tratamento onde foi utilizada a Dieta 2, acrescida de bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 
 
Figura 13 – Diferenças significativas em nível de classe na comunidade bacteriana entre os dois 

grupos de animais alimentados com duas dietas diferentes. Significância foi 
determinada pelo teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância p < 
0,05. As barras em azul representam os animais alimentados com a Dieta1 (controle) 
e as barras em laranja representam os animais alimentados com a Dieta 2 (acrescida 
com bagaço de cana-de-açúcar). As classes Liliopsida e Aconoidasida não pertencem 
ao domínio Bacteria. 
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Para confirmar que a variação na composição taxonômica do microbioma ruminal entre os 

animais é maior que o efeito do tratamento, foi realizada a Análise de Componentes Principais 

(PCA), em nível de classe (Figura 14). A análise revelou que considerando a classificação 

taxonômica da comunidade bacteriana obtida pelo sequenciamento do DNA total, não há 

correlação entre a estruturação da comunidade e a presença de bagaço de cana-de-açúcar na dieta.  

 

 
Figura 14 - Análise de Componentes Principais (PCA) da anotação taxonômica, em nível de 

classe, usando o banco de dados SEED pelo MG-RAST das sequências das 6 
amostras do microbioma do rúmen de ovinos. Significância foi determinada pelo 
teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância p < 0,05 (*). Os 
pontos em azul representam os animais alimentados com a Dieta 1 (controle) e os 
pontos em laranja representam os animais alimentados com a Dieta 2 (acrescida com 
bagaço de cana-de-açúcar). 

 

4.2. Funções do microbioma do rúmen 

4.3.1. Diversidade funcional da comunidade microbiana do rúmen  

 

A composição funcional do metagenoma do rúmen de ovinos foi analisada utilizando 

reads de alta qualidade obtidos após a filtragem de controle de qualidade do MG-RAST, e as 
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categorias funcionais foram anotadas através do banco de dados SEED Subsystem. A comparação 

da análise entre as seis amostras apresentou uma alta similaridade na diversidade funcional com 

base na anotação de nível 1 tanto para os animais da dieta 1 (controle) quanto para os animais da 

dieta 2 (com bagaço de cana-de-açúcar), sendo os subsistemas funcionais mais abundantes: 

Metabolismo de carboidratos, Metabolismo de proteínas, Metabolismo de aminoácidos, 

Metabolismo de RNA e DNA, respectivamente (Figura 15). 

Para a comparação em nível 1 da anotação funcional também foram realizados testes 

estatísticos pelo software STAMP e foi baseado nos resultados relativamente significantes (p-value 

<0,05) comparando os tratamentos entre si levando em consideração a média dos três animais de 

cada tratamento (Dieta 1 contém os animais I5F, II5F e III5F e Dieta 2 contém os animais IV5F, 

V5F e VI5F). 

 

Figura 15 - Perfil funcional do microbioma do rúmen de ovinos (SEED nível 1) predito através 
do MG-RAST utilizando dados do sequenciamento metagenômico total. Na 
denominação das amostras os números romanos I, II ou III, representam os animais 
conduzidos com a dieta 1 e IV, V e VI animais conduzidos com a dieta 2.  

 
Das 28 categorias funcionais anotadas, 19 delas mostraram-se diferentes estatisticamente, 

sendo apenas 7 categorias mais abundantes na Dieta 1 (Metabolismo de proteínas, Aminoácidos e 

derivados, Funções ligadas a Respiração, Funções do Metabolismo de Carboidratos, de Parede 
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celular e derivados, Nucleotídeos e Transporte de Membrana) contra 12 categorias funcionais 

(Plasmídeos de elementos transponíveis de Fagos e pro fagos, Lipídeos e Ácidos graxos, 

Agrupamentos do subsistema, Variados, Metabolismo de RNA e DNA, Fotossíntese, 

Metabolismo de compostos aromáticos, Regulação e sinal celular, Motilidade e resposta ao 

estresse, Parede celular e Capsula) com maior abundância na Dieta 2 (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Diferenças significantes na anotação funcional de nível 1 com base no banco de 
dados de subsistemas do SEED na comunidade microbiana entre os dois grupos de 
animais alimentados com duas dietas diferentes. Significância foi determinada pelo 
teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância p < 0,05. As barras em 
azul representam os animais alimentados com a Dieta1 (controle) e as barras em 
laranja representam os animais alimentados com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de 
cana-de-açúcar).  

 
 

A análise estatística em nível 2 foi baseada nas duas categorias mais abundantes em nível 1 

(Metabolismo de proteínas e Metabolismo de carboidratos) e comparou os tratamentos entre si 

levando em consideração a média dos três animais de cada tratamento (Dieta 1 contém os 

animais I5F, II5F e III5F e Dieta 2 contém os animais IV5F, V5F e VI5F). 

Embora ambas as categorias anotadas mostraram-se mais abundantes no tratamento com a 

dieta 1, nas análises em nível 2, com relação à categoria de Metabolismo de proteínas, as classes 

funcionais não apresentaram diferenças estatísticas significantes (Figura 17 A), porém podemos 

observar um enriquecimento de 3 das 4 categorias diferenciadas estatisticamente com base no 

metabolismo de carboidratos no tratamento com a dieta 2 (Categoria enriquecida na dieta 1: 

Ácidos orgânicos; Categorias enriquecidas na dieta 2: Polissacarídeos, Fermentação e Alcoóis de 

açúcar) (Figura 17 B e C). No geral, podemos observar um enriquecimento das classes funcionais, 
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tanto em nível 1 quanto em nível 2, no tratamento onde foi utilizada a Dieta 2, acrescida de 

bagaço de cana-de-açúcar (Figuras 16 e 17). 

 

Figura 17 – Análises estatísticas das categorias funcionais em nível 2 baseada nos dois grupos 
funcionais mais abundantes do nível 1 com base no banco de dados de subsistemas 
do SEED na comunidade microbiana entre os dois grupos de animais alimentados 
com duas dietas diferentes. (A) Scater plot baseado nas categorias de nível 2 
provenientes do Metabolismo de proteínas. (B) Scater plot baseado nas categorias de 
nível 2 provenientes de Carboidratos. (C) Diferenças significantes na anotação 
funcional de nível 2 com base na categoria de Carboidratos do nível 1. Significância 
foi determinada pelo teste exato de Fisher, com filtro de correção para significância 
p < 0,05. As barras e pontos em azul representam os animais alimentados com a 
Dieta 1 (controle) e as barras e pontos em laranja representam os animais 
alimentados com a Dieta 2 (acrescida com bagaço de cana-de-açúcar). 

 
 

As análises baseadas na anotação funcional de nível 2 dos dados metagenômicos 

mostraram que os animais agrupam-se de acordo com o tratamento de origem. Esse fato foi 

confirmado pela Análise de Componentes Principais (PCA) (Figura 18). Assim, embora os dados 

metagenômicos não tenham revelado correlação entre a composição da comunidade bacteriana e 

os tratamentos avaliados, houve uma correlação com as funções presentes em cada tratamento, 

sugerindo que a montagem da comunidade no rúmen é dirigida por funções em detrimento da 

filogenia, considerando a redundância funcional intrínseca aos microbiomas de ecossistemas 

complexos como o rúmen. 
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Figura 18 - Análise de Componentes Principais (PCA) das sequências das metagenômica do 
microbioma do rúmen de ovinos. Os dados foram anotados automaticamente 
utilizando o MG-RAST e o banco de dados SEED para os níveis Funcionais. 
Diferentes cores representam as réplicas para cada grupo de animais nas duas dietas, 
sendo a cor azul representando os animais alimentados com a Dieta 1 (controle) e a 
cor laranja representando os animais alimentados com a Dieta 2 (bagaço). 

 
 
 

4.3.2 Efeito do enriquecimento da dieta com bagaço de cana-de-açúcar na 
frequência de enzimas ativas em carboidrato no metagenoma do rúmen 

 

Um total de 5.154.336 sequências do metagenoma do rúmen de ovinos, resultantes da 

normalização dos dados, foram alinhados contra 359 famílias do CAZy (dbCAN). A abundância 

relativa das famílias de enzimas relacionadas à degradação de carboidratos segue um padrão 

similar de abundância entres todas as amostras do metagenôma. O módulo catalítico da família 

de Glycoside Hydrolases (GH) foi o mais abundante em todas as amostras (45,5%) e corresponde a 

um total de 107.841 sequências, sendo 49.785 provenientes do tratamento com a dieta 1 e 58.056 

do tratamento com a dieta 2, as quais foram anotadas em 129 diferentes famílias, sendo as mais 

abundantes em ambos os tratamentos as sub-famílias GH2, GH43, GH97, GH12 E GH3 que 

juntas correspondem a 25% do total anotado. A segunda família mais abundante foi Glycosyl 

Transferases (GT, 24,85%) com 58890 sequências, sendo 25945 provenientes do tratamento com a 
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dieta 1 e 32945 do tratamento com a dieta 2, anotadas em 97 diferentes subfamílias. As enzimas 

das subfamílias GT2, GT4, GT41 e GT5 estão presentes em uma maior proporção 

representando 38,14% do total de GTs.  A família Carbohydrate-Binding Modules (CBM, 12,6%) 

inclui um total de 28.579 sequências anotadas em 78 subfamílias, sendo 12.717 provenientes do 

tratamento com a dieta 1 e 15.862 do tratamento com a dieta 2. A subfamília CE1 codifica a 

enzima feruloyl esterase, a qual é essencial para solubilização dos polímeros de lignina da planta 

sendo a principal subfamília das Carbohydrate Esterases (CE) presentes no rúmen de ovinos 

contendo 5.737 sequências que representam 25,3% do total. A família de CE é a quarta mais 

abundante (9,97%) com um total de 23.633 sequências anotadas em 16 diferentes subfamílias, 

sendo 11.057 provenientes do tratamento com a dieta 1 e 12.576 do tratamento com a dieta 2. 

Além das quatro famílias mais abundantes, a anotação também identificou 13 subfamílias de AAs 

(auxiliary activities) e 23 subfamílias de PLs (polysaccharide lyase) (Figura 19).  

 

 

 
 
Figura 19 - Abundância relativa das famílias de CAZymes nos dados do metagenoma do rúmen 

de ovinos em cada um dos animais. Na denominação das amostras os números 
romanos I, II ou III, representam os animais conduzidos com a dieta 1 e IV, V e VI 
animais conduzidos com a dieta 2 e as siglas significam Glycoside Hydrolases (GH), 
Glycosyl Transferases (GT), Carbohydrate-Binding Modules (CBM), Auxiliary Activities (AA), 

Carbohydrate Esterases (CE), Polysaccharide Lyases (PLs) e S-layer homology domain (SLH). 
 

A análise estatística comparou os tratamentos entre si levando em consideração a média de 

hits em cada uma das nove famílias de CAZyme dos três animais de cada tratamento (Dieta 1 

contém os animais I5F, II5F e III5F e Dieta 2 contém os animais IV5F, V5F e VI5F) e a 

diferença entre os tratamentos foi determinada pelo teste exato de Fisher, com filtro de correção 
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para a significância p < 0,05. Todas as famílias indicaram uma maior abundancia na Dieta 2, 

porém apenas quatro das nove famílias apresentaram diferenças estatísticas significativas (GH, 

GT, CE, Dokerin e SLH), como podemos observar na Figura 20. 

  

 
Figura 20 - Abundância de hits nas diferentes famílias de CAZymes entre os tratamentos Dieta 1 

e Dieta 2. A significância foi determinada pelo teste exato de Fisher, com filtro de 
correção para significância p < 0,05. Siglas significam Glycoside Hydrolases (GH), 
Glycosyl Transferases (GT), Carbohydrate-Binding Modules (CBM), Auxiliary Activities (AA), 

Carbohydrate Esterases (CE), Polysaccharide Lyases (PLs) e S-layer homology domain (SLH). 

 
 

As Análises de Coordenadas Principais (PCoA) mostraram que os animais agruparam-se de 

acordo com o tratamento de origem quando levando em consideração a anotação total incluindo 

todas as famílias de enzimas do CAZy (GH, GT, CBM, Outras). Porém quando as famílias são 

analisadas separadamente observamos esse padrão somente à família das GHs, família mais 

abundante em todas as amostras. As outras demais famílias não apresentaram correlação com os 

tratamentos avaliados (Dieta 1 e Dieta 2) (Figura 21).  

Para determinar a diversidade de enzimas lignocelulolíticas, foram selecionadas 31 

subfamílias principais de GH que foram agrupadas em cinco categorias (Celulases, Endo-

hemicelulases, Xilanoglucanases, Enzimas de desconstrução e Enzimas degradadoras de 

oligossacarídeos) de acordo com a principal função na degradação da fibra da planta (Tabela 4). 
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Figura 21 - Análise de Componentes Principais (PCA) das sequências do microbioma do rúmen 
de ovinos. (A) PCA considerando o total de CAZy anotadas em cada um dos 
tratamentos, (B) PCA baseada anotação nas GH (Glycoside Hydrolase), (C) PCA baseada 
anotação nas CBM (Carbohydrate-Binding Modules), (D) PCA baseada anotação nas GT 
(Glycosyl Transferases), (E) PCA baseada anotação da soma dos demais grupos do CAZy 
(Auxiliary Activities - AA, Carbohydrate Esterases - CE, Polysaccharide Lyases - PLs e S-layer 
homology domain - SLH). Os dados foram anotados utilizando o banco de dados do 
CAZy. Diferentes cores representam as réplicas para cada grupo de animais nas duas 
dietas, sendo a cor azul representando os animais alimentados com a Dieta 1 (controle) 
e a cor laranja representando os animais alimentados com a Dieta 2 (bagaço). 

 
 

 As principais celulases identificadas no microbioma do rúmen são classificadas dentro das 

subfamílias GH5, GH6, GH9, GH44, GH45 e GH48. Os fragmentos do sequenciamento 

metagenômico codificados para celulases pertencentes às famílias GH5 e GH9, sendo as mais 

abundantes entre as celulases, totalizam 10,9% do total de GHs encontradas no rúmen de ovinos. 

Comparativamente, um menor número de sequências codificadas para celulases que degradam a 

cadeia de componentes da parede celular de plantas (12% do total das GHs) prevalecem no 

rúmen de ovinos, enquanto as enzimas envolvidas na hidrólise dos polímeros e oligossacarídeos 

das plantas (GH1, GH2, GH3, GH29, GH35, GH38, GH39, GH42, GH43 e GH52), são mais 

abundantes e representativas (68,97%). Exo-β-1, 4-glucosidases (GH1 e GH3) e endo-β-1, 4-

glucanases (GH5 e GH12) envolvidas na hidrólise de resíduos de glicose β-1, 4-linked de celulose 

foram representadas por ~12 e ~8% do total de GHs, respectivamente. Um grande número de 

enzimas degradadoras de endo-hemicelulase provenientes das subfamílias GH8, GH10, GH11, 

GH12, GH26, GH28 e GH53 também foram identificadas e classificadas. A análise de enzimas 

degradadoras de carboidratos também identificou a presença de enzimas de degradação 

pertencentes à família GH51 (α-l-arabino furanosidases), GH67 (α-glucuronidases), e GH 78 (α-l-

rhamnosidases) que desempenham um papel fundamental na despolimerização de hemicelulose. 
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As enzimas que efetuam a hidrólise de cadeias principais de xilano, como endo-1, 4-β-xilanase e 

endo-1, 3-β-xilanase foram representadas pelas famílias GH10 e GH11. Entre as 129 famílias de 

GH relatadas neste estudo, às subfamílias GH3, GH2 e GH43 que codificam enzimas 

degradadoras de oligossacarídeos foram mais abundantes e representadas por 4.279, 8.969 e 4.894 

reads, respectivamente (Tabela 4). 

   
Tabela 4 – Análise comparativa das principais famílias de GH, as quais participam da 
desconstrução da parede celular das plantas, identificadas no metagenoma do rúmen de ovinos 
com outros metagenomas de herbívoros. 
Família 
CAZy

a
 

Principal Função Ovelha HF 
cross

b
 

Vaca 
Jersey

c
 

Gado
d
 Rena

e
 Termite

f
 Macropod

g
 

Celulases                 

GH5 endoglucanases 7,87 6,95 10,53 7,88 5,56 14,62 3,72 

GH6 endoglucanases 0,13 0,1 0,44 0 0 0 0 

GH7 endoglucanases 0,11 0 0 0,01 0 0 0 

GH9 endoglucanases 3,06 3,16 3,51 4,32 2,11 2,35 0 

GH44 endoglucanases 0,37 0,09 0 0,54 0,1 1,57 0 

GH45 endoglucanases 0,26 0,19 0 0,62 0 1,04 0 

GH48 carboidrolases 0,20 0,19 0 0,02 0,1 0 0 

Subtotal  12,00 10,67 14,47 13,39 7,87 19,58 3,72 

Endo-hemicelulases 
       

GH8 endoxilanase 1,12 1,14 0,00 1,79 0,68 1,31 0,37 

GH10 endo-1,4-β-xilanases 4,08 2,03 15,35 5,57 3,68 12,01 4,09 

GH11 xilanases 0,51 0,29 0 0,9 0,16 3,66 0 

GH12 xiloglucanases 0,09 0,53 0,44 0 0 0 0 

GH26 B-mannanase e xilanases 1,81 1,16 0,44 2 2,97 3,92 1,86 

GH28 galactorunases 4,03 2,57 0 2,56 2,33 1,57 0,74 

GH53 endo-1,4-β-galactanase 2,40 10,19 7,89 2,62 2,42 3,13 3,35 

Subtotal  14,04 17,92 24,12 15,45 12,23 25,59 10,41 

Xilanoglucanases 
       

GH16 xiloglucanases 1,81 2,53 0 2,62 2,25 0,26 1,49 

GH74 xiloglucanases 2,25 0,45 0 2,09 0,85 1,83 0,37 

Subtotal  4,06 2,98 0 4,72 3,1 2,09 1,86 

Enzimas de desconstrução 
       

GH51 α-L-arabinofuranosidases 5,30 0,48 0,44 6,79 9,46 4,7 4,46 

GH54 α-L-arabinofuranosidases 0,38 3,47 0 0,41 0,45 0 0 

GH62 α-L-arabinofuranosidases 0,17 0 0 0,01 0 0 0 

GH67 α-glucuronidases 1,93 0,98 0 0,65 1,43 6,61 1,86 

GH78 α-L-ramnosidases 7,41 3,38 5,7 6,85 6,07 0 9,29 

Subtotal  16,16 8,31 6,14 14,7 17,4 7,31 15,61 

Enzimas de degradação de Oligossacarídeos  
      

GH1  β-glucosidases 1,43 2,17 4,39 1,37 2,36 5,74 22,68 

GH2  β-galactosidases 20,72 15,99 7,02 7,8 13,88 6,01 8,92 

GH3  β-glucosidases 9,88 17,12 21,05 15,45 16,36 18,02 26,77 

GH29 a-L-fucosidases 4,38 2,45 1,32 5,1 5,19 0 0,74 
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Tabela 4 -Continuação 
       

Família 
CAZy

a
 

Principal Função Ovelha HF 
cross

b
 

Vaca 
Jersey

c
 

Gado
d
 Rena

e
 Termite

f
 Macropod

g
 

GH35 β-galactosidases 1,67 1,12 0,88 0,86 0,76 0,78 1,12 

GH38 α-mannosidases 0,67 0,79 0,44 1,48 2,25 2,87 1,12 

GH39 β-xilosidases 1,84 7,28 7,89 1,71 1,47 0,78 0,37 

GH42 β-galactosidases 2,75 0,45 0 2,03 1,84 6,27 2,97 

GH43 arabino/xilosidases 11,30 12,74 12,28 15,93 15,25 4,18 3,72 

GH52 β-xilosidases 0,07 0 0 0,01 0,04 0,78 0 

Subtotal   68,97 60,11 55,26 51,75 59,4 45,43 68,4 

Total   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tamanho do metagenoma (Gb) 4.69 1.8 0,28 268 0,30 0,062 0,054 

A tabela contém a porcentagem das diferentes famílias de GH que atuam na degradação dos polissacarídeos da parede celular das 
plantas e suas principais funções. (a) Anotação com base no banco de dados CAZy; (b) Jose et al., 2017; (c) Wang et al., 2013; (d) 
Hess et al., 2011; (e) Pope et al., 2012; (f) Warneke et al., 2007; (f) Pope et al., 2010. 

 
 

4.3. Montagem de novo dos contigs para recuperação de genes codificadores de 

proteínas envolvidas na degradação da biomassa vegetal 

Para recuperação de genes completos que codificam proteínas envolvidas na 

desconstrução da biomassa vegetal foram realizados testes de montagem de novo em três 

diferentes montadores, incluindo CLC Bio, SPADE e IDBA. Na seleção da melhor montagem 

foram observados e comparados três principais parâmetros: total de pares de bases, N50 e o 

tamanho do maior contig montado. Todas as montagens apresentaram resultados similares nos 

três parâmetros avaliados com exceção do número total de pares de base da montagem do 

SPADE que resultou em um valor bem inferior quando comparado com os demais montadores, 

sendo o primeiro a ser descartado na utilização das montagens por utilizar um número reduzido 

de reads do sequenciamento metagenômico. O montador selecionado para as etapas de montagem 

dos contigs e seleção dos genes completos foi o CLC por apresentar o tamanho dos maiores contigs 

montados um pouco superior aos demais montadores sendo um resultado de interesse por 

aumentar a chance da recuperação dos genes com sequências completas (Figura 22).  

Uma vez selecionado o software CLC para a montagem de novo dos contigs foi realizada a 

avaliação da qualidade dos dados do sequenciamento, montagem, anotação e predição funcional. 

Uma checagem inicial da qualidade das sequências obtidas no sequenciamento metagenômico foi 

feita verificando-se a distribuição obtida no comprimento de reads. A análise revelou que grande 

parte das sequências apresentou comprimento >300 pb em todas as seis amostras (Figura 23) 

após as sequências serem submetidas à trimagem.  
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Figura 22 - Resultados das montagens de novo pelos softwares CLC Genomics Workbench, SPADE e 
IDBA nos três principais parâmentros: total de pares de bases, N50 e o tamanho do 
maior contig montado. 

 
 

 

Figura 23 - Distribuição dos comprimentos dos reads resultantes dos dados do sequenciamento 
metagenômico pela plataforma MiSeq Illumina e inseridos no software CLC 
Genomics Workbench. Os gráficos A, B e C representam, respectivamente, os reads 
provenientes do sequenciamento metagenômico dos animais I5F, II5F E II5F do 
tratamento controle (Dieta 1) e os gráficos D, E e F representam, respectivamente, 
os reads provenientes do sequenciamento metagenômico dos animais IV5F, V5F E 
VI5F do tratamento acrescido de bagaço de cana-de-açúcar (Dieta 2). 

 
 

Para a trimagem das sequências foram testados diferentes valores dos parâmetros Quality 

score (0,025 e 0,05) que é baseada na qualidade das sequências avaliadas pelo Phred quality score, uma 

escala de pontuação originalmente empregada pela ferramenta Phred, desenvolvida para a 

automação do sequenciamento do projeto Genoma Humano (Phrap: Phred Quality Base Calling) e 
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selecionado o valor 0,025 por ser descrito como mais restringente e mais indicado em montagem 

metagenômicas. 

Após a análise da qualidade das sequências e a realização do pré-processamento foi 

realizado a montagem de novo dos contigs. A estratégia utilizada para a montagem dos contigs foi a 

junção dos conjuntos de dados por tratamento a fim de aumentar a quantidade de sequências 

durante a montagem, proporcionando desta maneira, maiores chances de recuperar genes 

completos. Primeiramente, para padronizar o tamanho das sequências e eliminar as sequências 

muito curtas, foi utilizado o comando “Filter sequences by length”, que selecionou sequências com 

tamanho mínimo de 50 bases. Para uma montagem confiável e que apresente o menor número 

de erros assim como maior número de contigs com o menor número de perdas de sequências 

foram testados diversos valores para o parâmetro Word Size (30, 40, 50, 60, 31, 41, 51 e 61). 

Valores ímpares no Word Size tem apresentado uma redução de sequências palindrômicas durante 

a montagem de acordo com os testes do grupo de pesquisa orientado pelo Dr. André Oliveira de 

Souza Lima, conduzidos na Universidade do Vale do Itajaí, portanto, foram incluídos na 

montagem. 

A qualidade de uma montagem normalmente é medida pela estatística N50. O cálculo do 

valor de N50 é realizado através da soma dos maiores contigs, até que o valor da soma atinja a 

metade do tamanho total da montagem. Assim o N50 é definido pelo último contig somado deste 

conjunto (Yandell e Ence, 2012). Este valor é um dos valores indicativos da qualidade da 

montagem do genoma, bem como outros valores, como o número de contigs, tamanho do maior 

contig e quantidade total de pares de base. A melhor montagem entre os valores testados, 

utilizando os reads de todos os animais do tratamento com a Dieta 1, foi a montagem com WS 31 

que apresentou valores de N50 igual a 678, cobertura 706, tamanho do maior contig 20.511e um 

total de 30.115 contigs (Tabela 5). Na amostra proveniente de todos os animais do tratamento com 

a Dieta 2, também foi escolhida à montagem com WS 31 que a análise revelou valor de N50 igual 

a 694, cobertura 711 e um total de 88.162 contigs, sendo o maior deles com tamanho de 39.504 pb. 

No geral, quanto maior o valor do Word Size e menor o valor do Quality Score mais restringente é a 

montagem e com isso menor número de reads utilizados, menor a quantidade de contigs montados, 

menor tamanho e, principalmente, menor os valores do N50, que é o principal valor indicativo da 

qualidade, porém, é necessário sempre associar ao tamanho máximo do contig. 
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Tabela 5 - Resultado das montagens de novo pelo software CLC Genomics Workbench utilizando 
os parâmetros pré-definidos de Quality Score 0.025 e teste de diferentes Word Size 31, 41, 51, 61 30, 
40, 50 e 60. As combinações que resultaram em uma melhor montagem estão indicadas na tabela 
em cinza. 
Animais Tamanho global N50 Mínimo Máximo Cobertura Contagem Total 

Dieta 1 30 678 174 20.511 706 30.115 21.254.403 

Dieta 1 40 680 213 13.519 708 25.829 18.292.288 

Dieta 1 50 680 240 13.372 706 22.306 15.759.053 

Dieta 1 60 674 293 11.996 699 19.794 13.828.420 

Dieta 2 30 696 108 39.544 711 88.668 63.075.452 

Dieta 2 40 687 169 40.548 704 81.052 57.048.978 

Dieta 2 50 679 178 39.497 698 71.026 49.568.192 

Dieta 2 60 670 248 39.544 689 62.517 43.090.435 

Dieta 1 31 678 96 20.511 706 29.635 20.930.456 

Dieta 1 41 680 213 13.519 708 25.409 18.001.406 

Dieta 1 51 679 266 13.372 706 22.015 15.543.488 

Dieta 1 61 673 39 11.996 698 19.492 13.606.390 

Dieta 2 31 694 122 39.504 711 88.162 62.642.159 

Dieta 2 41 686 170 40.548 703 79.887 56.193.494 

Dieta 2 51 678 178 39.497 697 70.257 48.952.570 

Dieta 2 61 669 215 39.486 689 61.512 42.353.857 

 

 Os dados pré-processados pelo CLC apresentaram uma variação na quantidade de 

sequências de reads entre os animais, dado esperado por conta da diferença na quantidade de 

sequências geradas em cada amostra (Figura 23 e Tabela 6). Por exemplo, o animal I5F 

apresentou a menor quantidade de reads após controle de qualidade (857.102) e o animal IV5F 

apresentou maior quantidade de reads (2.953.664) (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Resumo das sequências após a montagem dos contigs com o valor de Word size em 31 
para anotação funcional no software CLC Genomics Workbench. 

Saída do sequenciamento 
Dieta 1: Controle Dieta 2: Cana-de-açúcar 

I5F* II5F III5F IV5F V5F VI5F 

Número total de reads 859.056 2.249.354 1.063.444 2.954.790 1.552.748 2.065.158 

Número total de reads pós QC 857.102 2.246.468 1.060.172 2.953.664 1.552.114 2.064.224 

 
Dieta 1: Controle Dieta 2: Cana-de-açúcar 

Número total de reads pós QC 4.163.742 6.570.002 

Número total de pares de base 754.591.490 1.406.843.007 

Número de reads utilizados 514.254 1.222.755 

N50 678 694 

Tamanho máximo 20.511 39.504 

Numero de contigs 29.635 88.162 

 



66 

Os dados resultantes da montagem dos contigs indicaram a utilização de aproximadamente 

12% dos reads nas amostras do tratamento com a dieta 1 e 18% nas amostras da Dieta 2. O 

montante inicial gerado dentre as seis amostras foi 10.733.744 reads sendo utilizados para a 

montagem dos contigs apenas 1.737.009 reads (Tabela 6). 

 

4.4. Anotação dos contigs, seleção e amplificação dos genes codificadores de 

proteínas envolvidas na degradação da parede celular. 

A anotação, realizada no software CLC Genomics Workbench e baseada no Blast das ORFs 

traduzidas contra o banco de dados do CAZy, resultou em 15 diferentes genes completos 

codificados nas subfamílias GH1, GH2, GH3, GH16, GH20, GH25, GH32, GH97 e GH127. A 

maioria das sequências apresentou um tamanho entre 300 e 450 aa, entretanto três delas se 

destacaram por apresentar um tamanho superior às demais, GH2 (771 pb), GH20 (648 pb) e 

GH127 (611 pb). Quando os genes selecionados foram submetidos à ferramenta Blastp no NCBI 

com o intuito de avaliar a identidade, a grande parte apresentou um valor superior a 75%, porém, 

seis dos 15 genes listados apresentaram um valor de identidade inferior a 40%, o que pode indicar 

a descoberta de novos genes ou que apesar desses genes apresentarem função semelhante a 

outros genes da mesma subfamília de GH, estes podem conter sequências de com uma diferença 

grande entre os demais comparados (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Lista de enzimas lignocelulolíticas completas recuperadas a partir das montagens dos 
contigs. As análises de similaridade e identidade foram realizadas com a ferramenta BlastP no 
NCBI. 

ID do gene Família CAZy  Comprimento(aa) Principal proteína semelhante Identidade 

ORF 180 GH3 446 auxin-responsive promoter 82% 
ORF 21 GH2 771 β -mannosidase; 83% 

ORF 615 GH16 341 β -glucanase; 29% 

ORF 793 GH25 316 Lysozyma 36% 

ORF 802 GH25 313 Lysozyma 32% 

ORF 804 GH97 313 α-glucosidase 94% 

ORF 49 GH20 648 β -hexosaminidase 79% 

ORF 113 GH3 526 auxin-responsive promoter 80% 

ORF 400 GH97 390 α-glucosidase 80% 

ORF 474 GH25 377 
N-acetylmuramoyl-L-alanine 
amidase 

33% 

ORF 119 GH127 611 Acetyltransferase 40% 

ORF 728 GH20 405 β -hexosaminidase 85% 

ORF 1350 GH32 339 Sucrose-6-phosphate hydrolase 36% 

ORF 1877 GH1 309 Xylanase 87% 

ORF 1916 GH25 307 Lysozyme 51% 
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Três dos 15 genes completos recuperados das montagens dos contigs foram selecionados 

para a etapa de amplificação. A seleção foi realizada com base na análise dos domínios 

conservados, tamanho das sequências e sequência do codon de iniciação (ATG), sendo os genes 

GH2 (ORF 21) que codifica uma β-mannosidase, GH16 (ORF 615) que codifica uma β-

glucanase, GH25 (ORF793 e ORF802) que codifica lisozima. Todos os genes apresentaram o 

Domínio conservado completo e a arquitetura do domínio conservado semelhante aos domínios 

do banco de dados do NCBI (Figuras 24, 25 e 26). 

 

 

Figura 24 - Sequência contig que contém o gene que codifica a enzima GH2 e análises da 
arquitetura e do domínio conservado. (A) Contig contendo o gene GH2, em azul está 
representada a região codificadora e em cinza a posição dos primers externos, (B) 
Análise do domínio conservado do gene e (C) Arquitetura do domínio conservado. 

 

 
Os pares de primers utilizados na amplificação dos genes selecionados foram desenhados 

com base nas sequências dos contigs montados a partir dos dados metagenômicos do rúmen de 

ovinos e anotados contra o banco de dados CAZy e NCBI (Figuras 25A, 26A e 27A). Todos os 

três genes selecionados foram recuperados da montagem que utilizou as sequências dos animais 

alimentados com a dieta enriquecida com o bagaço de cana-de-açúcar.  
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Figura 25 - Sequência contig que contém o gene que codifica a enzima GH16 e análises da 

arquitetura e do domínio conservado. (A) Contig contendo o gene GH16, em azul 
está representada a região codificadora e em cinza a posição dos primers externos, 
(B) Análise do domínio conservado do gene e (C) Arquitetura do domínio 
conservado. 

 

 

 

Figura 26 - Sequência contig que contém o gene que codifica a enzima GH25 e análises da 
arquitetura e do domínio conservado. (A) Contig contendo o gene GH25, em azul 
está representada a região codificadora e em cinza a posição dos primers externos, 
(B) Análise do domínio conservado do gene e (C) Arquitetura do domínio 
conservado. 
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Foram realizados três testes diferentes de amplificação com diferentes parâmetros, como 

temperatura e tempo, diferentes quantidades de reagentes na reação e diferentes concentrações de 

DNA (Figuras 27 e 28).  

 

 

Figura 27 - Eletroforese em gel de agarose a 1% da reação de amplificação dos genes 
selecionados.  (A) Primers externos e internos desenhados para o gene GH2, (B) 
Primers externos e internos desenhados para o gene GH16, (C) Primers externos e 
internos desenhados para o gene GH25. A letra M representa o marcador 
molecular Low Mass (Invitrogem), a letra B o branco da reação. Para as reações 
números 1, 2 e 3 foram utilizados 5 ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 57ºC e 
59ºC respectivamente. Para as reações 4, 5 e 6 foram utilizados 10 ng de DNA com 
as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. Para as reações 7, 8 e 9 foram 
utilizados 20 ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. 
Para as reações 10, 11 e 12 foram utilizados 5 ng de DNA com as temperaturas 
55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. Para as reações 13, 14 e 15 foram utilizados 10 
ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 57ºC e 59ºC, respectivamente. Para as 
reações 16, 17 e 18 foram utilizados 20 ng de DNA com as temperaturas 55ºC, 
57ºC e 59ºC, respectivamente. As reações de 1 a 9 foram feitas com os primers 
externos e as reações de 10 a 18 com os primers internos. 

 
 

Entretanto, não foi possível recuperar amplicons dos genes alvo em nenhum dos testes 

executados (Figuras 27 e 28). No segundo teste foi observada a presença de bandas inespecíficas, 

com tamanhos entre 600-250 pb aproximadamente, porém, nenhuma delas apresenta o tamanho 

esperado para as bandas dos genes de interesse (comprimentos dos genes: GH2 2.313 pb, GH16 

1.023 pb e GH25 948 pb). Desta forma, foi descartada a possibilidade de um alvo de 

amplificação passível de clonagem (Figura 28). 
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Figura 28 - Eletroforese em gel de agarose a 1%. (A) Amplificação do gene GH2 utilizando os 
primers externos desenhados para o gene GH2. Para as reações 1, 2 e 3 foi utilizada a 
temperatura de 55ºC, e as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA 
respectivamente. Para as reações 4, 5 e 6 foi utilizada a temperatura de 57ºC, e as 
concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. Para as reações 7, 8 
e 9 foi utilizada a temperatura de 59ºC, e as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de 
DNA respectivamente. Para as reações 10, 11 e 12 foi utilizada a temperatura de 
61ºC, e as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. A letra M 
representa o marcador molecular, a letra B o branco da reação. (B) Amplificação dos 
genes selecionados utilizando os primers externos desenhados de acordo com a 
metodologia. Em todas as amplificações foi utiliza a temperatura de anelamento em 
55ºC. Nas reações 1, 2 e 3 foi feita a tentativa de amplificação do gene GH2 
utilizando as concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. Nas 
reações 4, 5 e 6 foi feita a tentativa de amplificação do gene GH16 utilizando as 
concentrações de 10 ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. Nas reações 7, 8 e 9 
foi feita a tentativa de amplificação do gene GH25 utilizando as concentrações de 10 
ng 20 ng e 40 ng de DNA respectivamente. A letra M representa o marcador 
molecular Low Mass (Invitrogem), a letra B o branco da reação.  
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5. DISCUSSÃO 

O microbioma do rúmen é um ecossistema único que contém uma relação simbiótica 

complexa entre microrganismos e microrganismo hospedeiro, além de um sistema eficiente na 

despolimerização da biomassa vegetal (Hungate, 1966). Há várias décadas, uma vasta quantidade 

de estudos tem sido realizada com o intuito de isolar microrganismos fibrolíticos e identificar 

enzimas degradadoras de biomassa vegetal a partir do rúmen (Flint et al., 2008). A aplicação 

biotecnológica de microrganismos que atuam na desconstrução da biomassa vegetal e suas 

respectivas enzimas com ação lignocelulolítica têm despertado grandes interesses na área 

acadêmica e industrial. Com a evolução das metodologias da biologia molecular e da 

bioinformática com abordagens da genômica, metagenômica, transcriptômica e 

metatranscripitômica tornou-se possível o acesso mais profundo dessa comunidade pelo fato de 

não depender somente de técnicas de cultivo. 

A comunidade microbiana no rúmen é altamente dinâmica e este fato está associado à 

dieta, disponibilidade de nutrientes e a redundância funcional. A estrutura dessa comunidade é 

classificada em três conjuntos de microrganismos: i) microrganismos associados à fibra, ii) 

microrganismos associados à fase líquida e iii) microrganismos associados ao tecido animal (Larue 

et al., 2005; Cho et al., 2006; Sadet et al., 2007), sendo que os microrganismos degradadores de 

biomassa são mais abundantes quando associados à fibra ruminal (Craig et al., 1987), este 

conjunto de microrganismos desempenha o papel mais importante na digestão alimentar 

(Mcallister et al., 1994). Dessa forma, foram sequenciadas apenas as amostras obtidas a partir das 

fibras coletadas do rúmen. 

 

5.1. Eficiência do sequenciamento e qualidade dos dados 

O sequenciamento total do rúmen (shotgun metagenomics sequencimg) produziu uma 

quantidade de reads de aproximadamente 10 milhões, com comprimento médio de 150 pares de 

base (pb), totalizando 6.2 Gb de dados (Tabela 4; Figura 7). 

Ross e colaboradores (2012), realizaram o sequenciamento metagenômico na plataforma 

Illumina GAIIx de onze amostras do fluido do rúmen provenientes de três vacas leiteiras, 

resultando em 6 milhões de reads, com comprimento médio de 146 pb, em cada amostra. Após o 

filtro de qualidade dos dados, com base nos escores de qualidade do Phred, foram mantidos 

91,5% do total dos pares de base, e 99,08% (91,9 milhões no total) dos reads foram mantidos 

(comprimento médio dos reads após o corte: 135 pb). 
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No estudo metagenômico de enzimas fibrolíticas provenientes do rúmen de gado 

alimentado com palha de milheto, a parte sólida e líquida do rúmen de três animais foram 

sequenciadas na plataforma Illumina MiSeq, resultando em um total de 171.594 sequências, 

totalizando aproximadamente 1.8 Gb de dados. Após o filtro de qualidade dos dados foram 

mantidos 94,57% dos reads e A anotação funcional utilizando o subsistema SEED identificou 

uma média de 113.337 funções preditas (Jose et al., 2017). 

No presente estudo, utilizando a plataforma Illumina MiSeq, foi gerada uma quantidade 

bruta de reads variando de 850.00 a 3.000.000 por amostra, sendo inferior aos resultados 

encontrados por Ross (2012), porém uma quantidade de dados superior ao estudo de Jose (2017), 

o qual utilizou a mesma plataforma de sequenciamento. Entretanto, após o filtro de qualidade do 

metagenoma (DNA total), a quantidade final de reads apresentou mesma proporção, com média 

de 99,87% dos reads mantidos e com comprimento médio de 185,6 pb entre os animais 

alimentados com a dieta 1 e 217,3 pb entre os animais alimentados com a dieta 2, acrescida de 

bagaço de cana-de-açúcar. A anotação funcional utilizando o subsistema SEED identificou uma 

média de 113.337 funções preditas para os animais alimentados com a dieta 1 e 212.127 funções 

preditas para os animais alimentados com a dieta 2 (Tabela 4).  

Diferentes plataformas são utilizadas para o sequenciamento metagenômico gerando 

quantidades de dados distintas dependendo da estratégia. Whitley e colaboradores (2012) 

utilizaram a plataforma PGM Ion Torrent para o sequenciamento metagenômico para acessar a 

comunidade microbiana de dejetos suínos. Eles obtiveram uma quantidade aproximada de 

650.000 reads na saída bruta utilizando o chip 314 e por volta de 2.5 milhões de reads com o chip 

316. Após o filtro de qualidade, o número de reads foi reduzido para 350.000 com o chip 314 e 

1,2 milhões com o chip 316. Lopes e colaboradores (2016) utilizaram o chip 316 que resultou em 

uma quantidade bruta de reads de 2,25 milhões. Após o filtro de qualidade, o número de reads foi 

reduzido para 1,4 milhão. Sing e colaboradores (2014) também utilizando a plataforma PGM Ion 

Torrent sequenciaram o metagenoma da parte sólida e líquida do rúmen de búfalos obtendo uma 

quantidade de dados de aproximadamente 1.788,1 reads para a parte líquida do rúmen e 2.126,9 

reads para a parte sólida do rúmen. 

Pope e colaboradores (2012) realizaram o sequenciamento metagênomico do rúmen de 

renas de Svalbard para acessar a função da comunidade microbiana, obtendo aproximadamente 

503 Mb de reads gerados a partir do pool de DNA de dois animais. Wang (2013) gerou 0,28 Gb 

de dados provenientes do sequenciamento metagenômico do rúmen de bovinos para acessar 

enzimas ativas em carboidrato de microrganismos aderidos à parte sólida. Em estudo recente, 
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para acessar a comunidade microbiana do rúmen de vacas foram gerados 268 Gb de dados (Hess 

et al., 2011), um valor muito superior aos valores observados nos demais trabalhos descritos. 

 O gráfico das curvas de rarefações incluiu todas as seis amostras do sequenciamento 

metagenônico, e indicou uma alta robustez com relação à qualidade do sequenciamento para o 

estudo da ecologia microbiana no presente trabalho (Figura 8). O animal I5F mostrou uma 

discrepância em relação ao padrão dos demais, com menor riqueza de espécies, porém o segundo 

maior índice de Shannon (270.60), o que sugere a presença de menos espécies raras, possuindo 

maior regularidade na abundância das espécies que contém. Como o algoritmo do índice de 

diversidade de Shannon leva em consideração não só a contagem de espécies (riqueza), mas a 

regularidade de todas as espécies contadas (Lemos et al., 2011) então os valores de alta 

diversidade e baixa riqueza só podem ser explicados por uma menor quantidade de espécies raras 

na amostra de menor riqueza, sendo a recíproca verdadeira. 

As curvas de rarefação indicam boa cobertura de espécies, porém a amostra do animal 

III5F apresentou menor riqueza de espécie e menor índice de diversidade em relação às outras. 

As curvas mostram diferenças na estrutura da comunidade microbiana entre os diferentes 

animais, com valores de riqueza e índices de diversidade distintos ainda que próximos. Jami e 

Mizrahi (2012) caracterizaram a comunidade bacteriana do rúmen de dezesseis vacas em 

lactação, utilizando o pirossequenciamento de amplicons, o qual também foi observado uma 

perceptível diferença na curva de rarefação entre os animais avaliados. As curvas de rarefação 

mostraram que foram necessários dez animais para saturar o número de OTU’s presentes em 

suas amostras de rúmen bovino (Jami e Mizrahi, 2012). 

 

5.2. Análise taxonômica dos dados do sequenciamento metagenômico do rúmen de 

ovinos 

Estudos sobre a ecologia microbiana ainda se mostram insuficiente quando utilizadas 

técnicas para o isolamento e cultivo dos microrganismos, mesmo essas técnicas tendo 

apresentado aprimoramentos significativos nos últimos anos, considerando que grande parte dos 

microrganismos não são passíveis de cultivo (Amann et al., 1995; Schloss e Handelsman, 2003). 

Handelsman e colaboradores (1998) pela primeira vez definiram o termo “metagenômica” para 

descrever a aplicação de técnicas genômicas modernas no estudo de comunidades microbianas 

derivadas diretamente do ambiente natural, sem a necessidade do isolamento e cultivo de espécies 

individuais. O termo foi derivado do conceito estatístico de meta-análise e genômica (Schloss e 

Handelsman, 2003). 
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Na descoberta de novas moléculas ativas, a dinâmica da abordagem metagenômica e os 

avanços da computação científica são fatores que convergem para transformar a análise numa 

tarefa mais importante e desafiadora que a própria geração de dados (Meyer et al., 2008). Nesse 

sentido, o MG-RAST destaca-se como uma ferramenta capaz de promover uma metodologia 

sistemática, pois abriga mais de 29 trilhões de nucleotídeos de informação, divididos em 85 mil 

metagenomas. Aproximadamente 5,3 trilhões de pares de bases compõem os mais de 12 mil 

metagenomas que estão disponíveis para a consulta pública (Wilke et al., 2012).  

O servidor é mantido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos e permite o 

depósito e a pesquisa de metagenomas, além de comparação das sequências de nucleotídeos 

resultantes com os principais bancos de dados públicos do mundo. Essas comparações retornam 

informações funcionais ou taxonômicas, que são tratadas por uma ferramenta computacional que 

elimina respostas redundantes (Wilker et al., 2012). 

Estudos da ecologia microbiana do rúmen e sua composição taxonômica em diferentes 

espécies de ruminantes vêm crescendo principalmente na última década. Os principais 

ruminantes estudados são os bovinos, possivelmente por apresentarem relevante importância 

econômica (Lee et al., 2012; Li et al., 2012; Brulc et al., 2009; Jami e Mirazhi, 2012). Estudos 

utilizando caprinos (Lee et al., 2012), ovinos (Lopes et al., 2014; Romagnoli et al., 2016), bubalinos 

(Singh et al., 2012) e renas (Pope et al., 2012) também estão presentes na literatura. A soma de 

todas as atividades microbianas no rúmen é de grande importância, pelo fato de se conhecer a 

riqueza deste ecossistema (Edwards et al., 2004) e a dinâmica da sua comunidade microbiana é 

alta e este fato está associado ao material alimentar, disponibilidade de nutrientes e a redundância 

funcional.  

Nos diversos estudos realizados a respeito da ecologia microbiana do rúmen e a 

composição taxonômica nos mais variados ruminantes, pode-se notar, que apesar de algumas 

diferenças entre os diversos ruminantes e entre os tratamentos aplicados aos animais em cada 

estudo, no geral, os resultados encontrados no presente trabalho são compartilhados pela grande 

parte dos ruminantes estudados até o momento. 

Na anotação taxonômica foi observado que 96% das sequências foram anotadas no 

domínio Bactéria, uma pequena fração de Arqueia (~1-3%) e menos de 2% de Eucarioto, Vírus e 

organismos não classificados (Figura 9), resultado semelhante ao encontrado por Jose e 

colaboradores (2017), na análise da filogenia do metagenoma de gado que revelou 97,5% de 

sequências anotadas no domínio Bactéria, 1,3 de Arqueia e 0,9% de Eucariotos. Esses resultados 

são esperados uma vez que, em número de células, as bactérias são os microrganismos mais 

abundantes no ecossistema de ruminantes, representando acima de 95% (Brulc et al., 2009). 
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Como abservado na figura 9, que apresenta filos bacterianos presentes em todas as seis 

amostras do microbioma do rúmen, foi possível perceber a dominância do filo Bacteroidetes, 

seguido predominantemente dos filos Firmicutes, Proteobacteria e Actinobacteria, além da 

presença de outros filos com uma menor abundância com relação à anotação das sequências. 

Os filos Bacteroidetes e Firmicutes são dominantes no ecossistema microbiano ruminal 

(Dodd; Mackie; Cann, 2011; Edwards et al., 2004, Edwards et al., 2005). Vários estudos têm 

demonstrado que o filo Bacteroidetes produz uma imensa variedade de enzimas hidrolíticas, as 

quais estão envolvidas no processamento de polissacarídeos complexos (Weber et al., 2001; 

Wongwilaiwalin et al., 2013), o qual explica a alta presença deste filo nas amostras analisadas. 

Segundo estudos realizados por Kim e colaboradores (2011), na análise da taxonomia de 

microbiomas ruminais o filo Firmicutes mostra-se muito mais diverso e predominante do que o 

filo Bacteroidetes. Entretanto, as abundâncias relativas desses dois importantes filos variam entre 

os estudos de diversidade microbiana (Whitford et al., 1998; Larue et al., 2005; Ozutsumi et al., 

2005; Brulc et al., 2009). Lee e colaboradores (2012) avaliaram variações taxonômicas entre 

diferentes animais, em estudo utilizando duas raças de bovinos e uma de caprino. As análises 

estatísticas apresentaram diferença significativa entre a estrutura da comunidade bacteriana, 

principalmente dos caprinos em relação aos bovinos. Porém todos os animais apresentaram uma 

dominância dos filos Bacteroidetes e Firmicutes respectivamente, assim como o observado no 

presente trabalho. Os filos Fibrobacteres, Proteobacteria e Actinobacteria são menos abundantes, 

porém representam uma importante fração no microbioma ruminal. Nesses filos menos 

abundantes, foi possível observar diferença significativa entre o rúmen dos caprinos, o qual 

houve menor presença de Fibrobacteres e maior presença de Proteobacterias e Actinobacterias, 

respectivamente, quando comparado ao rúmen de bovinos. Esta característica pode ser 

observada nos animais estudados no presente trabalho, permitindo inferir uma maior 

proximidade entre a composição taxonômica no rúmen de caprinos e ovinos, do que do rúmen 

de bovinos.  

Por outro lado, as variações observadas na ecologia microbiana entre diferentes ruminantes 

podem também ser justificadas pelas diferenças nos primers utilizados (Edwards et al., 2004), 

frações (líquido e sólido) do rúmen analisadas, pelos métodos de extração de DNA e nos 

métodos de sequenciamento (Laser et al., 2002).  

Pope e colaboradores (2012) demonstraram a dominância na abundância bacteriana dos 

filos Bacteroidetes e Firmicutes em estudos do microbioma do rúmen de renas Svalbard realizado 

a partir do sequenciamento metagenômico de biblioteca de clones. A presença dos filos 
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Actinobacteria e Proteobacteria também foi descrita em quantidades significantemente mais 

baixas. 

Lopes e colaboradores (2015) acessaram o microbioma do rúmen de 4 animais alimentados 

com uma mesma dieta através de abordagens do sequenciamento do gene 16S rRNA e do 

sequenciamento metagenômico total do DNA. Em ambas as abordagens os filos dominantes 

identificados foram Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria respectivamente. Apenas um dos 

animais foi observado uma inversão de abundância entre os filos Firmicutes e Bacteroidetes. Essa 

mesma inversão, foi observada em um estudo do rúmen de ovinos (Perumbakkam et al., 2011) e 

também no estudo do microbioma do rúmen de bovinos baseado no pirosequenciamento e no 

sequenciamento de genes de 16S rRNA (Brulc et al., 2009). 

Em trabalho anterior, Romagnoli (2016) realizou análises taxonômicas, com 

sequenciamento de amplicons das regiões V3 e V6 do 16S rRNA, do rúmen dos seis ovinos do 

mesmo experimento apresentado neste estudo, em diferentes períodos (15, 30, 45 e 60 dias após 

o início da oferta das dietas). Ambas as análises no período de 60 dias apresentaram os filos 

Bacteroidetes (V3: 48% e V6: 44%) e Firmicutes (V3: 28% e V6: 40%) sendo os mais 

abundantes. No presente trabalho foram observados valores próximos sendo Bacteroidetes 

(~44%) e Firmicutes (~28%), porém a abundância do filo Proteobacteria no sequenciamento 

metagenômico foi maior (~14% vs 1% na região V3 e não foi observado na região V6).  

Os filos Bacteroidetes e Firmicutes, com base na região V3 e na região V6-7 do gene 16S 

rRNA foram mais abundantes em todas as amostras estudadas, porém não apresentaram 

diferença significativa ao longo dos dias e entre os tratamentos (Romagnoli, 2016). Quando 

analisada a diferença no mesmo tratamento ao longo dos dias observa-se que a abundância 

relativa de Bacteroidetes na fibra ruminal dos animais alimentados tanto com a Dieta 1 (controle) 

como com a Dieta 2, foi significamente maior no primeiro e 60 dias após o inicio do tratamento 

quando comparada com os demais períodos (Romagnoli, 2016). O mesmo padrão foi confirmado 

no presente trabalho utilizando a abordagem metagenômica aplicada nas amostras da porção 

fibrosa do rúmen no período dos 60 dias. Com base na comparação dos resultados das diferentes 

estratégias utilizadas (Sequenciamento do gene 16S e sequenciamento metagenômico), pode-se 

inferir que ambas as técnicas possibilitam um acesso similar na comunidade microbiana do rúmen 

de ovinos. 

A colonização desses dois principais filos no rúmen ocorre via lactação já nas primeiras 

horas de vida do animal, entretanto estudos recentes, utilizando uma abordagem metagenômica, 

indicam também a predominância do filo Proteobacteria nos estágios iniciais em bezerros (Jami e 

Mizarahi, 2012). Os filos Firmicutes e Bacteroidetes são moldados ao longo da vida do animal e 
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se tornam predominantes com a transição da dieta do leite materno para a forragem no primeiro 

e segundo ano de vida (Li et al., 2012; Jami et al., 2013). A abundância de Firmicutes em 

ruminantes está diretamente ligada à quantidade de fibra na dieta (Pitta et al., 2014), entretanto, 

em camundongos criados em laboratórios observa-se o aumento de indivíduos pertencentes ao 

filo Firmicutes e uma diminuição de indivíduos pertencentes ao filo Bacteroidetes relacionado ao 

aumento de gorduras na dieta (Hildebrandt et al., 2009). Resultado semelhante ao observado nas 

alterações de gordura na dieta de humanos assim como em vacas leiteiras (De Fillippo et al., 2010; 

Jami et al., 2013). 

Membros do filo Bacteroidetes colonizam diferentes nichos ecológicos, incluindo solos, 

oceanos, água doce e principalmente trato gastrointestinal de animais, onde participam de várias 

funções biológicas (Thomas et al., 2011). Sendo um dos mais diversos filos do rúmen, abrange 

quatro classes, Bacteroidia, Flavobacteria, Sphingobacteria e Cytophaga, as quais representam 

~7.000 diferentes espécies (Thomas et al., 2011).  

 

5.3. Análise funcional dos dados do sequenciamento metagenômico do rúmen de 

ovinos 

Os processos biotecnológicos têm conquistado um lugar de destaque no 

desenvolvimento tecnológico mundial, exibindo características econômicas e operacionais que 

conferem vantagens em relação aos processos químicos convencionais. O recente avanço das 

tecnologias moleculares vem oferecendo a oportunidade de compreender os aspectos 

fundamentais da evolução e formação da comunidade microbiana. O uso das tecnologias 

genômicas e abordagens metagenômicas são promissores, uma vez que permite o acesso e a 

exploração dos microrganismos tanto cultivados, que representam menos de 1% da diversidade 

genética encontrada na natureza, como principalmente dos não cultivados (Qin et al., 2010; Sogin 

et al., 2006), oferecendo assim, maiores informações sobre a comunidade microbiana ambiental 

(Cowan et al., 2005) e permitem a exploração do vasto potencial metabólico dos microrganismos 

não cultivados, a fim de descobrir novos genes responsáveis pela codificação de proteínas com 

sequências específicas (Chistoserdova, 2010).  

As categorias funcionais mais abundantes descritas no presente trabalho foram o 

Metabolismo de carboidratos, Metabolismo de proteínas, Metabolismo de aminoácidos, 

Metabolismo de RNA e DNA, respectivamente (Figura 15), dados muito similares e sustentados 

por outros trabalhos que analisaram o metagenoma do rúmen, como descritos a seguir. 
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Lopes e colaboradores (2014) realizaram análise funcional do microbioma do rúmen 

utilizando dados de shotgun (Ion Torrent) provenientes de amostras de 16S rRNA de 4 animais 

alimentados com uma dieta basal, onde foi observadas as principais funções dominantes, 

Metabolismo de aminoácidos e Metabolismo de carboidratos. Outros dois trabalhos realizaram 

análises funcionais a partir de dados metagenômicos provenientes da tecnologia de 

sequenciamento 454 (pirosequenciamento) anotados com o banco de dados SEED Subsystems 

na plataforma MG-RAST. No metagenoma do rúmen cabras foram observadas as classes 

funcionais mais abundantes sendo Carboidratos totais, Metabolismo de proteínas, Metabolismo 

de Aminoácidos e Metabolismo de Parede celular e Cápsula (Jakhesera et al., 2010). Nas análises 

do metagenoma do rúmen de búfalos foi observada uma maior abundância das classes: 

Metabolismo de carboidratos, Metabolismo de proteínas e Metabolismo de aminoácidos (Singh et 

al., 2011).  

O metabolismo de aminoácidos foi a terceira categoria funcional mais abundante 

encontrada. Sua abundância é devido à complexidade e diversidade de aminoácidos nas proteínas, 

que requerem ação sinergética de um grande conjunto de enzimas proteolíticas. Além disso, a 

microbiota do rúmen abriga um grande número de espécies, que sintetizam, de forma contínua, 

uma grande diversidade de proteínas microbianas, fazendo com que o metabolismo de 

aminoácidos seja muito mais complexo do que o metabolismo de carboidratos (Bach et al., 2005). 

Sendo o rúmen um ambiente naturalmente enriquecido para a degradação da biomassa 

vegetal lignocelulótica e uma clara fonte potencial para descoberta de novas enzimas ativas na 

degradação da fibra vegetal, estudos desse sistema têm crescido cada vez mais (Selinger et al., 

1996). No entanto, a quebra da biomassa vegetal em açúcares simples para utilização industrial 

ainda é ineficiente e de alto custo devido à natureza recalcitrante da fibra vegetal, que dificulta a 

degradação, principalmente, da celulose (Adsul et al., 2001; Himmel et al., 2007). A biomassa 

derivada de plantas é basicamente constituída pelo conteúdo da parede celular vegetal, mais 

especificamente em celulose (cerca de 44%), hemicelulose (cerca de 30%) e lignina (cerca de 

15%), que são polissacarídeos ricos em energia (Wen, et al., 2009). Estes três componentes 

interagem entre si, se entrelaçando e formando uma estrutura rígida que aumenta a dificuldade de 

degradação da biomassa lignocelulósica (Yue et al., 2012; Cosgrove, 2005). 

A base de dados CAZy integra exclusivamente o grupo diversificado de enzimas que 

contribuem ativamente para síntese e degradação de carboidratos complexos. O banco de 

dados CAZy fornece informações com curadoria manual para todas as famílias do CAZyme: 

hidrolases glicosídicas, glicosil transferases, polissacarídeos liasases, esterases de carboidratos, 

módulos ligação de carboidratos e atividades auxiliares (Cantarel et al., 2009). As enzimas que 
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codificam as famílias GH são altamente abundantes na maioria dos genomas e compondo 

cerca de 50% das enzimas classificadas no banco de dados do CAZy. Entre todas as principais 

classes de CAZymes que foram relatadas, as hidrolases glicosídicas foram o grupo mais 

predominante e diversificado de enzimas catalíticas envolvidas na hidrólise de polímeros de 

plantas em metagenomas do rúmen. 

As GHs representam as glicosidases e transglicosidases e são responsáveis pela 

hidrólise das ligações glicosídicas ligando dois ou mais carboidratos ou um carboidrato e uma 

fração não hidratada (Jose et al., 2017). O número total de contigs obtidos em cada família 

CAZyme dá uma indicação da abundância desse grupo específico de enzimas no metagenoma 

do rúmen de ovinos. Das 135 subfamílias relatadas o banco de dados CAZy até o momento, 

foram representadas no metagenoma do rúmen de ovinos 129 subfamílias. Jose e 

colaboradores (2017) relataram cerca de 96 subfamílias e Patel (2014) relatou 72 famílias de 

GHs no ecossistema do rúmen de búfalo. O número substancialmente grande de enzimas da 

família GH (129 famílias) no presente estudo, pode ser, devido à diferença na plataforma de 

sequenciamento ou as modificações na linha de análise, uma vez que os trabalhos citados 

utilizaram a anotação dos contigs enquanto aqui foi utilizada a estratégia da anotação das reads 

com o intuído de avaliar a bundância e diferenças entre os tratamentos. Consideravelmente 

maior número de famílias de GH obtidas em nosso estudo também pode indicar que o rúmen 

de ovinos pode ter um processo mais intrincado de quebra de lignocelulose do que outros 

metagenomas de ruminantes. 

Genes que codificam celulases pertencentes às subfamílias GH5 e GH9 foram 

presentes em maiores proporções em outros metagenomas de ruminantes (Wang et al., 2013; 

Stevenson e Weimer 2007; Pope et al., 2012). Dai e colaboradores (2012) relataram a atividade 

de enzimas exoglucanase correspondentes à subfamília GH5 que também codificam 

endoglucanase, manana e atividades de endo-xilanase. O grande número de genes putativos 

para celulase identificados na subfamília GH5 (3.408 reads) em nosso estudo sugere que os 

microrganismos do rúmen ovinos podem apresentar novas estratégias para a degradação de 

polissacarídeos de plantas presente na alimentação. Estudos anteriores sobre metagenomas do 

rúmen não relataram nenhum contig atribuído à subfamília GH6, além de um contig do fosmídeo 

da biblioteca metagenômica de gado (Wang et al., 2013; Jose et al., 2017).  

Todos os metagenomas de herbívoros relacionados ao presente estudo (Brulc et al., 

2009; Hess et al., 2011; Pope et al., 2012; Warnecke et al., 2007; Qi et al., 2011) não apresentaram 

sequências associadas à subfamília GH7 de celulases, entretanto, no metagenoma do rúmen de 

ovinos observou-se 47 sequências codificadas nessa subfamília. Consequentemente, a escassa 
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representação de enzimas pertencentes à subfamília GH48 mostra as possibilidades da função 

celulossomal de hidrólise da parede celular da planta no rúmen não ser eficiente.  

A despolimerização completa de polissacarídeos vegetais requer atividades coletivas de 

diferentes grupos de enzimas que não sejam GHs e estas incluem Glycosyl Transferases (GT), 

Carbohydrate-Binding Modules (CBM), Auxiliary Activities (AA), Carbohydrate Esterases (CE) e 

Polysaccharide Lyases (PLs). GTs, reportados como envolvidos na catálise de ligações glicosídicas 

para formar dissacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos (Coutinho et al., 2003; Lairson et al., 

2008), foram a segunda mais abundante família CAZy no rúmen de ovinos (24,85% das 

sequências anotadas). Noventa e sete subfamílias das GT foram identificadas no metagenoma do 

rúmen de ovinos. CBMs que foram o terceiro grupo mais abundante (12,6%) não apresentam 

atividade enzimática relatada por conta própria, mas pode atuar na potencialização das atividades 

de todos os outros grupos de CAZymes (GHs, CEs e enzimas auxiliares) (Tomme et al., 1995; 

Boraston et al., 2004). 

Singh e colaboradores (2014) identificaram genes codificadores de proteínas que atuam na 

degradação de carboidrato a partir do sequenciamento metagenômico do DNA ruminal de 

búfalos, extraído da fase sólida do rúmen coletada seis semanas após o início da dieta dos 

animais. Foram encontrados 2.614 genes candidatos, sendo 1.943 genes distribuídos em 48 

famílias GH, 124 genes em famílias CBM e 261 genes em famílias de enzimas de glicosil 

transferases (GT). A alta magnitude de glicosil transferase sugere o desenvolvimento de ação em 

processo de degradação da biomassa combinada, mostrando o potencial de busca de enzimas 

degradadoras de biomassa vegetal a partir do metagenoma do rúmen de búfalos (Singh et al., 

2014). Brulc e colaboradores (2009) encontraram diversas famílias GHs e vários CBMs, porém, 

em contraste com este trabalho, não foram identificadas as famílias GH6, CBM1 e CBM10. 

Alguns estudos têm usado bibliotecas metagenômicas para explorar o rúmen, por exemplo, 

Ferrer et al. (2005) identificaram 22 subfamílias GH em bibliotecas metagenômicas provenientes 

da microflora do rúmen de bovinos, e Wang et al (2011) clonou 87 fragmentos de genes de 

xilanases provenientes do rúmen de cabras. 

 

5.4. Efeito da alteração da dieta no microbioma do rúmen de ovinos 

No presente estudo foi possível observar o enriquecimento funcional para a degradação 

da biomassa vegetal e do aumento da ocorrência de enzimas lignocelulolíticas através do efeito da 

manipulação da dieta de ovinos por meio da substituição parcial da fração volumosa por bagaço 

de cana-de-açúcar que contém uma biomassa vegetal com maior recalcitrância. Diversos fatores 
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podem influenciar o microbioma ruminal como, por exemplo, alterações na dieta, a idade do 

animal, o uso de antibióticos, a localização geográfica, estações do ano, saúde do animal e até 

mesmo a genética do hospedeiro (Koncherginkaya et al., 2001; Li e Zhu, 2009), entretanto, 

mesmo com a influência desse fatores, Henderson e colaboradores (2015) sugeriram que o 

microbioma do rúmen é composto por um core que ainda é pouco caracterizado, especialmente o 

domínio Bactéria. 

A comunidade microbiana presente no rúmen é responsável por executar funções 

essenciais para a nutrição e para o desenvolvimento dos ruminantes, sendo esses animais 

altamente dependentes de sua microbiota para o aproveitamento de uma dieta exclusivamente 

herbívora em uma relação mutualística (Duncan e Poppi, 2008). Apesar das alterações 

provenientes dos diversos fatores acima citados, o ambiente do rúmen apresenta uma alta 

redundância funcional entre os microrganismos ali presentes (Weimer, 2015), isso significa que 

diferentes espécies podem desempenhar mesma função e com isso se adaptar rapidamente, e essa 

flexibilidade estrutural da comunidade microbiana permite o hospedeiro explorar uma ampla 

variedade de plantas em sua dieta (Henderson et al., 2015; Weimer, 2015). 

Podemos observar a influência da redundância funcional quando comparamos os 

gráficos da Análise de Componentes Principais (PCA) da taxonomia do rúmen (Figura 14) com o 

gráfico de PCA da anotação das funções (Figura 18). No primeiro gráfico citado não foi possível 

observar um agrupamento entre as repetições de um mesmo tratamento, e considerando a 

classificação taxonômica da comunidade bacteriana, não há correlação entre a estruturação da 

comunidade e os tratamentos com diferentes dietas. Porém, no gráfico de PCA da anotação 

funcional foi possível observar um agrupamento entre as repetições de um mesmo tratamento, 

revelando uma correlação entre a dieta e a funcionalidade do microbioma. Com isso, pode-se 

inferir que mesmo que não exista diferença na composição da comunidade microbiana entre os 

grupos de animais alimentados com diferentes dietas, às funções executada por esses 

microrganismos mostram-se diferentes entre os tratamentos, apresentando uma redundância 

funcional.  

Whitaker e colaboradores (1993) mostraram que a manipulação nutricional em bovinos, 

pode afetar substancialmente a saúde do animal e a produção de leite. Estudos tem mostrado 

cada vez mais que o tipo da dieta e sua composição é um fator chave para a digestão, podendo 

alterar a fermentação ruminal e direcionar vias metabólicas enriquecendo grupos específicos de 

microrganismos (Hart et al., 2008; Romagnoli, 2016). No presente estudo, foram analisados os 

microrganismos associados à fibra ruminal com o objetivo de identificar as enzimas envolvidas na 

despolimerização da biomassa vegetal. Os resultados mostraram uma alta abundância dos filos 
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Bacteroidetes e Firmicutes que somados representam 80% da comunidade total do rúmen de 

ovinos. Estes filos predominantes possuem espécies especializadas na fermentação da parede 

celular vegetal que é composta por celulose, hemicelulose e lignina (van Soest, 1994). A lignina 

em especial é o componente de maior dificuldade para digestão e tem a principal função de servir 

como uma barreira física as plantas, limitando o ataque microbiano por se tornar indigesta em 

condições anaeróbicas uma vez que os microrganismos do rúmen possuem uma quantidade 

reduzida de enzimas capazes de degradá-la (McAllister et al., 1994; van Soest, 1994).  

Os filos Firmicutes e Bacteroidetes se mostraram mais abundantes como já descritos, 

apresentando espécies chaves para a fermentação e degradação de biomassa vegetal além de 

apresentarem também microrganismos que são categorizados como espécies chaves, com ampla 

influência no ecossistema ruminal cujo seu desaparecimento poderia colocar em risco o 

funcionamento desse ambiente como um todo (Jami e Mizrahi, 2012; Weiner et al., 2015). 

 

5.5. Prospecção de genes codificadores de proteínas envolvidas na degradação da de 

biomassa vegetal a partir do metagenoma do rúmen de ovinos  

A montagem de novo é o processo de construção de um genoma ou fragmentos maiores 

denominados contigs, sem que para isso, seja usada uma referência. É um procedimento bastante 

complexo, principalmente na definição dos passos necessários, de modo a que a montagem tenha 

o menor número possível de falhas. As leituras são comparadas e alinhadas entre si, permitindo 

desta forma montar segmentos de sequência cada vez maiores (Baker, 2012). 

Para a predição funcional e busca de genes completos codificadores de proteínas que estão 

envolvidas na  degradação da biomassa vegetal é necessária à realização da montagem dos contigs, 

entretanto sequenciamentos de comunidades microbianas de alta complexidade resultam em 

pouca ou nenhuma montagem de fragmentos (Raes, 2007). Foi observado que os dados 

resultantes da montagem dos contigs indicaram a utilização de aproximadamente 10% dos reads 

para em todas as amostras, o que foi esperado uma vez que o rúmen abriga comunidades 

microbianas complexas devido a suas características peculiares (KANRA, 2005). 

A Montagem possibilitou a recuperação de três genes que codificam proteínas com função 

na desconstrução da biomassa vegetal, GH2, GH16 E GH25. O gene ligado à família GH2 foi 

identificado como uma β-manosidades. Essa enzima lisossômica β-manosidase (EC 3.2.1.25) cliva 

o resíduo de mannosilo Ligações β-monosídicas na ligação-N de cadeias laterais de glicoproteínas 

de oligossacarídeos. Os oligossacarídeos de glicoproteínas de ligação-N são degradados a partir 

da ação sequencial de pelo menos cinco diferentes atividades de enzimas lisossômicas. 
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Deficiências de qualquer dessas atividades resulta em um acúmulo de cadeias de oligossacarídeos 

incompletamente catabolizadas que levam a vacuolação celular generalizada (Adams et al,. 1943). 

Estudos de prospecção de lignocelulases a partir do metagenoma de rúmen mostra uma 

predominância desse gene nas sequências anotadas em diversos animais ruminantes como ovinos, 

caprinos, bubalinos e renas. (Jose et al., 2017, Wang et al., 2013; Stevenson e Weimer 2007; Pope 

et al., 2012 ;Brulc et al., 2009; Hess et al., 2011; Warnecke et al., 2007; Qi et al., 2011), entretanto, 

dados sobre a caracterização enzimática para degradação da biomassa vegetal desse gene, ainda se 

encontra deficiente na literatura. 

 β-glucanases, pertencentes à família GH16 (EC: 3.2.1.39), são enzimas multifuncionais 

que hidrolisam polissacarídeos como a celulose (Pitson er al., 1993, Kumar; Deobagkar, 1996) e 

ligações β-(1,3)-D-glicosídicas de glucanas lineares ou parcialmente ramificadas (Stone; Clarke, 

1992; Sutherland, 1999). A celulose, um polímero de D-glucose ligado por ligação β-1,4, é o 

principal componente da parede celular da planta. A liberação de moléculas de glicose a partir das 

cadeias de lignocelulose, para serem utilizadas como matéria-prima para produzir etanol é uma 

estratégia promissora (Hasunuma et al., 2013; Zhang et al., 2006). Neste caso, a decomposição 

eficiente da celulose é o principal fator que determina a viabilidade desta estratégia. Assim sendo, 

são necessárias celulases altamente eficazes que catalisam a hidrólise da celulose. Além da 

indústria de combustíveis, a celulase também é aplicada em várias outras indústrias, como 

indústrias têxtil, detergente e papelaria (Ko et al., 2010; Miao et al., 2014; Zhao et al., 2012), que 

utilizam essas enzimas para substituir os químicos tradicionais, tornando o processamento menos 

impactante ao meio ambiente de maneira que o mercado de celulase tende a crescer (Cherry e 

Fidantsef, 2003; Zhang et al., 2006). 

As fontes mais comuns para exploração das celulases são as bactérias e fungos (Kumar et 

al., 2008). As evidências sugerem que os fungos dos ruminantes contêm celulases com atividades 

muito superiores aos fungos encontrados nos demais ecossistemas (Chen et al., 2003; Harhangi et 

al., 2003; Nagy et al., 2007; Qiu et al., 2000). Assim, os fungos do rúmen são considerados como 

uma fonte potencial para a busca de celulases altamente eficientes. Uma vez que o cultivo de 

fungos do rúmen em larga escala não é fácil devido às suas condições de crescimento únicas, o 

número de celulases clonadas a partir de fungos do rúmen é limitado. 

As lisozimas são beta-N-acetil-muramil-hidrolase que perturbam a mureína bacteriana 

(Fleming, 1922). A lisozima animal mais comum é o tipo C, encontrada em animais, insetos e 

plantas (Prager e Jolles, 1996). Os animais monogástricos possuem um único gene para a lisozima 

C que é expressa em vários tecidos (Yu e Irwin, 1996) e está envolvida principalmente na defesa 

contra infecções bacterianas. Em contraste, os ruminantes possuem múltiplos genes de lisozima 
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(Iewin e Wilson, 1989; Mantovani, 2001). A maioria dos componentes dietéticos são fermentados 

no rúmen para ácidos gordurosos voláteis, e o ruminante se beneficia da digestão de bactérias 

para obter aminoácidos. A lisozima proveniente do rúmen de bovino é uma enzima básica 

adaptada para atuar nas condições extremas, com atividade ótima em pH baixo (4.5-5.2), valores 

baixos de força iônica e resistente ao ácido e à pepsina (Mantivani, 2001). As diferenças de 

aminoácidos entre proteínas homólogas de diferentes espécies podem ter significância adaptativa, 

como é o caso das lisozimas encontradas no rúmen. As bactérias do rúmen representam um 

componente importante da biomassa do rúmen e é um fator provável que exerce pressão 

evolutiva sobre a lisozima.  

As lisozimas, que evoluíram em um ambiente muito hostil, como o estômago ou o rúmen, 

desenvolveram resistência ao ácido e proteólise e podem ser aplicadas no tratamento de infecções 

e na indústria de alimentos. Na indústria de produção animal, o extensivo uso de antibióticos e 

hormônios como promotores de crescimento representaram ameaças à saúde humana e animal, e 

a suplementação de ração com alguns promotores de crescimento é agora ilegal. Assim, o uso de 

novos promotores de crescimento que não representam problemas de resistência é uma 

prioridade, e os peptídeos antimicrobianos são, naturalmente, bons candidatos. Na verdade, a 

lisozima foi considerada tão eficaz quanto os antibióticos convencionais, na promoção do 

crescimento de aves (Humphrey et al., 2002).  

A montagem de genes completos selecionados no presente trabalho foi possível a partir 

dos dados metagenômicos, entretanto, a amplificação e caracterização enzimática não foi 

possível. Entre os fatores que podem explicar a não obtenção do amplicon, incluem, baixa 

cobertura de sequenciamento considerando a complexidade do rúmen, baixo número de cópia 

dos genes alvo, ou ainda a presença de inibidores na amostra que impedem a amplificação. 
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6. CONCLUSÃO 

A comparação da estrutura do microbioma nos tratamentos permitiu a identificação de 

um core microbiano compartilhado por todos os animais estudados, o qual apresenta basicamente, 

a predominância de quatro principais filos: Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria e 

Actinobacteria, resultado também observado em outros trabalhos que investigam o microbioma 

do rúmen em diferentes animais.  

A análise funcional do microbioma do rúmen de ovinos revelou que a adição de bagaço 

de cana-de-açúcar na dieta impactou significativamente em funções de classes de nível 1 anotadas 

com banco de dados SEED como metabolismo de proteínas, de carboidratos, de aminoácidos e 

de RNA e DNA. No geral, tanto na taxonomia quanto na parte funcional pode-se observar um 

enriquecimento dos grupos microbianos e classes funcionais no tratamento com a Dieta 2.  

A classificação taxonômica não apresentou correlação com os tratamentos na análise de 

ordenação, entretanto, o conjunto de resultados obtidos aponta que a alteração na dieta de ovinos 

pela substituição de uma parte da fração volumosa da dieta por bagaço de cana-de-açúcar impacta 

na estruturação da comunidade bacteriana do rúmen de ovelhas enriquecendo funções 

relacionadas à degradação de biomassa.  

Assim, os resultados sugerem o potencial de manipular a dieta de ovelhas com a 

intenção de favorecer grupos e funções de microrganismos em um ambiente naturalmente 

enriquecido como o rúmen para aumentar a frequência de genes específicos possibilitando a 

chance de descoberta de novos genes especializados na degradação da biomassa para possível 

aplicação industrial. 
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7. CONCLUSÃO 

A comparação da estrutura do microbioma nos tratamentos permitiu a identificação de 

um core microbiano compartilhado por todos os animais estudados, o qual apresenta basicamente, 

a predominância de quatro principais filos: Bacterioidetes, Firmucutes, Proteobacteria e 

Actinobacteria, resultado também observado em outros trabalhos que investigam o microbioma 

do rúmen em diferentes animais. A análise funcional do microbioma do rúmen de ovinos revelou 

que a adição de bagaço de cana-de-açúcar na dieta impactou significativamente em funções de 

classes de nível 1 anotadas com banco de dados SEED como metabolismo de proteínas, de 

carboidratos, de aminoácidos e de RNA e DNA. No geral, tanto na taxonomia quanto na parte 

funcional pode-se observar um enriquecimento dos grupos microbianos e classes funcionais no 

tratamento com a Dieta 2.  

A classificação taxonômica não apresentou correlação com os tratamentos na análise de 

ordenação, entretanto, o conjunto de resultados obtidos aponta que a alteração na dieta de ovinos 

pela substituição de uma parte da fração volumosa da dieta por bagaço de cana-de-açúcar impacta 

na estruturação da comunidade bacteriana do rúmen de ovelhas enriquecendo funções 

relacionadas à degradação de biomassa. Assim, os resultados sugerem o potencial de manipular a 

dieta de ovelhas com a intenção de favorecer grupos e funções de microrganismos em benefício 

do desempenho animal ou ainda usar o rúmen como fonte de genes especializados na degradação 

da biomassa para possível aplicação industrial. 
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