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RESUMO 

Caracterização genômica de bactérias heterotróficas associadas a cianobactérias da 

ordem Nostocales 

Cianobactérias podem estabelecer associações ecológicas com muitos 

organismos, como fungos, animais e plantas. Embora cianobactérias possam 

também interagir com outras bactérias, essas associações são puco estudadas. As 

cianobactérias da ordem Nostocales são capazes de fixar nitrogênio atmosférico, 

sendo que todos utilizam a mesma estratégia para conseguir realizar esse 

metabolismo. Logo, tornam-se um modelo adequado para o estudo da interação 

bactéria-cianobactérias. Os avanços das técnicas de sequenciamento e da 

bioinformática vêm, nos últimos anos, permitindo que essas interações seja 

estudadas em maior detalhe. Dessa forma, neste trabalho, tivemos o objeto de 

caracterizar os genomas das bactérias da cianosfera de cinco linhagens de 

cianobactérias da ordem Nostocales analisando o potencial metabólico do 

consórcio. Para isso, os dados resultantes do sequenciamento em plataforma 

Illumina MiSeq dos cultivos unicianobacterianos das linhagens  

Sphaerospermopsis torques-reginae ITEP-024, Nostoc sp. CENA67, Fischerella 

sp. CENA161 e Cylindrospermopsis raciborskii CENA302 e CENA303 foram 

analisados, pré-processados e montados, e os genomas das cianobactérias e das 

bactérias da cianosfera foram reconstruídos, levando em conta a abundância e da 

proporção de conteúdo GC. Os genomas foram taxonomicamente classificados e 

funcionalmente anotados. A diversidade da comunidade foi acessada por meio da 

recuperação de sequências do gene 16S RNAr. Os dados brutos do sequenciamento 

também foram analisados para taxonomia e função no servidor MG-RAST. No 

total, 33 genomas de alta qualidade foram recuperados e identificados como 

pertendentes às classe Actinobacteria (1), Alphaproteobacteria (23), Bacteroidetes 

(2), Betaproteobacteria (4), Deltaproteobacteria (1) e Gammaproteobacteria (3). As 

análises de diversidade baseadas no gene 16S RNAr identificaram 41 gêneros de 

bactérias associadas às cianobactérias, distribuídos em 5 filos diferentes, revelando 

estrutura e composição distintas para cada consórcio. A análise funcional do 

consórcio revelou o potencial de produção de muitos metabólitos secundário pelas 

bactérias da cianosfera que podem atuar no estabelecimento e manutenção de sua 

associação com as cianobactérias. Os dados revelam ainda que a cianobactéria é a 

única fornecedora de nitrogênio para os organismos do consórcio, uma vez que é a 

única capaz de realizar o processo de fixação de nitrogênio. Por sua vez, as 

cianobactérias apresentam maior capacidade de utilização de fósforo inorgânico, 

enquanto que as bactérias da ciansfera têm genes para consumo de fontes de fósforo 

orgânico. Esses dados sugerem que as bactérias da cianosfera são dependentes do 

hospedeiro tanto em estrutura, como em função. 

Palavras-chave: Simbiose, Cianosfera, Metagenômica, Binning 
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ABSTRACT 

Genome characterization of heterotrophic bacteria associated with nostocalean 

cyanobacteria 

Cyanobacteria may establish ecological associations with several 

organisms like fungi, animals and plants. Although cyanobacteria may also interact 

with other bacteria, these associations are little studied. Cyanobacteria from 

Nostocales order can fix atmospheric nitrogen, using the same strategy to perform 

the metabolism. Thus, they are an adequate model for study of bacteria-

cyanobacteria interactions. The advantages of sequencing and bioinformatic 

techniques in the last years, allow a deeper study of these association. Then, this 

work aimed to characterize the genomes of cyanosphere bacteria of five 

Nostocalean cyanobacterial strains as in vitro consortia, analyzing the metabolic 

potential of the consortia. To achieve these goals, the MiSeq Illumina data 

sequencing from the unicyanobacterial strains Sphaerospermopsis torques-reginae 

ITEP-024, Nostoc sp. CENA67, Fischerella sp. CENA161 and Cylindrospermopsis 

raciborskii CENA302 and CENA303 were analyzed, pre-processed and assembled 

for subsequent genomes separation of the cyanobacterium and its cyanosphere 

bacteria, in function of abundance and GC content. The genomes were classified 

and functionally annotated. Consortia diversity was inferred by retrieving 16S 

rRNA gene sequences from metagenome. The raw data sequencing were also 

analyzed to taxonomy and function on MG-RAST server. A total of 33 high-quality 

genomes were recovered and identified on the classes Actinobacteria (1), 

Alphaproteobacteria (23), Bacteroidetes (2), Betaproteobacteria (4), 

Deltaproteobacteria (1) e Gammaproteobacteria (3). The diversity analysis based 

on 16S RNAr identified 41 genus of cyanosphere bacteria, distributed into five 

distinct phyla, revealing different structure and composition to each consortium. 

Functional analysis showed the potential production of many secundary 

metabolities by cyanosphere bacteria that can act in establishing and maintaining 

their association with cyanobacteria. Furthermore, the data reveal the cyanobacteria 

as the only nitrogen provider, since it is the only one capable of performing the 

nitrogen fixation process. On the other hand, cyanobacteria have a high capacity for 

using inorganic phosphorus, while associated bacteria have genes for consumption 

of organic sources of phosphorus. These results suggest that the cyanosphere 

bacteria are dependent on host in structure and function. 

Keywords: Symbiosis, Cyanosphrere, Metagenomic, Binning 
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1. INTRODUÇÃO 

Cianobactérias são organismos fotoautotróficos e cosmopolitas com uma grande 

plasticidade fenotípica e fisiológica. Esses organismos possuem uma longa história evolutiva, 

tendo sua origem no planeta à aproximadamente 2,4 bilhões de anos (Blank; Sánchez-

Baracaldo, 2010), o que favoreceu que muitas espécies desenvolvessem associações com vários 

organismos, incluindo eucariotos, tais como acídias, vermes equioides, larvas de mosquitos, 

esponjas, diatomáceas, dinoflagelados, fungos (líquens) e plantas (cicas, briófitas, Azolla, 

Gunnera) (Rai et al., 2002). Embora sendo muito comuns, as associações entre cianobactérias 

e outras bactérias só recentemente começaram a ser melhor estudadas. 

Associações entre cianobactérias e outros microrganismos têm sido estimadas entre as 

mais antigas formas de vida conhecidas. Estudos realizados com estromatólitos – estruturas 

litificadas complexas organizado em camadas bem definidas, na qual acredita-se que tenham 

sido formadas pela captura e ligação de partículas de sedimentos a microrganismos, 

especialmente cianobactérias (Kromkamp et al., 2007) – sugerem que agregados microbianos 

dominados por cianobactérias favoreceram o desenvolvimento de comunidades microbianas 

com interações complexas, que podem durar um longo período (Cohen & Gurevitz, 2006). Mais 

recentemente, trabalhos mostram que florações, caracterizadas pelo aumento massivo de 

cianobactérias em corpos d’água eutrofizados, são frequentemente acompanhadas por 

interações com diversas comunidades microbianas heterotróficas que podem favorecer o 

crescimento cianobacteriano (Berg et al., 2009). Outras interações, em outros ambientes 

dominados por cianobactérias, como biofilmes e crostas, também mostram uma intrínseca 

relação entre cianobactérias e a comunidade microbiana heterotrófica associada modulando as 

características ambientais e os processos que ocorrem. 

A investigação in situ dessas interações entre cianobactérias e bactérias heterotróficas 

é metodologicamente complexa. Contudo, culturas unicianobacterianas isoladas em 

laboratórios frequentemente contém bactérias associadas devido, em parte, a sua co-

dependência (Cole et al., 2014). Logo, essas culturas poderiam ser utilizadas como um bom 

modelo para entender como essas interações ocorrem, permitindo buscar por possíveis 

complementaridades metabólicas entre esses microrganismos. 

Cianobactérias são organismos que apresentam uma grande variedade metabólica, 

com diferentes estratégias para obtenção nutrientes. A fixação de nitrogênio, por exemplo, é 

um metabolismo realizado por diferentes grupos de cianobactérias, que só ocorre em axonia, 

de modo que, dentro do filo das cianobactérias existem diferentes estratégias para proteger a 
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nitrogenase, a enzima responsável pelo processo de fixação de nitrogênio, da ação deletéria do 

oxigênio (Herrero et al., 2013). As diferentes estratégias vão desde a separação temporal entre 

a fixação de nitrogênio e a fotossíntese (processo no qual há a liberação de oxigênio) até a 

separação espacial, como ocorre nas cianobactérias da ordem Nostocales (Fiore, Honda, 2008). 

Dentre as cianobactérias, as Nostocales constitituem um grupo no qual todos os organismos 

possuem a mesma estratégia para a realização do processo de fixação de nitrogênio, que é a 

diferenciação de células vegetativas em heterócitos, que são células que perdem o aparelho 

fotossintético e passam por outras modificações que as deixam tornam aptas para realização 

exclusivamente da fixação de nitrogênio. 

Nesse trabalho, cinco consórcios microbianos incluindo cianobactérias da ordem 

Nostocales e bactérias associadas foram sequenciados e seus genomas recuperados e 

caracterizados, numa tentativa de tentar verificar características que possam favorecer a 

interação entre os organismos. Desse modo, aqui, hipotetizamos que as comunidades 

bacterianas associadas às cianobactérias apresentam metabolismos complementares ao 

metabolismo do hospedeiro. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Biologia das cianobactérias 

As cianobactérias têm sua origem datada em pelo menos 2,4 bilhões de anos, sendo 

um dos organismos com a história evolutiva mais longa. São microrganismos Gram-negativos, 

pertencentes ao domínio Bacteria, caracterizados principalmente pela sua capacidade de 

realizar fotossíntese oxigênica (Blank; Sánchez-Baracaldo, 2010), e cuja morfologia varia 

desde formas unicelulares até talos formados por ramos filamentosos ramificados, com células 

diferenciadas e com diferentes funções (Rai et al., 2002). Considerados um dos organismos 

mais antigos do planeta, as cianobactérias estão presentes em praticamente todos os ambientes, 

sendo comumente encontrados em corpos d’água doce ou marinhos, no solo, sobre rochas, 

sobre troncos de plantas, e também em ambientes considerados extremos, como lagos com 

extremos de pH, desertos, águas termais e lagos antárticos (Castenholz, 1973; Dor; Danin, 

1996; Skulberg, 1995).  

As cianobactérias foram os primeiros organismos a realizar a fotossíntese oxigênica, 

fazendo com que ocorresse o acúmulo de oxigênio na atmosfera terrestre, tornando-a oxidante, 

e permitindo, assim, o desenvolvimento da vida aeróbica mais complexa como conhecemos 

hoje. Esse marco geológico é conhecido como Grande Evento de Oxidação, ocorrido há 2,4 

bilhões de anos (Fischer et al., 2016; Allen et al., 2019). Além da capacidade de fixar carbono 

através da fotossíntese, as cianobactérias ainda são capazes de realizar outro importante 

processo biológico, a fixação de nitrogênio. Desse modo, elas podem ser consideradas como 

um dos principais produtores primários de matéria orgânica e de entrada de nitrogênio nos 

ecossistemas (Castenhholz, 2001).  

O nitrogênio faz parte da estrutura de proteínas, ácidos nucléicos, peptidoglicanos e 

outras moléculas essenciais a todos os seres vivos (Young, 1992). Dessa forma, ele é um 

elemento limitante ao desenvolvimento e sustentabilidade de toda a cadeia trófica de um 

ecossistema. Embora seja abundante na atmosfera, a introdução desse elemento na cadeia 

trófica é realizada apenas por microrganismos que possuem a enzima nitrogenase, que é capaz 

de catalisar a reação de quebra da tripla ligação entre dois átomos de nitrogênio formando, 

assim, amônia, que é então incorporada na cadeia trófica. Entre os principais organismos 

capazes de realizar a fixação biológica de nitrogênio, temos bactérias de vida livre do solo, 

rizóbios simbiontes de raízes de plantas e cianobactérias, que são os principais fornecedores de 

nitrogênio em ambientes de aquáticos (Holguin et al., 2001; Zehr, 2011). 
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Embora a fotossíntese e fixação biológica de nitrogênio sejam os principais 

metabolismos encontrados em cianobactérias, existem algumas particularidades que nos 

mostram a versatilidade metabólica desse grupo de microrganismos. Algumas cianobactérias, 

por exemplo, são capazes de sobreviver no escuro e em condições de anaerobiose, uma vez que 

apresentam a capacidade de realizar fermentação de substratos orgânicos por diferentes vias 

metabólicas, produzindo CO2, hidrogênio, formato, acetato, lactato e etanol, além de poder 

utilizar sulfeto como aceptor de elétrons (Cohen et al., 1986; Stal; Moezelaar, 1997). 

Além de metabolismos primários, as cianobactérias ainda são capazes de produzir 

muitas substâncias químicas, derivadas de seu metabolismo secundário, como hidrocarbonetos, 

ácidos graxos, terpenoides, carotenoides, sacarídeos, lipopeptídeos, toxinas, entre outras que 

possuem importância ecológica, estando associadas a vantagem competitiva ou contribuindo 

para a realização de associações e simbioses (Dembitsky; Rezanka, 2005; Liaimer et al., 2015). 

Toda essa diversidade metabólica faz com que as cianobactérias sejam um exemplo de 

sucesso evolutivo, o que se reflete em seu desempenho de importantes funções ecológicas e no 

estabelecimento de associações mutualísticas e simbióticas com muitos outros organismos. 

 

2.2. Associações simbióticas com cianobactérias 

O termo simbiose pode ter diferentes significados, mas de forma geral ele está 

relacionado a relações mutualísticas obrigatórias entre dois organismos distintos, envolvendo a 

troca de metabólitos entre ambos os simbiontes, com benefício entre ambos, mesmo que em 

diferentes proporções (Rai, 1990). Quando se estuda a ocorrência de simbioses em 

cianobactérias, o primeiro ponto que se destaca é a amplitude de organismos com os quais elas 

conseguem interagir. Enquanto alguns organismos tendem a interagir com uma ou poucas 

espécies, como é o caso dos rizóbios, as cianobactérias já foram descritas em associação com 

diatomáceas, dinoflagelados, fungos, ascídias, esponjas, ursos e diversos grupos de plantas 

(Adams, 2000 ; Rai et al., 2002 ; Usher et al., 2007; Adams et al. 2013 ).  

Embora cianobactérias sejam bastante diversas e abundantes em ecossistemas 

terrestres, apenas uma pequena parte destas podem realizar simbioses bem definidas com 

hospedeiros eucarióticos (Rikkinen, 2017). Os gêneros Nostoc, Calothrix, Dichothrix, 

Stigonema e Rhizonema apresentam linhagens capaz de formar simbioses com plantas (Lücking 

et al. 2009, 2013; Dal-Forno et al. 2013). Enquanto isso, Gloeocapsa e Anacystis são 

encontradas geralmente associados a fungos ascomicetos formadores de líquens (Tschermak-

Woess, 1988; Voytsekhovich et al. 2011a, b).  
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A identificação taxonômica de cianobactérias em simbiose é bastante dificultada pela 

grande alteração fenotípica que ocorre quando em associação com outros organismos. Essas 

mudanças são resultado de uma intensa troca de sinais químicos entre o hospedeiro e a 

cianobactéria. Por exemplo, quando dentro do hospedeiro, a produção de hormogônios em 

Nostoc é reprimida por fatores de repressão de hormogônios. Liaimer et al. (2015) reportou que 

a produção de nostopeptolida, um peptídeo não ribossomal, pode funcionar como um fator de 

repressão de hormogônios ou como quimioatraente, dependendo de sua concentração 

extracelular. Similarmente, a sacarose produzida pelo hospedeiro, pode reprimir a produção de 

hormogônios e induzir a produção de bainhas de mucilagem, que desempenha um importante 

papel no estabelecimento da simbiose (Splitt; Risser, 2016). 

Os casos mais bem estudados de simbioses com cianobactérias são com plantas, tendo 

já descritas associações com antocerotófitas, cicadáceas, hepáticas, musgos, Azolla e Gunnera 

(Adams et al., 2013). Todos os cianobiontes de plantas possuem pelo menos duas características 

essenciais: (I) a habilidade de diferenciar células vegetativas em heterócitos, que são células 

especializadas em fixação de nitrogênio, e (II) hormogônios, que são pequenos filamentos de 

células vegetativas que funcionam como propágulos de dispersão (Adams et al., 2006). 

Geralmente essa associação com plantas ocorre nas raízes, mas também é possível encontrar 

cianobactérias infectando o caule, gemas e folhas. Essa interação visa o fornecimento de 

compostos nitrogenados para as plantas, sendo o gênero Nostoc o mais comumente encontrado 

em associação com plantas, tais como as briófitas (principais hospedeiros) Blasia spp e 

Anthoceros spp., a angiosperma Gunnera spp (única angiosperma cuja simbiose com 

cianobactérias foi identificada), a planta aquática Azolla e cicadáceas (Chappman; Margulis, 

1998). Em geral, quando em simbiose, as taxas de fixação de carbono das cianobactérias tendem 

a diminuir, enquanto a fixação de nitrogênio é estimulada., ao passo que as células vegetativas 

podem ter seu tamanho aumentando, apresentando formas irregulares (Adam, Duggan, 2008; 

Adams et al., 2013). Além disso, há um aumento considerável do número de heterócitos 

(Meeks; Elhau, 2002). 

Dentre as simbioses realizadas por cianobactérias, os líquens são alguns do mais bem 

estudados. Líquens são associações entre certos fungos e organismos fotossintetizantes no qual 

há a formação de uma estrutura nova, diferente dos dois organismos originários, que 

representam a integração de um metabolismo heterotrófico (micobionte) e autotrófico (Rai, 

2002). Cerca de 8 a 10% dos líquens são compostos por cianobactérias. Entre as heterocitadas, 

já foram relatados os gêneros Calothrix, Nostoc, Scytonema e Fischerella formando interações 

com diferentes fungos. Já entre as unicelulares, Hyella, Gloeocapsa, Gloeothece e 
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Synechocystis foram encontrados associados a fungos (Ahmadjian, 1993; Rikkinen, 2015). 

Uma vez formado o talo do líquen, é estabelecida a simbiose entre a cianobactéria e a o fungo, 

onde o cianobionte passa a suprir com glicose e/ou nitrogênio fixado o micobionte. Em troca, 

o fungo fornece água, dióxido de carbono e um ambiente estável, tamponado e seguro da 

predação de invertebrados (Rikkinen, 2017). 

Nos ambientes aquáticos, as cianobactérias desempenham um importante papel 

ecológico, tanto por conta da fixação de carbono, quanto pelo incremento de nitrogênio nesses 

ecossistemas, através da fixação biológica de nitrogênio. Em virtude disso, simbioses com 

cianobactérias, principalmente aquelas capazes de realizar a transformação de N2 atmosférico 

em amônia, são particularmente importantes na ciclagem desses elementos, em especial nos 

oceanos (Foster; Zehr, 2019). Dentre essas associações, duas são mais comumente estudadas: 

(I) as simbioses entre cianobactérias e protistas heterotróficos e (II) entre cianobactérias 

fixadoras de nitrogênio e protistas fotossintetizantes. Os protistas heterotróficos geralmente 

obtêm carbono através da alimentação e, ao realizar simbiose com cianobactérias, mantém 

dentro de seu corpo, um organismo capaz de fornecer carbono para seu sustento, dando em 

troca, proteção contra predadores.  

Diversos trabalhos já identificaram essa associação em dinoflagelados, radiolários, 

tintinídeos, silicoflagelados e amoebas tecadas. Em todos esses organismos foram observadas 

cianobactérias unicelulares, geralmente Synechococcus ou Prochlorochoccocus, as vezes 

envoltas por uma bainha mucilaginosa, mas com aspecto íntegro e vivo, sem sinais de 

degradação, e com grânulos de glicogênio e cianoficina. Isso é um sinal de que esses 

organismos realmente estão em associação e não são apenas resultado da ingestão pelos 

protistas. Em alguns casos, foi observado também a presença de nitrogenase ativa, indicando 

que as cianobactérias possam estar fornecendo, ainda, nitrogênio para os hospedeiros (Norris, 

1961 ; Sournia, 1970 ; Buck; Bentham, 1998; Carpenter, 2002;  Takahashi et al., 2003; Foster 

et al., 2006a,b; Escalera et al., 2011; Gómez et al., 2011).  

A associação entre cianobactérias e os protistas fotossintetizantes parece ser, 

entretanto, um pouco mais complexa, pois, dentre as poucas associações já estudadas, parece 

haver uma relação de dependência obrigatória, onde um não sobrevive sem o outro (Foster; 

Zehr, 2019). As diatomáceas, um tipo de microalga fotossintetizante, já foram encontradas 

associadas com as cianobactérias heterocitadas Richelia intracellularis e Calothrix 

rhizosoleniae (Janson et al., 1999; Foster; Zehr, 2006; Foster; O’Mullan, 2008). Nessas 

associações, apenas a C. rhizosoleniae conseguiu ser isolada (Foster et al., 2010), no entanto, o 

hospedeiro não conseguiu sobreviver sem a cianobactéria, demonstrando a dependência da 
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simbiose. Os estudos de nitrogênio mostraram a transferência do nitrogênio fixado para a 

diatomácea hospedeira (Foster et al., 2011). Em 2010, Moisander et al., conseguiu identificar 

pela primeira vez a cianobactéria unicelular e fixadora de nitrogênio Crocosphaera watsonii 

associada com diatomáceas. Seis linhagens já foram isoladas e estão em estudos genômicos 

para tentar entender as mudanças dos genomas da cianobactéria durante a simbiose, uma vez 

que essa espécie é tradicionalmente de vida livre e pode funcionar como um ótimo modelo para 

estudos evolutivos (Wilson et al., 2017; Caputo et al., 2019).  

Por fim, uma cianobactéria fixadora de nitrogênio foi encontrada vivendo em simbiose 

com uma diatomácea amplamente distribuída (Zehr et al., 2008). Chamada inicialmente de 

UCYN-A, e posteriormente catalogada como “Candidatus Atelocyanobacterium thalassa,”, 

essa cianobactéria não sobrevivia ao cultivo e, após o sequenciamento e montagem do genoma 

(Thompson et al., 2014) descobriu-se que a mesma não tinha a o aparato fotossintético completo 

e dependia, portanto, da microalga hospedeira para sua sobrevivência. 

 

2.3. Cianosfera – a associação entre cianobactérias e outras bactérias 

Consórcios de cianobactérias com bactérias associadas são taxonomicamente 

complexos, metabolicamente interativos e autossustentáveis. Os registros fósseis indicam que 

essas associações representam os primeiros habitantes existentes e modificadores da Biosfera 

da Terra (Paerl et al., 2000). Embora as associações entre cianobactérias e outros 

microrganismos sejam estimadas entre mais antigas, vide os registros fósseis de estromatólitos, 

essas interações não receberam ao longo dos anos a mesma atenção que as associações entre 

cianobactérias e outros eucariotos (Alvarenga et al., 2017). Apenas com o desenvolvimento de 

métodos mais refinados como sequenciamento de DNA, métodos metabolômicos, microscopia 

eletrônica e ferramentas bioinformáticas, é que essas associações puderam ser analisadas de 

uma forma mais assertiva.  

Cianobactérias são produtores primários, fixadores de nitrogênio, produtores de 

diversos metabólitos secundários, além de possuírem uma bainha mucilaginosa que apresenta 

alta qualidade nutricional capaz de sustentar uma grande biomassa de consumidores primários 

(Nagarkar et al., 2004). A bainha mucilaginosa de cianobactérias de fato auxilia na interação 

com outros microrganismos, que se firmam em seu envelope mucilaginoso ou mesmo o 

colonizam, podendo dar origem a mantos e biofilmes com uma complexa rede de interações 

entre cianobactérias e bactérias heterotróficas (Paerl et al., 2000; Zhubanova et al., 2013; Cole 

et al., 2014).  



18 
 

Os “mats” microbianos (ou tapetes microbianos em tradução literal) são um exemplo de 

como as cianobactérias podem interagir com outros microrganismos. Os mats microbianos são 

comunidades bênticas formadas por diferentes microrganismos que estão organizadas de forma 

vertical, seguindo um gradiente físico-químico resultante da atividade metabólica microbiana 

(Stal et al., 2017). Em ambientes iluminados os mats são geralmente construídos por 

cianobactérias que colonizam o sedimento e formam o arcabouço para o desenvolvimento das 

redes microbianas mais complexas, sendo então os produtores primários do ambiente, fixando 

carbono através da fotossíntese e fornecendo matéria orgânica para as funcionalidades de 

diferentes microrganismos (Stal, 2001).  

Associações semelhantes ocorrem em florações de cianobactérias, um processo comum 

em corpos d’agua eutróficos, porém muito perigoso, uma vez que representa a proliferação 

desordenada de cianobactérias potencialmente tóxicas, afetando a qualidade da água, seja pela 

liberação de cianotoxinas, seja pela alteração das propriedades da água, como turbidez, pH e 

oxigênio dissolvido (Azevedo et al., 2002). Nas florações de cianobactérias, especialmente 

aquelas dominadas por Microcystis, Worm; Sondergaar (1998) e Havens (2008) notaram que a 

maior parte das células de cianobactérias estavam em agregados formados por polissacarídeos 

extracelulares aos quais se atavam vários microrganismos, formando uma cianosfera. Nessa 

comunidade, a hipótese é que as cianobactérias forneceriam energia para os microrganismos 

associados e, em troca, as bactérias supririam com nitrogênio, fósforo e elementos traços as 

cianobactérias (Grant et al., 2014; Shi et al., 2012).  

Durante muitos anos, as pesquisas com cianobactérias formadoras de floração focaram 

na diversidade de  microrganismos presentes em ambientes com floração (Cai et al., 2013; Kara 

et al., 2013; Liu et al., 2014; Otten; Paerl, 2011), geralmente utilizando o sequenciamento do 

gene 16S RNAr para identificar as bactérias associadas às florações de cianobactérias ou como 

a estrutura dessa comunidade é modulada pela cianobactéria (Niu et al., 2011). Entretanto, 

poucos trabalhos são focados no metabolismo das bactérias e nas relações ecológicas que 

podem ser estabelecidas com as cianobactérias. 

A forte interação entre cianobactérias e microrganismos heterotróficos já é bem 

conhecida dos estudiosos de cianobactérias, dada a dificuldade de isolamento e obtenção de 

culturas puras. Existem diversas técnicas de purificação de cianobactérias já descritas, desde 

métodos físicos de separação, como a centrifugação, a químicos, utilizando soluções de 

lavagens, mas além de dispendiosos e complexos, a maioria das técnicas se mostram ineficazes 

(Choi et al., 2008; Sena et al., 2009; Vazquez-Martínez et al., 2004). A dificuldade de obtenção 

de culturas axênicas de cianobactérias é um problema em algumas linhas de pesquisa como a 



19 
 

de produtos naturais, já que os contaminantes podem atrapalhar a produção ou mesmo degradar 

o metabólito de interesse. 

Outra área de pesquisa afetada pela presença de bactérias associadas é a genômica, uma 

vez que o material genético dos microrganismos associados também acabará sendo 

sequenciado, atrapalhando o processo de montagem do genoma de interesse, no caso, a 

cianobactéria (Alvarenga et al., 2017). De fato, o trabalho de Cornet et al. (2018), mostrou de 

5% dentre os 440 genomas de cianobactérias disponíveis nos bancos de dados estavam 

altamente contaminados, enquanto outros 209 estavam levemente contaminados com material 

genético de bactérias associadas. Entretanto, a montagem de genomas de cianobactérias tem 

utilizado abordagens não convencionais para superar a tal entrave, como o uso de métodos de 

metagenômica para separar os dados de acordo com a taxonomia e assim reconstruir os 

genomas dos microrganismos integrantes da comunidade (Alvarenga et al., 2017).  

Essa separação, conhecida popularmente por binning, pode ser realizada de diferentes 

formas, seja por métodos baseados em comparação com banco de dados construídos a partir de 

genomas referência, seja por algoritmos que considerem as diferenças na composição das 

sequências e/ou perfil diferencial de cobertura de cada genoma (Drögue; McHardy, 2012; 

Mande et al., 2012; Albertsen et al., 2013; Alneberg et al., 2014; Nielsen et al., 2014). O 

desenvolvimento de novos métodos de montagem de dados de sequenciamento de amostras 

metagenômicas tornou possível inferir, via sequências genômicas, as características únicas 

compartilhadas pelas associações de bactérias heterotróficas e cianobactérias e ainda, avaliar se 

essas associações são capazes de produzir diferentes compostos de interesse biotecnológico 

(Lima et al., 2014). 
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3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é caracterizar os genomas de bactérias heterotróficas 

associadas a cinco linhagens de cianobactérias da ordem Nostocales comparando o potencial 

metabólico dos consórcios. 

 

3.1. Objetivos específicos 

• Obter os genomas dos microrganismos de cada consórcio; 

• Avaliar a diversidade microbiana em cada consórcio; 

• Analisar o potencial metabólico de cada consórcio; 

• Avaliar in silico o potencial de produção de metabólicos secundários nos 

organismos da cianosfera; 

• Identificar as interações ecológicas funcionais em cada consórcio. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Informações dos consórcios e geração dos dados 

Cinco consórcios bacterianos contendo linhagens de cianobactérias da ordem 

Nostocales e bactérias associadas foram mantidas em frascos Erlenmeyers contendo 500 ml de 

meio líquido, sob luz fluorescente (50 - 80 μmol photons•μm-2•s-1), com fotoperíodo de 14:10 

horas de claro/escuro e a temperatura de 25±1 °C. Cada consórcio é composto por uma única 

linhagem de cianobactéria e um número de bactérias associadas que tem persistido, após 

técnicas tradicionais de purificação, desde o isolamento da linhagem. Antes e após o 

crescimento, as células foram concentradas e lavadas com água ultrapura estéril, solução de 

Extran® 0,05%, solução salina (NaCl) a 0,85% e uma solução de lavagem contendo 50 mM 

NaCl, 10 mM pH 7.5 Tris-HCl e 2,5 mM pH 8.0 EDTA, seguindo metodologia proposta por 

Heck et al, 2016. Então, apenas as células de cianobactérias e os microrganismos mais 

fortemente associados a elas permaneceram. Maiores informações sobre as condições de cultivo 

e locais de isolamento de cada consócio estão descritas na tabela 1 e na figura1.  

 

Tabela 1: Detalhes sobre cultivo, isolamento e sequenciamento dos consórcios. (Isol. = Ano de 

isolamento; Seq. = Ano de sequenciamento; Ref. = Referência) 

Linhagem Origem Hábito 
Meio de 

cultivo 
Isol. Seq. Ref. 

CENA67 Nostoc sp. 
Terra preta de 

Amazônia 
Solo 

AA/4 

(Allen; 

Arnon, 

1955) 

2004 2014 
Alvarenga, 

2015 

CENA161 Fischerella 

sp. 

Nascente, 

Piracicaba -SP 

Água 

doce 

BG110 

(Allen, 

1968) 

2006 2014 
Silva, 

2015 

CENA302 

Cylindrospermopsis 

raciborskii 

Reservatório 

Billings, 

Riacho grande, 

SP 

Água 

doce 

ASM-1 

(Gorham 

et al., 

1964) 

2008 2015 
Abreu et 

al., 2018 

CENA303 

Cylindrospermopsis 

raciborskii 

Lago 

Theobaldo 

Dick, Lajeado, 

RS 

Água 

doce 

ASM-1 

(Gorham 

et al., 

1964) 

2010 2015 
Abreu et 

al.,2018 

ITEP-024 

Sphaerospermopsis 

torques-reginae 

Reservatório 

Tapacurá, PE 
Água 

doce 

ASM-1 

(Gorham 

et al., 

1964) 

2002 2015 
Lima, 

2016 
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Figura 1 – Fotomicrografias das cianobactérias em cada consórcio. (A) Nostoc sp. CENA67, (B) Fischerella sp. 

CENA161, (C) Cylindrospermopsis raciborskii CENA302, (D) Cylindrospermopsis raciborskii 

CENA303 e (E) Sphaerospermopsis torques-reginae ITEP-0224  

 

4.2. Extração de DNA e sequenciamento metagenômico 

Após a lavagem, as células foram coletadas por centrifugação e a extração de DNA foi 

realizada utilizando o kit AxyPrep Bacterial Genomic DNA Miniprep Kit (Axygen Biosciences, 

Union City, CA, USA), seguindo as recomendações do fabricante. O DNA extraído foi 

verificado quanto à sua integridade em eletroforese em gel de agarose 1% e foi quantificado em 

espectroscopia de fluorescência, com o equipamento Qubit (Life Technologies, Foster City, 

CA, USA). Posteriormente, 1ng do DNA foi utilizado para preparação das bibliotecas pair-end 

com o kit Nextera XT (Illuminam San Diego, CA, USA), que foram sequenciadas em 

plataforma MiSeq, com o kit MiSeq Reagent v3 (Illumina), seguindo as instruções do 

fabricante. O sequenciamento doi realizado no Centro de Genômica Funcional Aplicada à 

Agropecuária e à Agroenergia, Campus “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo, em 

Piracicaba-SP. 

 

4.3. Montagem do metagenoma e Binning  

Sequências com baixa qualidade (Phred<20), bases ambíguas e sequências curtas 

(<50pb) foram filtradas com o programa PRINSEQ (Schmieder; Edwards, 2011). Os dados 

trimados foram então montados com SPAdes 3.9.0 (Bankevich et al., 2014). O resultado dessa 

montagem foi então mapeado com o Bowtie2 (Langmead et a., 2012) gerando um perfil de 

cobertura que foi utilizado para a recuperação de genomas utilizando o programa MetaBAT 

(Kang et al., 2015), utilizando a opção --specific para favorecer a eliminação de contaminação, 

gerando genomas (ou bins) mais puros. Em seguida, o programa Platanus 1.2.4 (Kajitani et al., 

2014) foi utilizado paro o fechamento de gaps e junção dos contigs. Posteriormente, a qualidade 

da montagem foi verificada com o QUAST (Gurevich et al., 2013) e as estimativas de tamanho 
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de genoma, completude dos genomas reconstruídos e cobertura média foram verificadas com o 

programa CheckM (Parks et al., 2015).  

 

4.4. Anotação dos genomas   

Os genomas recuperados com contaminação inferior a 5% e completude superior a 90% 

seguiram para anotação funcional automática que foi realizada através do servidor RAST (Aziz 

et al., 2008) e do programa Prokka (Seemann, 2014). Quando necessário, curadoria manual das 

anotações foram realizadas com o programa Artemis (Rutherford et al., 2000) e BLAST 

(Altschul et al., 1990; Camacho et al., 2009). Agrupamentos gênicos para metabólitos 

secundários foram preditos com antiSMAH 5 (Medema et al., 2011; Weber et al., 2015). Em 

complementação aos dados das bins obtidas, os dados brutos de cada consórcio foram 

submetidos à anotação taxonômica e funcional automática no servidor MG-RAST (Meyer et 

al., 2008).  

 

4.5. Classificação taxonômica e análises filogenéticas   

O primeiro passo para atribuição taxonômica de cada draft genoma montado foi tentar 

recuperar a sequência do gene 16S ribossomal de cada bin e compará-lo com o banco de dados 

do NCBI. Contudo, devido à dificuldade de montar sequências de 16S dentro de genomas a 

partir da abordagem de binning, utilizamos o software GTDB-Tk (Parks et al., 2018) e o 

Genome Taxonomy Database (GTDB - http://gtdb.ecogenomic.org), um conjunto de 

ferramentas que fornece automaticamente uma classificação taxonômica de bactérias e arqueias 

através de seu posicionamento em domínios específicos em árvore filogenética de referência 

produzida a partir da sequência de 120 marcadores genéticos concatenados. Para aqueles 

genomas nos quais os montadores conseguiram incorporar sequências de 16S ribossomal, 

análises filogenéticas mais acuradas foram realizadas. Para tanto, cada sequência foi comparada 

com o banco de dados do NCBI através de BLASTn e aqueles resultados maiores valores de 

identidade foram selecionados e recuperados do GenBank. Todas as sequências foram 

alinhadas usando CLUSTALW (Larkin et al., 2007), usando o Mega v.10.0.5 (Tamura et al., 

2013) e árvores filogenéticas, usando o método de máxima verossimilhança, foram construídas 

aplicando modelo evolutivo Gamma com sítios invariantes (G+I) e o parâmetro Kimura-2, 
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como foi definido pelo BIC (Critério de Infromação Bayesiana). Os gaps foram tratados como 

dados perdidos e as reamostragens foram realizadas usando 1000 repetições. 

 

4.6. Diversidade microbiana dos consórcios   

A diversidade microbiana foi inferida através de diferentes maneiras. Primeiramente, os 

dados do sequenciamento foram anotados para função e taxonomia com os bancos de dados 

SEED e RefSeq no servidor MG-RAST (Meyer et al., 2008). Além disso, a partir da montagem 

do metagenoma total de cada consórcio, foi utilizado o programa SSUITS, que, através do 

Barnnap, identificou e separou as sequências de RNA ribossomal. Essas sequências foram então 

mapeadas com Bowtie2, gerando um perfil de cobertura e esses dados foram então submetidos 

ao pipeline do SILVAngs Project (Quast et al., 2013). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Montagem e identificação taxonômica dos genomas  

  Após o processo de montagem dos metagenomas, foram recuperados um total de 80 

genomas (bins), sendo 5 referentes às cianobactérias hospedeiras e 75 relacionados às bactérias 

associadas. Dentre os consórcios, o da Nostoc sp. CENA67 foi no qual foi possível recuperar o 

maior número de genomas (24), seguido pelos consórcios da Cylindrosdrospermopsis 

raciborskii CENA303 (19 genomas), Sphaerospermopsis torques-reginae ITEP-024 (15 

genomas), C. raciborskii CENA302 (13 genomas) e Fischerella sp. CENA161 (9 genomas).   

A qualidade dos genomas recuperados é de grande importância para as próximas etapas, 

pois genomas contaminados, muito fragmentos ou muito incompletos podem atrapalhar a 

anotação funcional e a interpretação das potenciais interações que ocorrem nesses consórcios. 

Segundo Parks et al., 2015, a inferência de completude de genomas através da identificação de 

genes de cópia única gera alguns vieses na análise, podendo subestimar a completude e 

superestimar a contaminação de genomas muito fragmentados ou com baixa completude. Em 

virtude disso, apenas aqueles genomas com completude acima de 90% e contaminação inferior 

a 5%, estimados pelo programa CheckM, foram mantidos para as análises seguintes. Os valores 

de completude e contaminação de cada genoma estão especificados na tabela 2, ordenados de 

acordo com a maior completude dos genomas em cada consórcio.  Diante disso, mantivemos 

33 genomas considerados de alta qualidade: sete genomas do consórcio CENA67, quatro do 

CENA161, três do CENA302, 12 do CENA303 e sete do consórcio ITEP-024.  

 Entretanto, o alto número de genomas excluídos das análises seguintes nos fez pensar 

em qual seria a contribuição de cada genoma montado, levando em consideração o volume total 

de dados, e se a exclusão desses dados seria significativa para a compreensão dos metabolismos 

realizados pela comunidade do consórcio. Para tal, realizamos o mapeamento dos dados do 

sequenciamento contra os genomas, obtendo assim um percentual de contribuição de cada 

genoma sobre a comunidade (Figura 1). Para três consórcios, CENA161, CENA303 e ITEP-

024, a soma das porcentagens da contribuição dos genomas com alta qualidade foram 98,66%, 

96,98% e 98,88%, respectivamente. Entretanto, para os consórcios CENA67 e CENA302, a 

soma foi de 59,66% e 51,94%, respectivamente. 
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Figura 2 – Representação do percentual de cobertura de cada genoma em relação ao total de dados 
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No consórcio CENA67 esses valores baixos foram causados pela exclusão dos genomas 

CENA67_bin15, CENA67_bin7, CENA67_bin24 e CENA67_bin18 que contribuíram com, 

respectivamente, 28,87%; 3,51%, 2,73% e 2,09%. Entretanto, apresentaram valores de 

contaminação ou completude fora da margem considerada de qualidade (vide tabela 2).  Já no 

consórcio CENA302, a exclusão dos genomas CENA302_bin9 (17,22%), CENA302_bin7 

(14,58) e CENA302_bin2 (9,38) foi o que gerou a baixa porcentagem de representatividade dos 

dados dos genomas escolhidos para as próximas etapas. Em trabalhos com metodologias 

parecidas que buscavam a recuperação de genomas de bactérias associadas a cianobactérias, a 

proporção de genomas com alta qualidade também foi reduzida, obtendo uma porcentagem de 

aproximadamente 15% e 63% de genomas com completude acima de 90% e contaminação 

inferior a 5% (Li et al., 2018; Zhu et al., 2019). Ainda, em outros trabalhos, a recuperação de 

genomas de alta qualidade apresentou proporções ainda menores (Wilkins et al., 2019). Para 

tentar minimizar essa perda de informação, decidimos então fazer as anotações funcionais 

também nos dados brutos do sequenciamento, utilizando uma abordagem metagenômica. 

 

Tabela 2 – Características de qualidade de todos os genomas reconstruídos nos cinco 

consórcios, organizados de acordo com completude e contaminação  

Consórcio 
Identificação da 

Bin 
Marcador da linhagem Completude Contaminação 

CENA67 

CENA67_bin.24 k__Bacteria (UID203) 100 8,62 

CENA67_bin.23 o__Rhizobiales (UID3447) 100 0,84 

CENA67_bin.4 o__Rhizobiales (UID3654) 99,37 2,19 

CENA67_bin.19 o__Rhizobiales (UID3447) 99,01 0,4 

CENA67_bin.14 f__Rhizobiaceae (UID3563) 98,97 0,57 

CENA67_bin.16 o__Sphingomonadales (UID3310) 98,89 2,42 

CENA67_bin.1 o__Rhizobiales (UID3450) 98,05 1,43 

CENA67_bin.12 p__Cyanobacteria (UID2189) 97,78 0,44 

CENA67_bin.20 o__Rhizobiales (UID3642) 97,47 1,96 

CENA67_bin.18 g__Bradyrhizobium (UID3699) 93,53 6,45 

CENA67_bin.15 k__Bacteria (UID2565) 92,58 7,67 

CENA67_bin.7 k__Bacteria (UID3187) 88,5 1,04 

CENA67_bin.5 o__Rhizobiales (UID3642) 82,03 6,22 

CENA67_bin.21 k__Bacteria (UID203) 51,72 0 

CENA67_bin.22 k__Bacteria (UID203) 39,66 0 

CENA67_bin.8 k__Bacteria (UID203) 29,39 7,76 

CENA67_bin.9 k__Bacteria (UID203) 19,98 0 

CENA67_bin.3 k__Bacteria (UID203) 18,56 0 
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CENA67_bin.17 k__Bacteria (UID203) 13,26 0 

CENA67_bin.13 k__Bacteria (UID203) 3,45 0 

CENA67_bin.6 root (UID1) 0 0 

CENA67_bin.2 root (UID1) 0 0 

CENA67_bin.11 root (UID1) 0 0 

CENA67_bin.10 root (UID1) 0 0 

CENA161 

CENA161_bin.5 f__Xanthomonadaceae (UID4214) 99,66 0,34 

CENA161_bin.6 o__Burkholderiales (UID4000) 99,53 0 

CENA161_bin.2 f__Moraxellaceae (UID4680) 97,19 1,74 

CENA161_bin.3 p__Cyanobacteria (UID2193) 96,99 0,72 

CENA161_bin.7 f__Enterobacteriaceae (UID5066) 96,76 0 

CENA161_bin.4 o__Burkholderiales (UID4105) 88,21 0,95 

CENA161_bin.1 k__Bacteria (UID203) 52,19 5,17 

CENA161_bin.9 k__Bacteria (UID203) 12,07 0 

CENA161_bin.8 k__Bacteria (UID203) 11,21 0 

CENA302 

CENA302_bin.13 o__Rhizobiales (UID3450) 100 1,24 

CENA302_bin.8 p__Cyanobacteria (UID2189) 99,07 0 

CENA302_bin.11 o__Rhizobiales (UID3654) 99,06 1,52 

CENA302_bin.6 o__Sphingomonadales (UID3310) 98,57 0,68 

CENA302_bin.2 f__Rhodocyclaceae (UID3972) 89,85 1,29 

CENA302_bin.5 f__Flavobacteriaceae (UID2817) 87,98 1,13 

CENA302_bin.9 o__Burkholderiales (UID4000) 86,56 2,75 

CENA302_bin.1 c__Alphaproteobacteria (UID3305) 66,77 2,48 

CENA302_bin.3 k__Bacteria (UID203) 64,29 1,72 

CENA302_bin.4 k__Bacteria (UID203) 61 9,48 

CENA302_bin.7 k__Bacteria (UID203) 53,68 0 

CENA302_bin.10 k__Bacteria (UID203) 1,72 0 

CENA302_bin.12 root (UID1) 0 0 

CENA303 

CENA303_bin.5 o__Rhizobiales (UID3450) 99,59 1,24 

CENA303_bin.1 o__Rhodospirillales (UID3754) 99,5 0,51 

CENA303_bin.8 p__Cyanobacteria (UID2189) 99,37 0,33 

CENA303_bin.6 o__Rhizobiales (UID3642) 99,37 0,63 

CENA303_bin.18 o__Rhizobiales (UID3654) 98,75 2,68 

CENA303_bin.12 c__Alphaproteobacteria (UID3305) 97,35 0,66 

CENA303_bin.10 o__Burkholderiales (UID4000) 95,45 1,17 

CENA303_bin.14 f__Rhodobacteraceae (UID3340) 94,28 0,71 

CENA303_bin.15 o__Cytophagales (UID2936) 94,2 0,96 

CENA303_bin.7 o__Burkholderiales (UID4001) 93,72 0,3 

CENA303_bin.13 o__Rhizobiales (UID3654) 92,69 1,72 

CENA303_bin.17 c__Deltaproteobacteria (UID3216) 92,47 3,71 
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CENA303_bin.9 f__Rhodocyclaceae (UID3972) 90,41 1,55 

CENA303_bin.3 o__Rhizobiales (UID3447) 80,08 0,1 

CENA303_bin.4 k__Bacteria (UID203) 62,24 0 

CENA303_bin.16 k__Bacteria (UID2495) 47,65 0 

CENA303_bin.2 p__Bacteroidetes (UID2591) 40,91 0,1 

CENA303_bin.11 k__Bacteria (UID203) 16,14 0 

CENA303_bin.19 o__Rhodospirillales (UID3754) 9,06 0 

ITEP-024 

ITEP-24_bin.8 o__Rhizobiales (UID3654) 100 0 

ITEP-24_bin.3 p__Cyanobacteria (UID2189) 98,89 0 

ITEP-24_bin.10 c__Alphaproteobacteria (UID3305) 98,7 0,43 

ITEP-24_bin.9 o__Actinomycetales (UID1593) 98,23 0,51 

ITEP-24_bin.7 o__Rhizobiales (UID3654) 96,99 2,22 

ITEP-24_bin.13 o__Rhizobiales (UID3449) 96,22 0,97 

ITEP-24_bin.11 o__Sphingomonadales (UID3310) 93,54 0,77 

ITEP-24_bin.4 f__Rhodobacteraceae (UID3340) 90,82 0,58 

ITEP-24_bin.5 o__Rhizobiales (UID3654) 78,33 6,53 

ITEP-24_bin.14 k__Bacteria (UID203) 42,79 0,78 

ITEP-24_bin.1 k__Bacteria (UID203) 5,17 0 

ITEP-24_bin.6 root (UID1) 0 0 

ITEP-24_bin.2 root (UID1) 0 0 

ITEP-24_bin.15 root (UID1) 0 0 

ITEP-24_bin.12 root (UID1) 0 0 

 

5.2. Padrão taxonômico dos genomas  

 

Considerando-se os critérios de qualidade, os 33 genomas selecionados foram 

renomeados com a sigla MAG (Metagenome-Assembled Genomes) para diminuir as possíveis 

confusões causadas pelos números, e então submetidos à classificação e identificação 

taxonômica utilizando a plataforma GTDB-Tk, que classifica de acordo com média de 

identidade de nucleotídeos (ANI – average of nucleotide identity), na qual valores de identidade 

acima de 95% indicam a mesma espécie (Konstantidinis et al., 2004), e também de acordo com 

o posicionamento desses genomas em uma árvore filogenômica baseada em 120 marcadores 

filogenéticos. Dos 33 genomas (tabela 3), 12 (MAG1, MAG11, MAG15, MAG16, MAG17, 

MAG18, MAG19, MAG21, MAG22, MAG28, MAG31 e MAG32) foram classificados 

utilizando ambos os critérios, ANI e posicionamento. Os demais genomas foram classificados 

utilizando apenas o critério de posicionamento na árvore filogenômica (Apêndice A; Figura 3), 
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sendo que, através do GTDB-Tk, 11 genomas só conseguiram ser classificados em nível de 

família (MAG3, MAG4, MAG6, MAG8, MAG9, MAG14, MAG23, MAG24, MAG26, 

MAG27, MAG30). Provavelmente, esses genomas devem estar relacionados a gêneros que 

ainda não possuem genomas públicos disponíveis. De fato, após algumas análises 

complementares, verificamos que foi isso que aconteceu com os genomas MAG6, MAG7, 

MAG23 e MAG27. 

 

Tabela 3 – Características dos genomas de alta qualidade presentes nos cinco consórcios. Sca. 

(número de scaffolds); GC (% de conteúdo GC); Comp. (% de completude); 

Cont (% de contaminação) e Cob (cobertura do genoma) 

Origem 
Genoma 

ID 

Identificação 

taxonômica 

Sca

. 

Tamanh

o (Mb) 

Gene 

(Nº) 

GC 

(%) 

Comp 

(%) 

Co

nt 

(%) 

Cob. 

(X) 

CENA30

2 

MAG1 Bosea vaviloviae 96 4688827 4441 66,9 99,0 1,5 2,4 

MAG2 Aquamicrobium sp. 43 6482196 6092 62,2 100 1,2 9,2 

MAG3 Sphingomonadaceae 11 2937085 2890 58,3 98,6 0,7 48,1 

CENA30

3 

MAG4 Ferrovibrionaceae 64 7507071 7200 68,0 99,5 0,5 36,1 

MAG5 Hydrogenophaga sp. 233 3920844 3686 70,0 95,4 1,1 13,7 

MAG6 Lacibacterium sp. 198 4394569 4321 65,0 97,3 0,6 7,2 

MAG7 Runella sp. 353 4633124 3920 43,5 94,2 0,9 7,3 

MAG8 Labilithrix sp. 235 9402972 7971 67,7 92,4 3,7 12,7 

MAG9 Beijerinckiaceae 146 5115255 5003 64,4 98,7 2,7 9,9 

MAG10 Aquamicrobium sp. 27 6321693 5964 62,3 99,6 1,2 38,0 

MAG11 Afipia broomae 33 5110565 4900 61,1 99,4 0,6 13,7 

MAG12 Polynucleobacter sp. 6 1924315 1986 47,2 93,7 0,3 21,3 

MAG13 Bosea sp. 346 5711589 5579 67,1 92,7 1,7 6,5 

MAG14 Rhodobacteraceae 303 3680902 3586 63,4 94,3 0,7 8,7 

MAG15 
Mehtyloversatilis 

discipulorum 
281 3969502 3732 66,4 90,4 1,5 5,2 

CENA16

1 

MAG16 
Acinetobacter 

guillouiae 
66 4578734 4338 38,2 97,2 1,7 59,3 

MAG17 
Stenotrophomonas 

maltophilia 
68 4869462 4461 66,0 99,6 0,3 73,9 

MAG18 Achromobacter sp. 48 6309232 5726 68,5 99,5 0 
544,

1 

MAG19 Serratia nematodiphila 13 4876915 4575 59,8 96,7 0 
682,

4 

CENA67 
MAG20 Starkeya sp. 90 7165503 6717 63,0 98,0 1,4 2,2 

MAG21 Ensifer sp. 9 5675454 5331 63,2 98,9 0,5 0,9 
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MAG22 Sphingomonas sp. 118 4353711 4118 67,9 98,9 2,4 3,5 

MAG23 Nordella oligomobilis 18 7160514 6741 63,4 99,0 0,4 0,6 

MAG24 Xanthobacteraceae 49 8871098 8026 63,3 97,5 1,9 3,0 

MAG25 Hyphomicrobium sp. 19 4390701 3966 62,2 100 0,8 1,3 

MAG26 Rhizobiaceae 31 6106265 5858 66,7 99,4 2,2 3,3 

ITEP-024 

MAG27 Lacibacterium sp. 78 3901078 3852 67,2 98,7 0,4 1,7 

MAG28 
Porphyrobacter 

tepidarius 
148 3169934 3012 68,1 93,5 0,7 14,7 

MAG29 Allorhizobium sp. 104 4173778 4044 61,1 96,2 0,9 47,0 

MAG30 Tabrizicola sp. 334 3713404 3752 66,4 90,8 0,6 8,7 

MAG31 Bosea sp. 104 4699765 4444 67,9 97,0 2,2 12,8 

MAG32 
Methylobacterium 

organophilum 
99 7228417 6823 71,1 100 0 71,2 

MAG33 Microbacterium sp. 99 3183793 3054 69,9 98,2 0,5 12,5 
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Figura 3 - Árvore filogenômica com os 33 genomas montados, gerada com o programa GTDB-Tk  indicando as 

classes ao qual pertencem  

 Um dos problemas em fazer a reconstrução de genomas usando abordagens 

metagenômicas é a dificuldade de incluir no genoma sequências como as do gene 16S RNAr. 

Utilizando o programa MetaBAT, que considera para o processo de binning apenas sequências 

maiores que 1500 pb, a inclusão dessas sequências se torna ainda mais difícil, já que elas 

costumam ter um tamanho inferior a 1500 pb. Entretanto, em alguns genomas ocorreu a 

inclusão dessas sequências, o que facilitou a identificação dos gêneros. As sequências de 16S 

retirados dos genomas MAG6 e MAG27, isolados dos consórcios CENA303 e ITEP-024, 

respectivamente, identificados pelo GTDB-Tk como Dongiaceae, mostraram valores de 

identidade de 96,6%, com cobertura de 95%, com a sequência de 16S da linhagem 

Lacibacterium sp. SS2-100 (KY012264) e 96% de identidade, com 89% de cobertura, com 

sequência de 16S da linhagem tipo do gênero. Já a sequência de 16S do genoma MAG8, 

recuperado do consórcio CENA303, apresentou identidade de 95%, com 100% de cobertura, 

com a Labilithrix luteola DSM 27648 (CP012333), e a sequência 16S do genoma MAG23, 

isolado do consórcio CENA67, apresentou identidade de 99%, com cobertura de 97%, com a 

linhagem Nordella oligomobilis N21 (NR 114615). A árvore filogenética construída utilizando 

as sequências com maiores valores de identidade (Figura 4) mostra os agrupamentos destas 

linhagens, indicando que os genomas realmente são pertencentes a estes gêneros. Para os 

gêneros Lacibacterium e Nordella, estes são os primeiros genomas montados, enquanto para o 

gênero Labilithrix, este é o segundo genoma a ser montado e, futuramente, disponibilizados nos 

bancos de dados (Apêndice B). 
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Figura 4 – Árvore filogenética do gene 16S RNAr extraído dos genomas MAG6, MAG8, MAG23 e MAG27, 

construída com método de método de máxima verossimilhança 

 

 No geral, a maioria dos genomas recuperados são pertencentes ao filo Proteobacteria 

(23 Alphaproteobacteria, 4 Betaproteobacteria, 3 Gammaproteobacteria e 1 

Deltaproteobacteria), mas também foi recuperado 1 genoma do filo Bacteroidetes e mais 1 do 

filo Actinobacteria. A distribuição desses grupos variou bastante de acordo com a cianobactéria 

hospedeira (Figura 5).  
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Figura 5 – Riqueza de bactérias associadas em cada um dos cinco consórcios. Os 33 genomas foram montados e 

classificados em 6 classes/ordens 

 

Os consórcios CENA67 e CENA302 apresentaram apenas bactérias da classe 

Alphaproteobacteria. Essa também foi a classe mais representada no consórcio ITEP-024, que 

também apresentou um representante do filo Actinobacteria (MAG33). O consórcio CENA161 

apresentou apenas bactérias das classes Betaproteobacteria (MAG18) e Gammaproteobacteria 

(MAG16, MAG17 e MAG19). Já o CENA303 foi o consórcio que apresentou maior 

diversidade, incluindo bactérias das classes Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria (MAG5, 

MAG 12 e MAG18) e Deltaproteobacteria (MAG8), além de uma bactéria do filo Bacteroidetes 

(MAG7).  

Alphaproteobacteria é uma classe bastante diversa e essa diversidade também foi 

refletida nos genomas recuperados, com pelo menos 10 famílias: Beijerinckiaceae (MAG9), 

Bradyrhizobiaceae (MAG1, MAG11, MAG13 e MAG31), Ferrovibrionaceae (MAG4), 

Methylobacteriaceae (MAG32), Phyllobacteriaceae (MAG2 e MAG10), Rhizobiaceae 

(MAG21, MAG26 e MAG29), Rhodospirillaceae (MAG6 e MAG27), Rhodobacteraceae 

(MAG14 e MAG30), Shingomonadaceae (MAG3, MAG22) e Xanthobacteraceae (MAG20, 

MAG24 e MAG25). A reconstrução de genomas de bactérias associadas a cianobactérias não 

é ainda muito comum. Entretanto, Li et al., (2018) reportou a recuperação de genomas de 

bactérias associados a diferentes florações de cianobactérias do gênero Microcystis. Esses 

genomas eram de bactérias das classes Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, 

Gammaproteobacteria e Bacteroidetes, sendo que Alphaproteobacteria foi o grupo taxonômico 

0 2 4 6 8 10 12

CENA67

CENA161

CENA302

CENA303

ITEP-024

Alpha-proteobacteria Beta-Proteobacteria Delta-proteobacteria

Gamma-Proteobacteria Bacteroidetes Actinobacteria
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mais abundante. Ainda, os gêneros Bosea, Porphyrobacter, Hydrogenophaga e as famílias 

Sphingomonadaceae e Xanthomonadaceae também foram reportados.  

A maioria dos grupos presentes nos cinco consórcios são comumente encontrados em 

ecossistemas de água doce (Berg et al., 2009; Limei et al., 2009; Dziallas; Grossart, 2011; Shen 

et al., 2011; Shi et al., 2012) e alguns têm sido relatados com importantes funções quando 

associadas com cianobactérias. Dentro do filo de Proteobacteria, espécies de 

Sphingomonadales são capazes de degradar polissacarídeos, microcistina, 

hexaclorociclohexano e outras moléculas orgânicas (Valeria et al., 2006; Ho et al., 2007; Bala 

et al., 2010), por conta disso, tem se estudado sua capacidade de atuar em processos de 

biorremediação (Gan et al., 2015). Rhodobacterales, por sua vez, estão envolvidos na 

degradação de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos (Harwati et al., 2007; Brinkhoff et al., 

2008). Xanthomonadaceae já foram descritas como degradadoras de petróleo (Chang; Zylstra, 

2010). Já Bacteroidetes, que têm sido descrito como importantes e abundantes associados a 

cianobactérias, contribuem para a degradação de matéria orgânica de alto peso molecular 

(Cottrell; Kirchman, 2000). Chama a atenção, dentre os táxons identificados nos consórcios, a 

presença dos gêneros Acinetobacter, Stenotrophomas e Serratia, pertencentes à classe 

Gammaproteobacteria, que é conhecida pela capacidade patogênica de várias espécies, 

causando doenças inclusive em humanos (Paterson, 2006). 

 

5.3. Diversidade taxonômica nos consórcios baseada no metagenoma e no gene 16S 

RNAr 

O processo de montagem e recuperação de genomas nos consórcios mostrou muitos 

táxons de bactérias associados às cianobactérias, entretanto essa abordagem pode não revelar a 

diversidade real da comunidade. Para isso, utilizando duas diferentes abordagens, 

metagenômica e recuperação de sequências de 16S RNAr, tentamos maximizar a identificação 

dos microrganismos presentes nos consórcios. Inicialmente, por se tratar de cultivo de 

cianobactérias, cuja biomassa é majoritariamente de cianobactérias, esperávamos uma maior 

proporção de sequências associadas às cianobactérias. Entretanto, a anotação taxonômica no 

metagenoma realizada com o banco de dados RefSeq, no servidor MG-RAST, mostrou que, em 

quase todos os consórcios, a maior parte dos dados estavam associados à comunidade associada. 

No consórcio CENA67, 35,1% das sequências foram associadas ao filo Cyanobacteria, 

enquanto nos consórcios CENA161, CENA302, CENA302 e ITEP-024 esses valores foram de 

20,6%, 25,2%, 46,2% e 58,6%, respectivamente (Figura 6A). Estes valores são diferentes dos 
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valores de cobertura obtidos pelo mapeamento das sequências (Figura 2). Entretanto, é 

importante lembrar que no mapeamento os próprios genomas foram utilizados como base, 

enquanto no servidor MG-RAST é utilizado um banco de dados, com diferentes genomas 

referências. Logo, os dois resultados não podem ser diretamente comparados. 

 

 

Figura 6 – Afiliação da taxonomia a partir dos dados metagenômicos de acordo com filo (A) e classe (B). Apenas 

grupos com abundância maior que 1% foram representados 

 

 Em todos os consórcios, excluindo as cianobactérias, o filo mais abundante foi 

Proteobacteria, com porcentagens que variaram de 31% a 77,5%. Entretanto, suas subdivisões 

foram bastante distintas (Figura 6B). No consórcio CENA161, as classes mais abundantes 

foram Betaproteobacteria (41,41%), Gammaproteobacteria (33,34%) e Alphaproteobacteria 

(2,43%). Já no consórcio CENA302, a situação se inverte, com Alphaproteobacteria sendo o 

mais abundante, com 28,89%, seguido de Betaproteobacteria (26,39%) Gammaproteobacteria 

(4,41%), Actinobacteria (3,14%) e Sphingobacteria (2,55%). No consórcio CENA303 é 

possível ver uma maior diversidade de grupos com abundâncias mais significativas, como 

Alphaproteobacteria (19,98%), Betaproteobacteria (6,93%), Sphingobacteria (6,55%), 

Flavobacteria (6,55%), Cytophagia (3,42%). CENA67 apresenta a comunidade associada 

composta principalmente por Alphaproteobacteria (41,67%), Planctomycetacia (7,22%) e 

Betaproteobacteria (3,92%). Por fim, no consórcio ITEP-024, Alphaproteobacteria (34,42%) 

representa a maior parte da comunidade associada, acompanhada por uma pequena quantidade 

de Betaproteobacteria (1,75%), Gammaproteobacteria (1,62%) e Actinobacteria (1,57%).  

 As curvas de rarefação (Figura 7) calculadas para estes metagenomas pelo MG-RAST 

mostram-se próximas de atingir a assíntota, indicando que os esforços de amostragem e 

sequenciamento podem ser considerados adequados para os propósitos deste trabalho. Logares 

et al. (2014) demonstraram que a reconstrução e análise de sequências de 16S RNAr podem ser 
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consideradas equivalentes ao sequenciamento de produtos da amplificação do gene 16S, que é 

a abordagem mais comumente utilizada para o estudo de diversidade ambiental. Além disso, os 

bancos de dados de sequências do gene 16S são atualizados com maior frequência, contendo, 

inclusive, sequências de espécies recentemente descritas.   

 Após a montagem dos metagenomas, 63 sequências do gene 16S RNAr foram 

identificadas, sendo 15 sequências no consórcio CENA67, 9 sequências no CENA161, 11 no 

CENA302, 18 no consórcio CENA303 e, por fim, 10 sequências no consórcio ITEP-024. Em 

cada consórcio, uma das sequências foi relacionada ao gene 16S ribossomal da cianobactéria e, 

por conta disso, retirado das análises seguintes. O tamanho das sequências recuperadas variou 

de 885pb a 1532pb, com tamanho médio de 1386pb. 

 

 

Figura 7 – Curvas de rarefação para cada um dos cinco consórcios gerada a através do servidor MG-RAST  

 

 As sequências de 16S RNAr foram classificadas em 41 gêneros, distribuídos em 5 filos 

e pelo menos 12 famílias de bactérias. Embora os filos identificados tenham sido os mesmos 

que aqueles identificados nos metagenomas, a proporção de cada um dentro da comunidade 

difere significativamente do resultado obtido com as sequências do gene 16S, como é possível 

observar nos gráficos de abundância relativa gerados pelo programa Krona (Figuras 8 a 12). O 

consórcio CENA67 apresentou 14 diferentes gêneros, sendo Ensifer (41%), Gemmata (23%), 

Bosea (16%) e Afipia (9%) os mais abundantes. Já o consórcio CENA161 apresentou 8 gêneros, 

com Serratia (58%), Achromobacter (30%) e Acinetobacter (9%) como os mais abundantes. O 

consórcio CENA302 teve também 8 gêneros representados, sendo Blastomonas (59%), 
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Mesorhizobium (14%), Sedimibacterium (9%) e uma bactéria não-cultivável (7%) os 

microrganismos mais abundantes. A comunidade com maior número de gêneros relatados foi 

mais uma vez a linhagem CENA303, com 17 gêneros, sendo Taonella (33%), Hydrogenophaga 

(11%), Tabrizicola (10%), Mesorhizobium (9%), Terrimonas (6%), Runella (6%) e 

Polynuceobacter (5%) os gêneros mais abundantes. Ainda, no consórcio ITEP-024, dentre os 

8 gêneros identificados, Methylobacterium (83%), Bosea (7%) e Rhizobium grupo (4%) foram 

os mais abundantes na comunidade. 

Segundo Alvarenga (2015), a utilização de dados de 16S deve ser abordada com cautela, 

pois, como as sequências ribossomais estão representadas aleatoriamente no metagenoma, elas 

podem não refletir a comunidade real, diferentemente das análises do metagenoma. Além disso, 

diferentes organismos apresentam diferentes números de cópias de genes ribossomais, o que 

pode afetar o mapeamento e a presunção da abundância relativa. Entretanto, embora com 

abundâncias diferentes, muitos dos gêneros identificados na análise de 16S RNAr foram 

também relacionados aos genomas recuperados. 

 

Figura 8 – Gráfico Krona com representação da relação entre taxonomia e abundância de cada sequência de 16S 

ribossomal obtida no consórcio Nostoc sp. CENA67  
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Figura 9 – Gráfico Krona com representação da relação entre taxonomia e abundância de cada sequência de 16S 

ribossomal obtida no consórcio Fischerella sp. CENA161  

 

 

Figura 10 – Gráfico Krona com representação da relação entre taxonomia e abundância de cada sequência de 16S 

ribossomal obtida no consórcio Cilindrospermopsis raciborskii CENA303  
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Figura 11 – Gráfico Krona com representação da relação entre taxonomia e abundância de cada sequência de 16S 

ribossomal obtida  no consórcio Cilindrospermopsis raciborskii CENA302 

 

 

Figura 12 – Gráfico Krona com representação da relação entre taxonomia e abundância de cada sequência de 16S 

ribossomal obtida no consórcio Sphaerospermopsis torques-reginae ITEO-024  
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Os dados da diversidade microbiana revelam que há muitos táxons vivendo aderidos ou 

na área de influência das cianobactérias, incluindo bactérias não cultiváveis, que podem ser 

novas espécies. Uma quantidade maior de gêneros foi encontrada através da análise de 16S, 

muitos destes em uma abundância baixa, de modo que se pode inferir que provavelmente essa 

análise permitiu acessar uma parte da comunidade rara, mas que pode desempenhar um papel 

importante no ecossistema. Embora existam poucos trabalhos que tenham avaliado a 

comunidade de bactérias associadas a cianobactérias, há relatos de isolamento de novas 

espécies de bactérias a partir de amostras de cultivo. Uma bactéria, Hoeflea anabaenae 

(Rhizobiales) foi isolada de uma linhagem de Anabaena sp. na qual o epibionte estava associado 

a uma célula de heterócito (Stevenson; Waterbury, 2006; Stevenson et al., 2011). Já Lima et al, 

(2014), conseguiu recuperar um genoma de Rhodobacter sp. do DNA extraído de culturas não 

axênicas da cianobactéria Cyanobium sp.  Outros trabalhos, como o de Hube et al. (2009), 

estudando linhagens de Nodularia harveyana e Oscillatoria brevis, viram que a maioria das 

bactérias eram dos grupos Alphaproteobacteria, Bacteroidetes e Gammaproteobacteria, 

identificando os gêneros Porphyrobacter, Roseobacter, Rhodobacter e Muricauda. Grupos 

semelhantes de bactérias foram identificados em florações da cianobactéria Nodularia 

spumigena no mar Báltico (Tuomainen et al., 2006).  

Já o grupo Betaproteobacteria foi encontrada em maior abundância na comunidade 

bacteriana associada a espécies de Microcystis aeruginosa e Cylindrospermopsis raciborskii 

(Bagatini et al., 2014), contrastando com os nossos resultados, que mostram 

Alphaproteobacteria como os mais abundantes na comunidade associada de 

Cylindrospermopsis. Um trabalho recente, utilizando linhagens de Synechococcus isoladas de 

diferentes lagos, com diferentes estados de eutrofização, apresentou espécies dos grupos 

Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroides, Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria e 

Actinobacteria como os grupos dominantes (Zheng et al., 2018). Embora não dominantes, esses 

grupos apresentaram abundância significativa nas comunidades dos 5 consórcios estudados. 

Actinobacteria, que apareceu na comunidade associada dos consórcios CENA302, ITEP-024 e 

CENA67, já foi descrito ainda como um importante associado a cianobactéria Nostoc commune. 

Um estudo que investigou a diversidade de espécies desse grupo com cianobactéria verificou 

que de 70 clones, 45 estavam relacionados a 10 diferentes famílias de Actinobacteria, com 

maior abundância dos gêneros Arthrobacter, Micrococcus e Pseudonocardia. Entretanto, no 

consórcio Nostoc CENA67, o grupo Actinobacteria representou apenas 2,21% dos dados. Já 

Planctomycetes, significativamente presente no consórcio CENA67, foi descrito por Cai et al. 

(2013), como os membros dominantes em florações cianobacterianas no lago eutrófico Taihu, 
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apresentando muitas bactérias dos grupos Cytophaga-Flavobacteria-Bacteroides (CFB), 

Betaproteobacteria, e Gammaproteobacteria. 

 Embora o número amostral utilizado nesse trabalho seja considerado pequeno para 

afirmar se a estrutura da comunidade é influenciada pelo hospedeiro, os dados mostram que 

cada cianobactéria hospeda uma comunidade distinta. O gráfico de fingerprint criado a partir 

das sequências de 16S reconstruídos do metagenoma (Figura 13) mostra que, embora o filo 

Proteobacteria seja o predominante em cada comunidade, as famílias e gêneros são diferentes.  

 

 

Figura 13 – Fingerprint de cada um dos cincos consórcios, mostrando abundância e composição, em nível de 

gênero (à esquerda) e filo (à direita) 

 

Apenas o gênero Bosea foi presente na maioria dos consórcios, sendo ausente apenas 

no consórcio CENA161. Esse resultado é corroborado pelos resultados obtidos por Louati et al. 
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(2015), que mostra que a comunidade bacteriana varia de acordo com o gênero de cianobactéria. 

Bagatini et al. (2015) afirma ainda que quanto mais próximo filogeneticamente os hospedeiros, 

mais parecidas serão suas comunidades associadas, pois os exsudados liberados serão mais 

semelhantes, já que carregam estruturas metabólicas mais semelhantes. 

 

5.4. Anotação funcional da comunidade bacteriana  

A anotação funcional da comunidade microbiana dos consórcios foi realizada tanto a 

partir dos genomas montados, como dos dados metagenômicos. Utilizando o servidor RAST, 

que realiza anotação funcional automática, observou-se que a porcentagem de sequências 

identificadas e incluídas em subsistemas variou de 24% a 60% entre os genomas das bactérias 

associadas, sendo que apenas dois genomas (MAG7 e MAG8) tiveram menos de 40% dos genes 

categorizados pelo anotador automático. Devido ao grande volume de dados, a anotação 

funcional dos genomas focou na busca por metabolismos que possam, de alguma forma, 

auxiliar na interação com o hospedeiro, como metabolismo de nitrogênio e fósforo, além da 

potencial produção de metabólitos secundários, vitaminas, quelantes de metais, entre outros.  

Todos os genomas anotados apresentaram genes para produção de vitaminas do 

complexo B, principalmente tiamina, também conhecida como vitamina B1, e genes de 

resistência a estresse oxidativo. Com exceção dos genomas MAG29, MAG31 e MAG33, 

associadas ao consórcio ITEP-024, todos os genomas possuem genes para produção de auxinas, 

hormônios que auxiliam no crescimento de plantas. Além disso, a produção de sideróforos foi 

observada em 14 genomas. Chamou a atenção o fato de que em todos os consórcios foi 

encontrada pelo menos uma bactéria com potencial produção de sideróforos. Com exceção da 

bactéria MAG25, todas as bactérias associadas dos consórcios CENA161 e CENA67 

apresentaram genes para este metabolismo. No consórcio CENA302, a bactéria MAG2 

apresentou genes para produção de sideróforos, enquanto na comunidade associada de 

CENA303, foram as bactérias MAG4, MAG10 e MAG13 que apresentaram os genes. A 

bactéria MAG29 foi a única do consórcio ITEP-024 que apresentou genes de sideróforos. 

Além da anotação do servidor RAST, os genomas foram submetidos à busca por 

metabólitos secundários através do servidor AntiSMASH, que realiza a predição de 

agrupamentos gênicos utilizando um banco de dados curado. Foram identificados 202 clusters 

putativos, distribuídos em 20 diferentes categorias (tabela 4). as categorias mais encontras 

foram bacteriocina, NRPS e terpeno. Os diferentes metabólitos secundários produzidos por 
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microrganismos podem ter importantes funções nas comunidades, desde captação de nutrientes 

até comunicação celular.  

 

Tabela 4 – Agrupamentos de metabólitos secundários preditos nos genomas de bactérias 

associadas em cada consórcio 

Categoria CENA67 CENA161 CENA302 CENA303 
ITEP-

024 

N-acil aminoácido 2 - - 3 1 

Arilpolieno 1 3 1 3 - 

Bacteriocina 6 2 3 11 3 

Betalactona - 3 2 8 2 

Butirolactona - - - 1 - 

Ectoína 3 1 - 1 - 

Fosfonato 1 1 1 3 - 

Furano - - - - 1 

Homoserina lactona 8 - - 3 7 

Laçopeptideo 2 1 - - - 

Laderana - - - 1 - 

Lantipeptídeos 2 1 - 1 - 

NRPS 10 6 2 13 5 

Nucleosideo 1 - - - - 

PKS-I 4 - - 1 1 

PKS-III 2 - - 1 2 

Resorcinol - 1 1 1 - 

Sideróforo 2 3 1 1 - 

Terpeno 9 1 4 21 14 

Thiopeptideo - 2 - - - 

 

 A disponibilização de carbono fixado via fotossintatos é o principal fator contribuinte 

das cianobactérias quando em interação com outros microrganismos. Em troca, as bactérias 

liberam componentes que estimulam o crescimento da cianobactéria (Cooper; Smith, 2015). 

Ferro e vitaminas são fatores limitantes para o crescimento microbiano e as cianobactérias 

precisam capturar do ambiente esses elementos para crescerem bem no ambiente. Croft et al 

(2006) observou que o aporte exógeno em organismos fotossintetizantes chega a 50% para 
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vitamina B12 e 20% para vitamina B1 (tiamina). A associação com bactérias capazes de 

produzir e liberar o excedente para a cianobactéria é, portanto, um fator importante para a 

manutenção da simbiose. A falta de ferro no ambiente é um fator que limita o crescimento das 

cianobactérias, uma vez que afeta a sua capacidade realizar fotossíntese e fixação de nitrogênio, 

dois processos realizados por metaloproteínas (Berman-Frank et al., 2001). Enquanto 

cianobactérias são pouco eficientes na produção de quelantes de ferro (nenhum das 

cianobactérias dos consórcios apresentam genes para produção de sideróforos), as bactérias da 

cianosfera podem produzir diferentes tidos de sideróforos. Associações entre cianobactérias e 

bactérias produtoras de sideróforos têm sido encontradas no ambiente, principalmente em 

ambiente mais oligotróficos e pobres em ferro, como os oceanos, onde florações de 

Trichodesmium tem sido relatada em associação a esse tipo de bactéria (Roe et al., (2012). Em 

ambientes de água doce, essa associação também tem sido relatada em linhagem de 

Synechococcus (Michel et al., 1998) e Microcystis, que obtém ferro por meio da bactéria 

Stenotrophomonas maltophilia (Liu et al., 2014). 

 Os metabólitos secundários encontrados nas bactérias associadas também podem servir 

como auxiliares nas interações com as cianobactérias. Os terpenos, por exemplo, classe de 

metabólitos mais encontrados nas bactérias estudadas, são moléculas derivadas de isoprenos 

que podem proporcionar características mecânicas necessárias a membranas celulares, ou serem 

secretados ou volatilizados. Os terpenos funcionam ainda como comunicadores celulares, 

diminuindo a competição entre as bactérias (Schwab et al., 2013; Schulz-Bohm et al., 2017). 

Semelhante aos terpenos, as bacteriocinas, bastante encontradas nas bactérias associadas, são 

peptídeos produzidos por bactérias capazes de inibir o crescimento de outras (Cotter et al., 

2012). Por outro lado, compostos como homoserina lactona estão envolvidos na comunicação 

bacteriana e são uma das moléculas envolvidas no sistema de quorum-sensing bacteriano 

durante a colonização de um cianobionte (Sharif et al., 2008). De todo modo, os metabólitos 

encontrados nas bactérias associadas parecem ter o potencial de facilitar a formação e a 

manutenção da associação mutualísticas com as cianobactérias. 

 Embora os metabólitos secundários sejam fundamentais para o estabelecimento das 

associações, o metabolismo de macronutrientes como nitrogênio e fósforo são fundamentais 

para a sobrevivência da comunidade como um todo. Uma análise de enriquecimento funcional 

comparando a anotação funcional das cianobactérias e da comunidade associada, mostrou que 

os processos de fotossíntese (GO:0015979) e fixação de nitrogênio (GO:0009399) foram 

metabolismos encontrados exclusivamente nas cianobactérias, com exceção da cianobactéria 

CENA303. O metabolismo de nitrogênio foi anotado funcionalmente tanto através do 
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metagenoma no servidor MG-RAST, como nos genomas montados separadamente. A análise 

dos genomas mostrou que a função fixação de nitrogênio estava presente apenas nas 

cianobactérias, enquanto as funções utilização de alantoína, nitrilase, amidase e hidratase de 

ureia/nitrila e desnitrificação foram exclusivas às bactérias associadas. As funções de hidrólise 

de cianato, amonificação e assimilação de amônia foram presentes tanto nos genomas de 

cianobactérias, como das bactérias da cianosfera, sendo que apenas a função assimilação de 

amônia esteve presente em todos os 33 genomas anotados. A função estresse nitrosativo foi 

predominante na comunidade associada, embora a cianobactéria do consórcio ITEP-024 

também tenha apresentado tal função.  

A anotação do metagenoma mostrou que as funções amonificação, assimilação de 

amônia e fixação de nitrogênio foram as mais abundantes nos consórcios (Figura 14A), sendo 

que, assim como revelado pela anotação dos genomas, o consórcio CENA303 praticamente não 

apresenta sequências associadas ao metabolismo de fixação de nitrogênio. Além disso, o 

consórcio CENA303 apresenta uma maior proporção de sequências afiliadas ao metabolismo 

de assimilação de amônia. A inferência taxonômica a partir das sequências do metabolismo de 

fixação de nitrogênio em cada consórcio (Figura 14B) comprova que as cianobactérias são os 

principais fornecedores de nitrogênio assimilável para a comunidade. No consórcio CENA303, 

as poucas sequências associadas à fixação de nitrogênio foram afiliadas a Proteobacteria. 

Em estudos anteriores, a potencial capacidade de fixação de nitrogênio por essas 

linhagens de cianobactérias já havia sido demonstrada. Nostoc sp. CENA67, Fischerella sp. 

CENA161, Cylindrospermopsis raciborskii CENA302 e Sphaerospoermopsis torques-reginae 

ITEP-024 apresentam agrupamento gênico para fixação de nitrogênio, sendo que a linhagem 

CENA161 apresenta ainda um agrupamento adicional que codifica para uma nitrogenase 

alternativa que utiliza vanádio como cofator. A linhagem Cylindrospermopsis raciborskii 

CENA303 por sua vez, não possui a capacidade de diferenciar células vegetativas em 

heterócitos e nem possuem os genes necessário para formação da nitrogenase, enzima que 

catalisa a transformação de N2 atmosférico em amônia (Schaker, 2012; Souza, 2016; Abreu et 

al., 2018). 
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Figura 14 – (A) Representação da porcentagem de sequências afiliados aos diferentes sub-metabolismos de 

nitrogênio nos diferentes consócios. (B) Afiliação taxonômica das sequências de fixação biológica de nitrogênio 

em cada um dos cindo consórcios 

 

 Era esperado, portanto, que em virtude da representatividade da biomassa 

cianobacteriana no consórcio, a contribuição destas para o fornecimento de nitrogênio ao 

sistema seria importante. Entretanto, foi inesperado a falta de genes de fixação de nitrogênio 

em microrganismos de gêneros conhecidos principalmente pela capacidade de realizar tal 

metabolismo, como por exemplo Aquamicrobium, Ensifer, Hyphomicrobium. 

Stenoprophomonas e Allorhizobium (Kloos et al., 1995; de Lajudie et al., 1998; Reinhardt et 

al., 2008; Wang et al., 2015). Estudando a comunidade associada de cianobactérias formadoras 

de floração, Zhu et al. (2019) viu coparticipação das cianobactérias e da comunidade de 

epibiontes, identificando genes de fixação apenas na cianobactéria fixadora de nitrogênio, no 

caso, Dolichospermum flos-aquae. Do mesmo modo, Li et al, (2018) não encontrou genes de 

fixação de nitrogênio na comunidade associada a colônias de Microcystis. Entretanto, assim 

como nesses trabalhos, nossos dados sugerem que há uma complementaridade no ciclo de 

nitrogênio entre a cianobactéria hospedeira e seus epibiontes. 

 Algumas bactérias também apresentaram o potencial para realizar desnitrificação, um 

metabolismo que acontece geralmente em altas concentrações de nitrogênio, mas em condições 

anóxicas. Logo, sendo o consórcio um ambiente oxidante, por conta do metabolismo da 

cianobactéria, mesmo com o potencial, esse metabolismo não deve estar ocorrendo. Resultado 

parecido foi encontrado em florações de cianobactérias do mar Báltico, um ambiente rico em 

nitrogênio, que mostrou a abundâncias de genes de desnitrificação, mas não foi detectada a 

atividade deste metabolismo (Tuoumainen et al., 2003). 

 Assim como foi realizado com o metabolismo de nitrogênio, foi feita a anotação 

funcional do metabolismo de fósforo. O resultado da anotação do metagenoma (Figura 15) 

mostra que o metabolismo de fosfato, transportadores de fosfato de alta afinidade e controle de 
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regulon PHO e utilização de alquil-lfosfonato foram os mais abundantes na comunidade. A 

anotação dos genomas (Figura 16), além de mostrar resultado semelhante em relação aos 

metabolismos mais abundantes, indica que as cianobactérias têm principalmente genes para 

utilização de fontes de fósforo inorgânico, sendo as bactérias associadas, além de também 

conseguirem utilizar o fósforo inorgânico, apresentam genes para metabolismos de fosfonatos 

e fosfoenolpiruvato. A única cianobactéria que apresentou potencial para metabolismo de 

fósforo orgânico foi gênero Cylindrospermopsis, consórcios CENA302 e CENA303, que 

mostraram a capacidade de utilizar alquil-fosfonatos.  

 

 

Figura 15 – Porcentagem dos sub-metabolismos de fósforo em cada um dos cinco consórcios 

 

 

Figura 16 – Porcentagem da contagem de metabolismo de fósforo nos genomas montados das bactérias associadas 

e das cianobactérias 

 

O acúmulo de fósforo por cianobactérias desempenha um importante papel na 

habilidade desses microrganismos de crescerem em ambientes oligotróficos e com baixa 

disponibilidade deste nutriente. O fósforo geralmente é estocado por cianobactérias na forma 
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de grânulos de polifosfatos (Lu et al., 2019). Entretanto, o acúmulo de fósforo inorgânico pelas 

cianobactérias torna esse elemento ainda mais limitante para os outros microrganismos, que 

desenvolvem diferentes formas para obtenção de fósforo, entre elas, a utilização de fósforos 

orgânicos. Quando em associação, cianobactérias e bactérias associadas podem trocar 

nutrientes. De fato, marcadores isotópicos indicam que pode ocorrer transferência de fósforo 

entre esses dois grupos, em ambas as direções, de modo que a comunidade associada pode ser 

vista como mais uma fonte de fósforo para seu crescimento e metabolismo (Jiang et al., 2007). 

Além de trocar nutrientes, as cianobactérias liberam substâncias que podem servir como 

fonte de alimento para bactérias ou controlar o crescimento de outros organismos no seu 

entorno. Entre esses compostos liberados, as cianotoxinas podem servir como fonte de carbono 

e fósforo para a comunidade bacteriana associada. As cinco cianobactérias dos consórcios 

estudados já foram descritas como produtoras de diferentes moléculas bioativas, entre elas, 

toxinas. A Fischerella sp. CENA161, por exemplo, foi analisada pela sua capacidade de 

produzir microcistina e outras substâncias com ação antimicrobiana (Fiore et al., 2009; Heck et 

al., 2018). As duas Cylindrospermopsis raciborskii CENA302 e CENA303 também são 

capazes de produzir saxitonina, uma potente neurotoxina (Hoffi-Risseti et al., 2013; Abreu et 

al., 2018). A Sphaerospermopsis torques-reginae ITEP-024 é conhecida pela sua capacidade 

de produção de espumigina e anabaenopeptina, que são inibidores de protease (Sanz et al., 

2015; Lima et al, 2017) e de guanitoxina, um organofosforado com forte função neurotóxica 

(Lima, 2016; Fiore et al., 2020). A cianobactéria Nostoc sp. CENA67 também é capaz de 

produzir microcistina (Alvarenga, 2015). 

Cianotoxinas podem ser uma fonte de energia e nutrientes para bactérias associadas e 

estudos já averiguaram a capacidade de diferentes linhagens microbianas degradarem essas 

moléculas, principalmente microcistina, mas, mesmo alguns dos genomas recuperados serem 

da família Sphingomonadaceae, especialmente o gênero Sphingomonas, os mais conhecidos 

degradadores de microcistina  (Nybom et al., 2008; Hu et al., 2012; Bourne et al. 1996; Ishii et 

al., 2004; Valeria et al., 2006), genes para degradação dessa cianotoxina não foram encontrados 

nem nos genomas, nem nos dados metagenômicos.  
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos a partir da análise genômica das bactérias associadas nos cinco 

consórcios estudados sugerem que a comunidade é dependente, tanto em estrutura, quando em 

função, da cianobactéria. O metabolismo de nitrogênio realizado pelas cianobactérias e pelas 

bactérias da cianosfera são distintos e complementares, uma vez que a cianobactéria controla 

as rotas de entrada de nutriente no sistema, por meio da fixação e nitrogênio, enquanto as 

bactérias da cianosfera controlam as rotas de saída, através de desnitrificação, por exemplo. A 

ausência de genes de fixação de nitrogênio nas bactérias associadas conhecidas como 

diazotróficas pode indicar uma possível redução de seus genomas causada pela eliminação de 

vias metabólicas custosas e desnecessárias, já que haveria o aproveitamento do nitrogênio 

disponibilizado pela cianobactéria. Já em relação ao metabolismo de fósforo, as cianobactérias 

apresentam maior capacidade de utilização de fósforo inorgânico, enquanto as bactérias 

associadas têm genes para consumo de fontes de fósforo orgânico. Além disso, a grande 

quantidade de metabólitos secundários potencialmente produzidos pelas bactérias da cianosfera 

podem atuar no estabelecimento e manutenção da associação com as cianobactérias. A 

utilização da abordagem de binning mostrou-se como um método satisfatório para o estudo de 

interações microbianas, permitindo ainda a recuperação de genomas ainda não descritos, como 

os dos gêneros Lacibacterium e Nordella. Os dados funcionais revelam o potencial de 

metabolismos que podem estar auxiliando na manutenção da simbiose entre as cianobactérias 

e bactérias da cianosfera e futuros experimentos ou bioensaios poderiam confirmar as interações 

aqui propostas. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Árvore filogenômica construída pelo programa GTDB-Tk utilizada 

como base para a inferência taxonômica. A primeira árvore mostra a árvore completa, mas, 

para facilitar a visualização, ela foi subdividida em partes. 
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