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(...) De tudo ficaram três coisas:  

A certeza de que estamos sempre começando. 

A certeza de que precisamos continuar.  

A certeza de que seremos interrompidos antes de 

terminar.  

Portanto, devemos:  

Fazer da interrupção um caminho novo. 

Da queda, um passo de dança.  

Do medo, uma escada. 

Do sonho, uma ponte. 

Da procura, um encontro (...) 

  

                               Adaptado de Fernando Sabino 
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RESUMO  

Este estudo investigou as populações microbianas potencialmente envolvidas na degradação 

do corante azo Drimaren Azul HF-RL em um reator UASB operado em escala de bancada à 

temperatura ambiente e sob condições de alimentação distintas (por exemplo, presença e 

ausência de glicose e/ou extrato de levedura). Para este projeto, foram aplicadas duas 

diferentes abordagens experimentais. A primeira foi baseada no isolamento de culturas 

microbianas associadas à técnica de identificação molecular, a fim de investigar a capacidade 

anaeróbia de culturas puras para realizar descoloração. A segunda foi baseada na técnica 

molecular PCR-DGGE empregada para investigar a riqueza e dinâmica dos micro-organismos 

predominantes presentes no UASB durante a degradação de corantes azo. Os resultados 

obtidos com os procedimentos de enriquecimento e isolamento permitiu a identificação de 

uma cepa anaeróbica caracterizada como bacilo Gram-negativo e que pertence ao grupo 

formado filogeneticamente por Azospira oryzae, Declorosoma sp. e Azoarcus sp. No entanto, 

nenhum processo de descoloração foi observada quando esta cepa foi cultivada em cultura 

pura. A PCR-DGGE mostrou que a composição de micro-organismos mudou desde o início 

até o fim da operação do reator e juntamente com a perda de sólidos totais (ST), os resultados 

sugerem a adaptação da biomassa. A eficiência de remoção de cor foi maior na presença de 

500mg/L de extrato de levedura, porém não houve diferenças significativas nos perfis 

microbianos que podem indicar a presença de uma biomassa especializada. Particularmente a 

metanogênica acetoclástica Methanosarcina parecia ser favorecida nos últimos estágios do 

reator UASB, provavelmente por ser mais adaptada do que Methanosaeta à presença de azo 

corante e aminas aromáticas. Portanto, os resultados sugerem que não há um micro-organismo 

especializado envolvido na biodegradação de azo corante no reator UASB e, provavelmente, a 

alta eficiência na remoção de cor foi devido a uma associação entre micro-organismos 

anaeróbios adaptados que produziram equivalentes redutores para a redução extracelular do 

corante azo mediada pelos compostos redox (por exemplo, riboflavina) presentes no extrato de 

levedura. 

 

Palavras-chave:  azocorante, reator UASB, PCR-DGGE, dinâmica microbiana, remoção de 

cor, tratamento de águas residuárias. 
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ABSTRACT 

This study investigated the microbial populations potentially involved in the degradation of 

azo Drimaren Blue HF-RL in a UASB reactor operated at bench scale at room temperature 

and under distinct feeding conditions of the reactor (e.g. presence and absence of glucose and / 

or yeast extract). For this project, it was applied to two different experimental approaches. The 

first was based on the isolation of microbial cultures associated with the molecular 

identification technique in order to investigate the ability of anaerobic pure cultures to perform 

decolorization.  The second was based on molecular technique PCR-DGGE and was employed 

to investigate the diversity and dynamic of the predominant microorganisms present in the 

UASB during the azo dye degradation. The results obtained with enrichment and isolation 

procedures allowed the identification of one anaerobic strain characterized as Gram-negative 

rods and belonging to the phylogenetically cluster formed by Azospira oryzae, Declorosoma 

sp. e Azoarcus sp. However no discoloration process was observed when this strain was 

cultivated in pure culture. The PCR-DGGE showed that composition of microorganisms 

changed from the beginning to the end of reactor operation and together with the loss of total 

solids (TS) results suggest biomass adaptation. The efficiency of color removal was highest in 

the presence of 500mg/L of yeast extract, however no significant differences in the microbial 

profiles that could indicate the presence of a specialized biomass. Particularly the aceticlastic 

methanogen Methanosarcina seemed to be favored in the last stages of the UASB reactor 

probably by being more adapted than Methanosaeta to the presence of azo dye and aromatic 

amines. Therefore the results suggest that there is no specialized microorganism involved in 

the biodegradation of azo dye in the UASB reactor and probably the high efficiency on color 

removal was due to an association between adapted anaerobic microorganisms which 

produced reducing equivalents for the extracellular reduction of the azo dye mediated by the 

redox compounds (e.g. riboflavin) present in the yeast extract.   

Keywords: azo dye, UASB reactor, PCR-DGGE, microbial dynamics, color removal, 

wastewater treatment. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As tecnologias de tratamento de efluentes têxteis vêm se tornando um grande desafio e 

ganhando grande importância mundial, inclusive no Brasil, que apresenta um grande parque 

industrial instalado com considerável crescimento nos últimos anos. As indústrias têxteis são 

responsáveis pelo uso intenso de corantes dos mais variados e pela produção de grande 

volume de efluentes de carga orgânica elevada e presença de corantes, os quais, durante o 

processo de tingimento, não se aderem à fibra e acabam sendo descartados juntamente com o 

efluente final, gerando sérios problemas ambientais devido à sua potente ação poluidora tanto 

no solo quanto na água (VAN DER ZEE et al, 2005; YANG et al, 2008). 

 

Dos diversos corantes empregados na indústria têxtil, merece destaque a classe dos corantes 

azo, pois representa a maior parcela de corantes usados no processo de tingimento (cerca de 

70% em peso) (PEARCE et al, 2006). Como relatado, por PINHEIRO (2004), esses 

compostos e seus produtos de degradação, as aminas aromáticas, são potencialmente 

carcinogênicos. Por isso, vários estudos de remoção de cor de esgotos contendo essa classe de 

corantes têm sido realizados em todo o mundo, principalmente visando à inclusão do 

tratamento biológico de esgotos, por serem alternativa de menor custo (BRAÚNA, 2009). 

 

Segundo MCMULLAN et al (2001), a habilidade dos micro-organismos descolorirem e 

metabolizarem corantes é, há muito tempo, conhecida e o uso de tecnologias baseadas em 

biorremediação, para o tratamento de efluente têxtil, tem despertado grande interesse. Ainda 

não foi encontrada nenhuma espécie que fosse capaz de remover a cor de uma ampla 

diversidade de corantes. Logo, o uso de um micro-organismo específico ou de enzimas para 

remoção de cor não parece ser uma boa alternativa no tratamento de esgotos têxteis, já que os 

mesmos são compostos de vários tipos de corantes (LASZLO, 2000). Assim, o uso de culturas 

mistas como o lodo granular anaeróbio parece ser uma alternativa mais viável, já que o mesmo 

é composto de diversos micro-organismos com alta atividade (DOS SANTOS, 2005). 

 

O conhecimento da diversidade metabólica de grupos microbianos permite sua aplicação para 

diversos fins biotecnológicos, tais como processos de tratamento biológico para remoção de 
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corantes azo de efluentes têxteis. Neste caso, sistemas biológicos aeróbios são 

convencionalmente utilizados, principalmente o denominado Lodos Ativados, porém novas 

tecnologias, tal como a aplicação de reatores anaeróbios do tipo UASB (Upflow Anaerobic 

Sludge Blanket), promissores para o tratamento de compostos recalcitrantes e de baixo custo 

de operação, têm sido investigadas. Neste sistema, a matéria orgânica é removida 

concomitantemente ao processo de quebra das moléculas que constituem o corante. O 

processo anaeróbio normalmente requer longos tempos de reação, o que pode ser atenuado 

utilizando-se mediadores redox, compostos que catalisam as reações que levam à remoção de 

cor. 

 

CORRÊA (2009) operou e monitorou um reator UASB em escala de bancada aplicado ao 

tratamento do azocorante Drimaren Azul HF-RL cujos resultados, em termos de remoção de 

cor foram bastante satisfatórios. O presente trabalho foi proposto a fim de conhecer os micro-

organismos envolvidos no processo biológico de remoção de cor e a dinâmica populacional 

dos micro-organismos em resposta as diferentes condições operacionais impostas  

 

Espera-se que a metodologia proposta neste trabalho permita identificar os micro-organismos 

contribuindo para o melhor entendimento do consórcio microbiano em reator UASB para o 

tratamento deste tipo deste tipo de efluente. Os resultados de microbiologia obtidos, 

correlacionados com os dados do monitoramento físico-químico do reator, fornecerá subsídios 

para a compreensão das rotas metabólicas e dos mecanismos de biodegradação anaeróbia de 

azocorantes, importantes para a otimização das condições de operação de reatores deste tipo 

em trabalhos futuros.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 
Estudar a dinâmica dos micro-organismos potencialmente envolvidos na degradação do 

azocorante Drimaren Azul HF-RL em reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) operado em 

escala de bancada alimentado com efluente sintético. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

 Enriquecer, isolar e identificar culturas microbianas envolvidas no processo de 

degradação de azocorantes. 

 

 Investigar a distribuição dos micro-organismos dos domínios Bacteria e Archaea 

predominantes no reator pela aplicação da técnica de biologia molecular PCR-DGGE. 

 

 Identificar os micro-organismos detectados pela técnica PCR-DGGE por meio do 

sequenciamento do gene RNA ribossomal 16S. 

 
 Comparar os resultados do PCR-DGGE entre as diferentes fases operacionais 

(condições nutricionais) e correlacionar a dinâmica populacional microbiana com o 

desempenho do reator. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1. Problemática da geração de efluentes têxteis  
 

É fato que o setor de indústrias têxteis obteve significativo crescimento nos últimos anos e, por 

conseqüência, tem aumentado a produção de efluentes líquidos, sendo um potencial 

contribuinte à degradação ambiental. Neste contexto, o Brasil é considerado o maior centro 

têxtil da América do Sul, tendo atingido a sexta colocação no ranking dos maiores produtores 

de têxteis e de vestuário do mundo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA 

TÊXTIL E DE CONFECÇÃO, 2009). As indústrias têxteis causam um considerável impacto 

na qualidade da água, dado o grande volume de efluentes gerados e suas propriedades físico-

químicas. Esse impacto é devido a uma ação combinada de uma alta demanda química de 

oxigênio (DQO), sólidos em suspensão, substâncias dissolvidas, pH, cor e toxicidade (LEÃO 

et al., 2002). 
 

O principal problema da indústria têxtil é a geração de efluentes líquidos, uma vez que 

estimativas apontam que são necessários de 80 a 150L de água para a produção de 1 kg de 

tecido (JADHAV et al., 2010), sendo que cerca de 88% desse volume acaba sendo descartado 

como efluente (LACERDA, 2004). Os efluentes têxteis apresentam baixa biodegradabilidade, 

que segundo LEÃO et al (2002) deve-se alto conteúdo de corantes (10 a 15% não fixados e 

perdidos com o efluente), surfactantes e aditivos, que geralmente são compostos orgânicos de 

estruturas complexas, e estão presentes nos efluentes em concentrações relativamente 

elevadas.  

 

Uma das principais características deste tipo de efluente é ser altamente colorido, resultado 

principalmente dos corantes aplicados nas operações de tingimento e que não aderem às fibras 

(DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007). Os corantes e pigmentos são compostos 

extensamente usados na indústria têxtil e são difíceis de serem tratados devido a sua origem 

sintética, e principalmente devido às suas estruturas moleculares aromáticas complexas 

constituídas para resistir à exposição ao sabão, à água, à luz, aos agentes oxidantes e ao suor, 

sendo por isso, mais estáveis e menos biodegradáveis (AKSU, 2005).  
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Os corantes são constituídos de dois componentes principais: o grupo cromóforo, responsável 

pela absorção de radiação eletromagnética da luz e formação da cor por meio da emissão de 

radiação na região do visível (400 a 700 nm), e o grupo funcional que permite a fixação do 

corante nas fibras do tecido (DURÁN et al., 2002). Os corantes podem ser classificados 

segundo sua estrutura em antraquinônios (contém quinonas ou benzoquinonas na sua 

estrutura), índigo (contém enxofre), ftalocianinos (contém metais) azóico ou azo (contém a 

ligação azo -N=N-).  

 

Em sua estrutura molecular, os azocorantes apresentam um ou mais grupamentos -N=N- 

ligados a sistemas aromáticos, como mostra a Figura 3.1, os quais, segundo SHAUL et al 

(1991) são, usualmente, substituídos com algumas combinações de grupos funcionais 

incluindo: amino (-NH2), cloro (-Cl), hidróxi (-OH), metil (-CH3), nitro (-NO2), ácido 

sulfônico e sais de sódio (-SO3Na). Sua cor é determinada pelas ligações azo que estão 

associadas aos grupos cromóforos presentes.  

 

 

Figura 3.1: Exemplo de uma estrutura química de um grupo 

 cromóforo de um azocorante. Fonte: KUNZ et al., 2002. 

 

Cerca de 50 a 70% dos corantes utilizados são do tipo azo, (CHACÓN et al., 2006) dos quais 

alguns são altamente perigosos (GUPTA et al., 2006). Mais da metade dos corantes 

produzidos anualmente pertence a esse grupo. Presumivelmente, mais de 2000 diferentes 

azocorantes são usados para tingir vários materiais (STOLZ, 2001), sendo que são 

amplamente utilizados em diferentes tipos de indústrias, tais como de curtumes, indústrias 
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têxteis, alimentícias, de cosméticos e de papel, sendo a indústria têxtil o maior consumidor 

(SLEIMAN et al., 2007). Essa grande utilização se deve ao fato desses corantes permitirem 

um método de tingimento de fibras celulósticas com alto padrão de fixação e alta resistência 

contra luz e umidade em relação às outras classes (GUARATINI; ZANONI, 2000), além da 

facilidade e baixo custo na sua síntese e da variedade de cores que podem ser formadas 

diferentemente dos corantes naturais (SARATALE et al., 2009). 

 

Em geral, os corantes azo são identificados como os compostos mais problemáticos em 

efluentes têxteis por serem de difícil remoção, alta solubilidade e baixa biodegradabilidade. 

(CHACÓN et al., 2006). O lançamento em corpos d’água de efluentes contendo altas 

concentrações de azocorantes oferece riscos ecológicos e à saúde pública, visto que estas 

substâncias apresentam alta recalcitrância (WANG e YU, 1998) e uma cinética de degradação 

muito lenta para os processos biológicos convencionais (BROBERG e DURAN, 2000). Sem 

um tratamento adequado os mesmos podem permanecer no meio ambiente por longos 

períodos de tempo. Um exemplo disto é o tempo médio de degradação do corante hidrolisado 

Reactive Blue 19, que leva cerca de 46 anos a pH 7 e 25 ºC para se degradar (HAO et al., 2000 

apud DOS SANTOS, 2005).   

 

Vários estudos têm demonstrado que os efeitos deletérios na presença de azocorantes nos 

corpos d’água vão muito além da poluição visual (mudança na coloração das águas). A 

alteração na penetração da luz devido à interação desta com os corantes pode interferir nos 

ciclos biológicos da biota aquática, especificamente no processo de fotossíntese e na 

oxigenação dos corpos d’água. Além disso, alguns corantes azóicos e seus subprodutos, como 

as aminas aromáticas, são altamente cancerígenos (CICEK et al., 2007). As aminas aromáticas 

são formadas como metabólitos da clivagem redutiva das ligações azo, e muitas vezes são 

mais tóxicas do que as moléculas intactas dos corantes (AZBAR et al., 2004). 

 

Estudos utilizando microrganismos e células de mamíferos têm demostrado que vários 

azocorantes apresentam atividade mutagênica e genotóxica (WANG et al., 2004). Segundo 

CHUNG (1992), a atividade mutagênica e genotóxica está relacionada com a natureza e 

posição dos substituintes ligados ao grupo azo. Estudos em trabalhadores expostos aos 
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corantes azo demonstraram que ocorre azo-redução desses corantes no homem, o que pode 

explicar os casos de câncer de bexiga observados (GOLKA; KOPPS; MYSLA, 2004). 

Entretanto, a literatura especializada mostra que devido a problemas econômicos, países 

menos desenvolvidos como Brasil, México, Índia e Argentina não cessaram completamente a 

produção de alguns corantes a base de benzidinas (e.x. Congo Red 14) de grande 

potencialidade econômica (GUARATINI; ZANONI, 2000). 

 

A coloração de efluentes têxteis é facilmente detectada pelos olhos e tem sido o principal alvo 

de reclamações e denúncias por parte da população (GUARATINI, ZANONI, 2000). Essa 

crescente preocupação com a contaminação de águas naturais, levou a necessidade de 

estabelecer padrões para o lançamento de efluentes. A resolução CONAMA Nº357 (BRASIL, 

2005) estipula um limite de coloração para corpos de água de classe 2 e para corpos de água 

de classe 1, onde a coloração não pode sofrer qualquer variação em relação à coloração 

natural. A legislação ambiental brasileira não estipula limite de emissão para corantes ou cor, 

mas é clara no aspecto de que o lançamento não pode resultar em cor no corpo receptor, 

limitando a cor em 75 mg-PtL-1 para os corpos de água classe 2 (TUNUSSI e ALEM 

SOBRINHO, 2003). 

 

As exigências de proteção ambiental de todo o mundo vem promovendo a prevenção da 

transferência de problemas de poluição de um ambiente para outro. Isso implica que a 

indústria deve desenvolver tratamento de seus efluentes “in loco” antes de despejá-los. Para o 

atendimento de tais exigências, tanto as indústrias como os cientistas têm direcionado suas 

pesquisas na busca de tratamentos e tecnologias visando à descoloração de corantes nos 

efluentes (BANAT et al., 1996).  

 

3.2. Tratamento de efluentes têxteis 
 

Segundo DOS SANTOS (2005), muitas pesquisas têm sido conduzidas na remoção de cor de 

efluentes, cujas possibilidades físico-químicas e biológicas variam consideravelmente em 

eficiência e custo.  
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3.2.1. Processos físicos e químicos 
 

Normalmente, os efluentes têxteis são tratados através dos métodos convencionais como 

coagulação, floculação, sedimentação, adsorção por carvão ativado e lodos ativados. Esses 

tratamentos convencionais apenas transferem os contaminantes de uma fase para outra 

(líquido-sólido), gerando uma poluição secundária, necessitando de um pós-tratamento e 

disposição do sólido gerado (BERGAMINI et al., 2009).  

 

Nos métodos físico-químicos (coagulação, flotação, sedimentação) agentes coagulantes como 

sais férricos ou sulfato de alumínio são utilizados para formar flocos, que posteriormente são 

separados através de sedimentação, flotação e/ou filtração. Segundo DOS SANTOS (2005), o 

método de coagulação-floculação é um dos processos mais utilizados pela indústria têxtil em 

muitos países, tais como Alemanha e França. Ele pode ser usado como pré-tratamento, pós-

tratamento ou até mesmo como sistema principal de tratamento. Esses métodos apresentam 

elevada eficiência na remoção de material particulado, no entanto, se mostram deficientes na 

remoção de cor e compostos orgânicos dissolvidos. Segundo VON SPERLING (2005), esses 

métodos podem ser empregados, caso o efluente não seja essencialmente inorgânico, para 

evitar o lançamento de efluentes ácidos ou alcalinos no corpo receptor, melhorando dessa 

maneira, a eficiência de tratamentos posteriores, mais especificamente, o tratamento biológico. 

  

Os processos físico-químicos possuem custo elevado e versatilidade limitada, além de 

sofrerem interferência de outros constituintes do efluente. Por outro lado, os processos 

biológicos são menos onerosos e representam uma alternativa viável para a eliminação dos 

corantes de efluentes têxteis, além de reduzir a carga orgânica desses efluentes (MÉNDEZ-

PAZ; OMIL; LEMA, 2005). 

 

Dentre os processos físicos vale ressaltar os métodos de adsorção para remoção de cor, que se 

baseiam na afinidade de muitos corantes por materiais adsorventes. A descoloração por 

adsorção é influenciada por alguns fatores físico-químicos como área superficial do 

adsorvente, tamanho da partícula, temperatura, pH e tempo de contato (MATTIOLI et al., 

2002 apud DOS SANTOS, 2005). Atualmente o material que apresenta maior capacidade de 
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adsorção é o carvão ativado, amplamente utilizado na remoção de cores de efluentes 

(DALLAGO, SMANIOTTO, OLIVEIRA, 2005). Mas esta eficiência depende diretamente do 

tipo do material do carvão utilizado e das características do efluente têxtil. Alguns trabalhos 

foram publicados nos últimos anos utilizando carvão ativado de coco, casca de eucalipto e 

quitosana como materiais adsorventes (KUNZ et al., 2002).  Entretanto, segundo FORGACS 

et al (2002), a adsorção mantém a estrutura dos corantes sintéticos inalterada. 

 

Os processos citados anteriormente correspondem a sistemas não destrutivos que diminuem 

significativamente o volume dos resíduos (KUNZ et al., 2002), mas não eliminam o problema 

e somente transferem o poluente de uma fase líquida para uma fase sólida, que necessita de 

um tratamento e descarte adequado (NEELAVANNAN et al., 2007). Em função destes 

inconvenientes, pesquisas estão sendo conduzidas a fim de que sejam utilizados processos que 

realmente possam degradar as espécies de interesse.  

 

3.2.2. Processos biológicos 

 

Até o presente não há um único tipo de tratamento que seja eficiente e economicamente 

atraente para ser empregado nos processos de remoção de cor das Estações de Tratamento de 

Esgotos (ETE) das indústrias têxteis. Entretanto nos últimos anos, grandes progressos foram 

alcançados na área de biotecnologia ambiental aplicada à remoção de cor, tanto no 

entendimento maior da bioquímica do processo como no desenvolvimento tecnológico de 

reatores biológicos, com experimentos realizados com diferentes micro-organismos como as 

bactérias aeróbias (Ex: actinomicetos), bactérias anaeróbias e fungos (DOS SANTOS et al., 

2006a).  

 

Segundo KUNZ et al (2002), a grande motivação de pesquisadores envolvidos em estudos de 

biodegradação pode ser expressa pela busca contínua de micro-organismos versáteis, capazes 

de degradar de maneira eficiente um grande número de poluentes com baixo custo 

operacional. A diversidade metabólica entre os diferentes grupos microbianos permite sua 

aplicação em diversos fins biotecnológicos, sendo uma prática que tem sido adotada na área de 

saneamento ambiental para o tratamento de esgotos domésticos e esgotos industriais. O uso de 
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tecnologias a base de biorremediação para o tratamento de efluente têxtil é cada vez mais 

freqüente, inclusive no Brasil, em que maior parte das indústrias têxteis possui estações de 

tratamento biológico de efluentes e lança despejos tratados diretamente em corpos d’água. 

Neste contexto, cabe aos processos biológicos um lugar de destaque, principalmente em 

função da relativa facilidade encontrada na implementação de sistemas que operem em grande 

escala (KUNZ et al., 2002), além de serem ambientalmente corretos (menor gasto energético e 

menor geração de resíduos). 

 

O tratamento biológico de esgotos se faz completamente por mecanismos biológicos, como o 

próprio nome sugere. Esses mecanismos reproduzem, de certa forma, os processos naturais 

que ocorrem em um corpo d’água, após o lançamento de despejos (VON SPERLING, 2005). 

Esses processos biológicos vêm sendo estudados para o tratamento de resíduos de indústria 

têxtil visando à descoloração dos efluentes na presença de diversas culturas microbianas 

(BANAT et al., 1996). 

 

A habilidade bacteriana para biodegradar azocorantes tem sido relatada para muitas espécies. 

Estudos realizados por WONG e YUEN (1996) mostraram que a bactéria Klebsiella 

pneumoniae foi eficiente na degradação de um azocorante, o Methyl Red, inferindo que ela 

poderia ser usada no tratamento de efluentes industriais contendo outros azocorantes. ZISSI e 

LYBERATOS (2000) demonstraram que a bactéria Bacillus subtilis foi capaz de degradar 

azocorantes presentes em efluentes de indústrias têxteis. Outros trabalhos investigaram a 

aplicação direta de culturas especializadas na remoção de azocorantes, tais como as bactérias 

facultativas Escherichia coli e Pseudomonas (ISIK e SPONZA, 2003).  

 

Existem atualmente vários isolados com capacidade de degradação de corantes sintéticos, 

porém a aplicabilidade destes isolados em um processo real de tratamento nem sempre é 

factível. Isto porque para a maioria dos processos de degradação de compostos xenobióticos 

ocorre na presença de consórcios microbianos seja para a degradação da molécula ou para a 

manutenção de condições ambientais favoráveis ao processo (COUGHLIN et al., 1997). Além 

disso, a composição dos efluentes têxteis é altamente variável, podendo conter diferentes 

corantes e outros compostos orgânicos. Segundo FORGACS (2002), a utilização de consórcios 
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microbianos oferece consideráveis vantagens quando comparadas ao uso de culturas puras, 

visto que as espécies individuais podem atacar a molécula do corante em diferentes posições 

ou podem ainda, usar os produtos de degradação produzidos por uma dada espécie numa 

degradação adicional. Diante disto, o uso de culturas mistas de bactérias pode ser uma 

alternativa viável já que a mesma é composta de diversos micro-organismos com alta 

atividade (CERVANTES et al., 2006).  

 

O mecanismo de ação dos micro-organismos envolvidos na descoloração é bem variado, 

envolvendo tanto mecanismos oxidativos como redutivos. Distinguem-se dois processos 

biológicos básicos para a remoção de material orgânico: o mecanismo aeróbio, quando o 

material é oxidado na presença de oxigênio dissolvido, levando à formação de produtos 

minerais (gás carbônico, água, nitrato, fosfato); e o mecanismo anaeróbio, que pode se 

desenvolver quando não há disponibilidade de oxigênio agindo como aceptor final de elétrons. 

Nesse segundo processo ocorrem reações de fermentação e respiração anaeróbia gerando 

como produto final o biogás, que é constituído predominantemente por metano e dióxido de 

carbono (LETTINGA, 1995). 

 

3.2.2.1. Processo aeróbio de remoção de cor 

 

A degradação biológica de corantes azo em condições aeróbias é possível, uma vez que as 

bactérias aeróbias, de acordo com MADIGAN et al (2004), produzem as enzimas 

monooxigenases e dioxigenases, as quais catalisam a incorporação do oxigênio molecular no 

anel aromático antes da fissão do mesmo. Na maioria das monooxigenases, o doador de 

elétrons é o NADH ou NAD(P)H, muito embora a transferência de elétrons para o oxigênio 

molecular seja feita através de uma flavina que é reduzida pelo NADH ou NAD(P)H, sendo os 

últimos os doadores primários de elétrons (MADIGAN, 2004). Apesar dessa possibilidade, os 

azocorantes que contém grupos nitrosos e sulfônicos, substituindo os anéis aromáticos (Figura 

3.2) são um tanto recalcitrantes à degradação por bactérias aeróbias, o que segundo 

KNACKMUSS, 1996 apud DOS SANTOS, 2005, se explica pela natureza de retirada de 

elétrons dos corantes pelas monooxigenases e pela preferência dos elétrons pelo oxigênio e 

não pela molécula do corante. 
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Figura 3.2: Estrutura química do corante azo Reactive Red 2 (RR2). 

Fonte: BRAÚNA et al, 2009. 

 

A remoção de cor de corantes azo por bactérias aeróbias, como por exemplo, o que ocorre nos 

sistemas de lodos ativados, é normalmente baixa (10-30%), sendo esta principalmente 

atribuída à adsorção do corante no lodo ativo (DOS SANTOS et al., 2006b). Tal fato é em 

decorrência da preferência do oxigênio, comparada aos corantes azo, como aceptor final dos 

elétrons gerados nos processos oxidativos (produção de ATP) (STOLZ, 2001). Entretanto, na 

presença de enzimas específicas chamadas de azoredutases algumas bactérias aeróbias são 

capazes de reduzir compostos do tipo azo e subseqüentemente produzirem as aminas 

aromáticas (STOLZ, 2001).  

 

Considera-se, portanto, que os micro-organismos que possuem azoredutases têm uma 

aplicação potencial para tratamento de efluentes com azocorantes. Tais enzimas foram 

descobertas em organismos do tipo Pseudomonas K22 e KF46, Pagmentiphaga kullae K24 e 

em Xenophilus azovorans KF46F (BLUMEL e STOLZ, 2003 apud DOS SANTOS, 2005). As 

enzimas azoredutases aeróbias são capazes de usar NAD(P)H e NADH como cofatores e de 

reduzirem não somente os substratos carboxilados, mas também as estruturas sulfonadas 

análogas, sendo que Pagmentiphaga kullae K24 foi capaz de crescer com o corante azo 

carboxilado como única fonte carbono e energia. 
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Dos processos biológicos, o tradicional sistema aeróbio de ‘lodos ativados’ é o mais utilizado 

para o tratamento de efluentes de indústrias têxteis (LEÃO et al., 2002), e isso ocorre devido 

ao baixo tempo de residência (4 a 8 horas), à baixa demanda de área e, principalmente, devido 

à maior flexibilidade operacional que tal sistema oferece. O processo consiste basicamente de 

um tanque de aeração, onde o efluente é agitado na presença de micro-organismos e ar, nesta 

etapa ocorre a oxidação da matéria orgânica do efluente (FREIRE et al., 2000). Uma 

característica do sistema de lodos ativados é a recirculação de grande proporção de biomassa, 

fazendo com que boa parte dos micro-organismos permaneça por um longo tempo de 

residência no meio, o que facilita o processo de oxidação dos compostos orgânicos e reduz o 

tempo de retenção do efluente.  

 

Entretanto, o processo tem alguns inconvenientes como o de ser bastante susceptível à 

composição do efluente (cargas de choque), de produzir um grande volume de lodo, e ter um 

elevado custo de operação (CHERNICHARO, 2007), requerendo um acompanhamento 

rigoroso das condições ótimas de pH, temperatura e nutrientes. Segundo DOS SANTOS 

(2005) a maior parte do corante removido no sistema de lodos ativados é associada 

principalmente à adsorção do corante ao lodo. A produção de grande volume de lodo gera um 

novo problema a respeito da disposição final dessa biomassa, a qual na maioria das vezes atua 

como um agente transferidor de fase de poluentes, uma vez que pode estar contaminada por 

compostos que não foram efetivamente degradados e foram adsorvidos por essa biomassa.  

 

SHAUL et al (1991), estudando 18 tipos de azocorantes, observaram que 11 deles não foram 

alterados pelo tratamento de lodo ativado, 4 (Acid Blue 113, Acid Red 151, Direct Violet 9 e 

Direct Violet 28) foram adsorvidos ao lodo ativado (composto com diferentes espécies de 

bactérias) e apenas 3 (Acid Orange 7, Acid Orange 8 e Acid Red 88) foram biodegradados. 

Portanto, métodos biológicos aeróbios são insuficientes no tratamento de efluentes têxteis, 

pois na maior parte dos corantes, a remoção de cor é baixa, especialmente nos do tipo azo 

(DOS SANTOS, 2005).  
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3.2.2.2. Processo anaeróbio de remoção de cor 

 

Normalmente a descoloração de corantes azo sob condições anaeróbias, também conhecida 

como redução do corante azo, procede mais rapidamente quando comparada a condições 

aeróbias, porque o corante é o único aceptor dos elétrons gerados nos processos oxidativos 

(DOS SANTOS; CERVANTES; VAN LIER, 2007; VAN DER ZEE; VILLAVERDE, 2005), 

o que torna os sistemas anaeróbios potencialmente mais eficientes na remoção de cor.  

 

Como descrito em DOS SANTOS (2005), a remoção de cor sob  condições anaeróbias, 

denominada “redução do corante”, ocorre pela quebra da ligação azo (N=N) da molécula do 

azocorante. Esse processo ocorre em dois estágios sequenciais em que há transferência de 

quatro elétrons (equivalentes reduzidos) do doador para o corante. Inicialmente, o corante azo 

recebe dois elétrons resultando em um intermediário hidrazo que é posteriormente clivado por 

mais dois elétrons formando as aminas, conforme a Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3: Reações químicas da redução do corante azo. Fonte: DOS SANTOS (2005). 

 

A redução de corantes sob condições anaeróbias é uma combinação de mecanismos biológicos 

e químicos (DOS SANTOS, 2005). O primeiro passo na biodegradação de compostos azo é a 

redução da amina correspondente, uma reação catalisada pela enzima azoredutase e um doador 

de elétrons (YEH e CHANG, 2004). As azoredutases são capazes de crescer usando 

unicamente os corantes como fonte de carbono e energia. Entretanto, até a presente data não 

foi encontrada nenhuma evidência de azoredutases anaeróbias; ou enzimas sem especificidade 

que catalisam a redução de uma gama de contaminantes, os quais incluem os corantes azo 

(STOLZ, 2001). A contribuição biológica devido a uma reação co-metabólica é 
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provavelmente o principal mecanismo de redução do corante, em que equivalentes reduzidos 

ou cofatores reduzidos como NADH, NAD(P)H, FMNH2 e FADH2 atuando como doadores de 

elétrons secundários conduzem elétrons para quebrar a ligação azo (GINGELL e WALKER, 

1971 apud DOS SANTOS, 2005). A Figura 3.4 ilustra esse processo. A contribuição química 

para a redução do corante azo e subseqüente remoção da cor sob condições anaeróbias pode 

envolver redutores biogênicos como sulfeto, cisteína, ascorbato e Fe+2 (YOO, 2002 apud DOS 

SANTOS, 2005). 

 

Figura 3.4: Reação co-metabólica de corantes azo por bactérias anaeróbias. 

 A letra B corresponde à reação biológica. Fonte: DOS SANTOS  (2005). 

 

O mecanismo de redução do azocorante pode ser intracelular ou extracelular, e isso é ainda 

objeto de discussão. A redução do corante azo acorrendo intracelularmente não pode ser 

responsável pela conversão de todos os tipos de corantes, por exemplo, os corantes sulfonados 

(STOLZ, 2001), uma vez que é improvável que altas cargas de corantes contendo enxofre e 

alto peso molecular possam atravessar a membrana celular. A presente teoria é que os corantes 

azo são reduzidos principalmente por enzimas extracelulares ou enzimas situadas na 

membrana citoplasmática (STOLZ, 2001). Assim, a atividade redutora pode não ser 

dependente da captação intracelular do corante. 

 

Há indicações de que o cultivo de micro-organismos sob condições anaeróbias pode alcançar 

maiores eficiências de remoção de azocorantes que sob condições aeróbias. ISIKI e SPONZA 

(2003) investigaram culturas de Escherichia coli e Pseudomonas na degradação de dois 

corantes (Congo Red e Direct Black 38) sob condições anaeróbias e microaerofílicas e 

observaram que a eficiência de remoção foi maior quando comparado aos cultivos sob 

condições aeróbias. 
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Entretanto, um problema a ser enfrentado na remoção biológica da cor causada por efluentes 

têxteis seria a própria toxicidade causada pelo corante azo ou seus metabólitos. Estudos 

realizados por MENDEZ-PAZ et al (2005) mostraram que o corante azo Mordant Orange 1 é 

muito mais tóxico para as arquéias metanogênicas que as aminas aromáticas geradas a partir 

da sua redução. Da mesma forma, os efeitos tóxicos do corante RR2 (Reactive Red 2) foram 

percebidos em outro trabalho em que se observou uma inibição da respiração microbiana 

devido à presença de cloro ou cromo nos grupos funcionais de tal corante (CHUNG e 

STEVENS, 1993 apud DOS SANTOS et al.,2003).  

 

Os produtos resultantes da quebra redutiva anaeróbia, conhecidos como aminas aromáticas, 

são normalmente recalcitrantes nessa condição, necessitando de um pós-tratamento para sua 

completa eliminação (DOS SANTOS, 2005). Conforme relatado por FRANCISCON et al 

(2009), esses compostos têm características mutagênicas e podem ser prejudiciais ao homem, 

exigindo que o efluente anaeróbio seja submetido a um pós-tratamento em unidade aeróbia, 

confirmado por ISIK e SPONZA (2007) que obtiveram bons resultados na degradação de 

corantes azo. Entretanto, RAZO-FLORES et al. (1999), estudando a biodegradação do corante 

Mordant Orange sob condições metanogênicas, mostraram que as aminas aromáticas foram 

mineralizadas durante o tratamento anaeróbio de azocorantes. Segundo ISIK e SPONZA 

(2007) os metabólitos (aminas aromáticas) do corante azo foram persistentes à degradação 

anaeróbia, mas apresentaram baixa toxicidade quando submetidas a longos períodos de 

incubação.  A fim de viabilizar a aplicação de reatores anaeróbios para degradação completa 

de azocorantes, várias pesquisas têm sido conduzidas com o intuito de promover a degradação 

de aminas aromáticas sob condições anaeróbias (HONG et al. 2007), visto vez que há 

possibilidade de mineralização de aminas aromáticas sob longos períodos de incubação 

anaeróbia.  

 

A remoção de cor de corantes em reatores anaeróbios, apesar de possível, ainda constitui um 

processo lento para muitos corantes recalcitrantes, necessitando assim de elevado tempo de 

detenção hidráulica (TDH) para que se obtenham boas taxas de descoloração (DOS SANTOS; 

CERVANTES, VAN LIER, 2007). Visando a aumentar a cinética dessa reação, substâncias 

com potencial catalítico têm sido investigadas, os chamados mediadores redox, e testadas em 
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concentrações catalíticas, ou seja, em baixíssimas concentrações, na ordem de grandeza de µl 

(DOS SANTOS, 2005).  

 

Mediadores redox são compostos que aceleram a transferência de elétrons do doador primário 

(substrato) para o receptor final (corantes azo). No processo anaeróbio as reduções biológica e 

química, dos corantes azo são aceleradas pela adição de mediador redox, tais como quinonas e 

flavinas (CERVANTES et al, 2001 apud CERVANTES et al, 2006). O uso desses compostos, 

segundo DOS SANTOS (2005), resulta em melhoria da cinética de descoloração, sendo por 

isso uma estratégia para otimização do tratamento anaeróbio de efluentes contendo 

azocorantes.  

 

A remoção de cor sob condições anaeróbias na presença dessas substâncias se dá em duas 

fases: a primeira fase consiste na redução enzimática do mediador redox através dos elétrons 

ou equivalentes reduzidos gerados nos processos oxidativos; e a segunda fase consiste na 

transferência química desses elétrons para os corantes azo, com a conseqüente regeneração 

dos mediadores redox (DOS SANTOS, 2005), conforme mostrado na Figura 3.5. 

 
 

 
Figura 3.5: Reação co-metabólica da redução anaeróbia de corante azo por bactéria 

 na  presença de mediadores redox. As letras B e Q correspondem às reações biológicas e 
químicas,   respectivamente. Fonte: DOS SANTOS (2005). 

 
 

Recentemente, CORRÊA (2009) investigou a influência do uso do extrato de levedura (0,5 

g/L), fonte dos mediadores redox riboflavina e nicotinamida, na remoção de cor de solução de 

corante azo Drimaren Azul HF-RL em condições anaeróbias, em ensaios em batelada e 
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contínuo (UASB). Os resultados indicaram aumento na cinética de degradação do corante e 

eficiências de remoção de cor de 87% e 90%, respectivamente. 

 
BRAÚNA et al (2009), estudando o efeito do nitrato na descoloração redutiva do corante azo 

RR2 (Reactive Red 2) em reatores anaeróbios, na presença e na ausência do mediador redox 

antraquinona-2,6-dissulfonado (AQDS), obtiveram alta eficiência na remoção de cor, 

comprovando que o mediador redox AQDS aumentou as taxas de redução do corante azo. 

 

Neste contexto, para a remoção de azocorantes de efluentes têxteis, novas tecnologias, tal 

como a aplicação de reatores anaeróbios do tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), 

promissores para o tratamento de compostos recalcitrantes e de baixo custo de operação, têm 

sido investigadas. Reatores de fluxo ascendente e manta de lodo, tipicamente conhecidos 

como UASB, desenvolvidos por Lettinga em 1980, foram um dos avanços mais importantes 

na tecnologia de digestão anaeróbia. Segundo CHERNICHARO (2007), o reator apresenta 

simplicidade operacional; fluxograma simplificado de tratamento; pouca dependência de 

fornecimento de energia, peças, equipamentos; produção de metano, um gás combustível de 

elevado teor calórico; possibilidade de preservação da biomassa, sem alimentação do reator 

por vários meses; tolerância a elevadas cargas orgânicas; aplicabilidade em pequena e grande 

escala e baixo consumo de nutrientes. 

 

De acordo com VON SPERLING (2005), o funcionamento do reator se dá da seguinte 

maneira: o processo de digestão de esgoto em reatores UASB (Figura 3.6) consiste 

essencialmente de um fluxo ascendente de esgotos através de um leito de lodo denso (bactérias 

anaeróbias) e de elevada atividade. O perfil de sólidos no reator varia de muito denso e com 

partículas de elevada capacidade de sedimentação, próximas ao fundo (leito de lodo), até um 

lodo mais disperso e leve, próximo ao topo do reator (manta de lodo). Neste reator a biomassa 

cresce dispersa no meio líquido, permanecendo retida no sistema por tempo suficientemente 

elevado (usualmente superior a 30 dias, quando então é feito o descarte do lodo excedente) 

para que a estabilização ocorra em seu interior.  
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Figura 3.6: Esquema de um reator UASB. Fonte: CHERNICHARO, 1999. 

 

Em todos os sistemas biológicos de tratamento de efluentes, a remoção efetiva de poluentes 

depende não apenas do potencial metabólico dos microrganismos, mas também de condições 

ambientais apropriadas para tais atividades. Fatores como composição e concentração de 

nutrientes, temperatura, pH, intensidade de mistura, toxicidade têm sido amplamente 

investigados. Em particular, a eficiência de reatores UASB está relacionada a vários fatores 

ambientais e operacionais incluindo o TDH, a velocidade ascensional, a carga orgânica 

aplicada, a DQO afluente, a temperatura de operação, a presença de inibidores e de compostos 

xenobióticos, bem como a configuração do reator (LETTINGA, 1995).  

 

SOMASIRI et al (2008), ao estudarem o tratamento de água residuária de indústria têxtil por 

reator anaeróbio de manta de lodo, sob TDH de 24 horas e com 6.000 mg DQO.L-1 afluente e 
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carga orgânica volumétrica de 0,21 kg.L-1.dia-1, obtiveram remoções superiores a 90 e 92%, 

respectivamente para cor e matéria orgânica. 

 

Apesar da eficiência de remoção de cor de efluentes têxteis comprovada em processos 

anaeróbios, há uma tendência em combinar o tratamento anaeróbio com unidades de pós-

tratamento a fim de remover corantes residuais e subprodutos indesejáveis (ex: aminas 

aromáticas) potencialmente tóxicos. Os processos anaeróbios e combinados anaeróbio/aeróbio 

têm se mostrado efetivos na remoção de cor e carga orgânica nos efluentes têxteis (DOS 

SANTOS 2007; SOMASIRI et al., 2007). Ao investigar a degradação de corantes azo 

presentes nas águas residuárias de uma indústria têxtil por meio de uma seqüência de reatores 

anaeróbio/aeróbio em escala laboratorial, HERNÁNDEZ e CHÁVEZ (2008) constataram que 

o efluente da etapa anaeróbia ainda apresentava elevada toxicidade, já o efluente final, após a 

etapa aeróbia, não apresentou toxicidade.   

 

3.2.2.2.1 Microbiologia da digestão anaeróbia 
 

A degradação anaeróbia trata-se de um processo bioquímico complexo, composto de várias 

reações seqüenciais, cada uma com determinadas populações microbianas que interagem na 

conversão da matéria orgânica carbonácea complexa em metano (CH4) e gás carbônico (CO2). 

Esse processo envolve quatro etapas distintas (hidrólise, acidogênese, acetogênese e 

metanogênese), representadas na Figura 3.7. 

 

A hidrólise reduz os compostos orgânicos complexos (carboidratos, proteínas e lipídeos) por 

exoenzimas (produzidas pelas bactérias fermentativas) a dimensões que as células bacterianas 

possam utilizar, sendo assim, segundo AQUINO e CHERNICHARO (2005), uma etapa 

essencial para aumentar a biodisponibilidade.  Dentre os gêneros de bactérias hidrolíticas que 

se destacam no processo anaeróbio estão: Clostridium, Micrococcus e Staphylococcus, que são 

gêneros produtores de lipases para degradação de lipídeos a ácidos graxos; Bacteroides, 

Butyvibrio, Clostridium, Fusobacterium, Selenomonas, Streptococcus, Proteus, Peptococcus e 

Bacillus, que são gêneros produtores de proteases para degradação de proteínas a 

aminoácidos; e Clostridium, Staphyloccoccus, Acetivibrio e Eubacterium, que são gêneros 
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produtores de amilases para degradação de polissacarídeos à açúcares menores. A composição 

relativa e ativa destes microrganismos será refletida pelo tipo de substrato presente no sistema 

(ANDERSON et al., 2003).   

 

 
Figura 3.7: Etapas metabólicas de micro-organismos envolvidos na digestão anaeróbia de 

matéria orgânica a metano. Fonte: ABREU (2007). 

 
(*) exoenzimas que degradam carboidratos: celulase, hemicelulase, xilanase, amilase; 

 exoenzimas que degradam proteínas: proteases; 

exoenzimas que degradam lipídeos: lipase, fosfolipase. 
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Na acidogênese, a maioria dos microrganismos acidogênicos fermenta açúcares, aminoácidos 

e ácidos graxos resultantes da hidrólise da matéria orgânica complexa, produzindo ácidos 

orgânicos voláteis (AGV), principalmente acético, propiônico e butírico, álcoois (etanol), 

cetonas (acetona), dióxido de carbono e hidrogênio. Os produtos metabólicos gerados pela 

atividade das bactérias acidogênicas são importantes substratos para as bactérias acetogênicas 

e para as arquéias metanogênicas. Porém, a atividade excessiva dessas bactérias com aumento 

na produção de AGV, embora sejam precursores de metano, pode resultar em problemas para 

o reator se a capacidade de tamponamento for extrapolada e o pH cair para níveis 

desfavoráveis, ocasionando stress aos micro-organismos. Segundo AQUINO e 

CHERNICHARO (2005) e KEYSER (2006), o acúmulo de AGV e o decréscimo do pH pode 

levar ao colapso do reator. Dentre os gêneros de bactérias acidogênicas mais comuns em 

reatores anaeróbios estão Clostridium, Bacteroides, Ruminococcus, Butyribacterium, 

Propionibacterium, Eubacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Pseudomonas, Desulfobacter, 

Micrococcus, Bacillus, e Escherichia.  

 

Na acetogênse, os ácidos produzidos na etapa anterior são convertidos a acetato, CO2 e H2. 

Dois grupos distintos de acetogênicas podem ser distinguidos, baseados em seu metabolismo. 

O primeiro grupo é de bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio obrigatórias, que 

produzem ácido acético, CO2 e H2 a partir de uma grande variedade de substratos, dentre eles: 

ácidos graxos intermediários (propionato e butirato), álcoois ou outros ácidos orgânicos 

maiores (valerato, isovalerato, palmitato). As acetogênicas crescem em ambientes sobre baixa 

pressão de hidrogênio alcançada quando microrganismos consumidores de hidrogênio estão 

presentes no sistema, tais como arquéias metanogênicas hidrogenotróficas ou bactérias 

redutoras de sulfato (BRS), e a essa dependência da-se o nome de sintropia. Poucos micro-

organismos deste grupo têm sido isolados de lodos anaeróbios, sendo os gêneros 

Syntrophomonas, Syntrophobacter e alguns gêneros de bactérias redutoras de sulfato (BRS) os 

mais conhecidos. O segundo grupo de bactérias acetogênicas são as homoacetogênicas, 

estritamente anaeróbias, catalisam a formação de acetato a partir de CO2 e H2 (contribuindo 

para a baixa pressão de H2) e são mais facilmente isoladas de lodo anaeróbio, uma vez que a 

atividade metabólica independe das relações sintróficas citadas acima. Os gêneros mais 
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conhecidos de bactérias homoacetogênicas são Acetobacterium, Acetoanaerobium, 

Acetogenium, Butribacterium, Clostridium e Pelobacter (ABREU, 2007). 

 

A metanogênese, etapa de formação de metano, é conduzida por dois grupos principais de 

arquéias metanogênicas: as arquéias hidrogenótroficas e as arquéias acetoclásticas. As 

arquéias hidrogenótroficas são autótrofas, reduzindo CO2 a metano e usando H2 como doador 

de elétrons, liberando H2O, contribuindo dessa forma, segundo AQUINO e CHERNICHARO 

(2005), para manutenção de baixas concentrações de hidrogênio dissolvido em reatores 

anaeróbios, favorecendo a degradação de propianato e butirato e um bom funcionamento do 

sistema. Fazem parte desse grupo gêneros como Methanobacteirum, Methanospirillum e 

Methanobrevibacter. As arquéias acetoclásticas são heterótrofas, produzindo o metano a partir 

da redução do acetato (fermentação). Este grupo de metanogênicas utiliza em seu metabolismo 

o acetato como substrato para a formação de CH4, sendo essas bactérias responsáveis pela 

66maior parcela na produção de metano (cerca de 70%) e de remoção de DQO do sistema 

(AQUINO e CHERNICHARO, 2005). De todos os gêneros de metanogênicas, somente dois, 

Methanosaeta e Methanosarcina, utilizam o acetato para a produção de metano. Methanosaeta 

ssp. possui baixo crescimento em baixas concentrações de acetato, já Methanosarcina ssp. tem 

afinidade 5 a 10 vezes maior pelo acetato. Portanto, uma ou outra espécie irá predominar 

dependendo da concentração de acetato no reator (JETTEN et al., 1992). 

 

3.3. Técnicas aplicadas ao estudo de microrganismos 

 

Análises minuciosas da estrutura e da atividade da comunidade microbiana envolvida na 

digestão anaeróbia em reatores sob diferentes condições operacionais, têm sido intensivamente 

realizadas, com intuito de se compreender o processo biológico e, conseqüentemente, o 

desempenho de reatores anaeróbios em escala plena.  

 

A microbiologia clássica é importante para a caracterização completa dos micro-organismos, 

em que a microscopia e técnicas convencionais de cultivo e enriquecimento de cultura com 

substratos de interesse são comumente empregadas a fim de selecionar espécies que utilizem o 

tipo de substrato aplicado, contribuindo, dessa forma para o entendimento do metabolismo 
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microbiano nas condições impostas. Entretanto, nos últimos anos, os avanços no 

desenvolvimento e aplicação de técnicas moleculares, principalmente na identificação de 

micro-organismos de difícil cultivo ou não-cultiváveis (MUYZER et al., 1993) tornou 

possível o estudo da diversidade microbiana e ecologia de micro-organismos em diversos 

ecossistemas. Estas técnicas, mais independentes e mais precisas que os métodos de cultivo, 

objetivam analisar a estrutura da comunidade microbiana ou ainda a detecção de organismos 

específicos em amostras mais complexas (AMANN et al., 2001), o que contribui para o 

aprimoramento das análises frente à necessidade de investigar a biodiversidade e a estrutura da 

comunidade microbiana de reatores biológicos. 

 

Dentre as várias técnicas utilizadas nos estudos de ecologia microbiana destaca-se a PCR-

DGGE. O uso combinado das técnicas de biologia molecular PCR-DGGE tem sido bastante 

aplicado para avaliar a diversidade microbiana em vários ambientes (MUYZER, 1993), 

inclusive na análise de grânulos de reatores UASB tratando esgoto municipal ou industrial, 

(CHAN et al., 2001; PASSIG et al., 2005). 

 

Para o estudo de ecologia microbiana, a técnica do DGGE (denaturing gradient gel 

electrophoresis), desenvolvida por MUYZER et al (1993), oferece um caminho rápido, pois 

independe do cultivo dos micro-organismos e possibilita a identificação de populações 

predominantes no ambiente (DEMERGASSO et al., 2005). A DGGE permite a separação de 

pequenos fragmentos amplificados de DNA de mesmo comprimento, mas de diferentes 

seqüências de pares de bases ao longo de um gradiente de desnaturação química. A separação 

está baseada na decrescente mobilidade eletroforética de moléculas de DNA fita dupla 

parcialmente desnaturadas em géis de poliacrilamida contendo um gradiente linear de 

desnaturantes de DNA (solução de uréia e formamida) (MUYZER e SMALLA, 1998). O 

ponto de desnaturação depende da estrutura primária de cada molécula de DNA, mais 

especificamente do conteúdo das bases nitrogenadas guanina (G) e citosina (C) que conferem 

mais estabilidade a dupla hélice, uma vez que são ligadas por três pontes de hidrogênio, 

enquanto a timina (T) e a adenina (A) por apenas duas. Em outras palavras, a separação 

eletroforética neste caso irá depender da quantidade de G+C presente em cada molécula de 

DNA (MUYZER et al., 1993).  



25 
 

A migração diferenciada dos produtos de PCR amplificados gera um perfil de bandas (Figura 

3.8) que pode ser visualizado representando a diversidade filogenética de uma comunidade 

(TUOVINEN et al., 2006). 
 

 
Figura 3.8: Desnaturação e separação de fragmentos 

de DNA pela técnica DGGE. Fonte: ABREU, 2007. 

 

Considera-se que cada banda corresponde a um tipo de indivíduo. Assim, o sequenciamento 

dos fragmentos isolados das bandas pode levar à identificação do micro-organismo. O uso 

combinado PCR-DGGE tem sido bastante aplicado para examinar a diversidade microbiana 

em diversos ambientes (CHAN et al. 2001), o que permite observar a evolução das 

comunidades microbianas, ao longo do tempo, em reatores biológicos, por exemplo, em 

resposta a mudanças de condições de operação. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Delineamento Experimental 

 
O fluxograma (Figura 4.1) sintetiza todas as etapas da metodologia, as quais serão descritas a 

seguir: 
 

 
 

Figura 4.1: Fluxograma experimental representando as etapas do projeto.  
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4.2. Características do Reator UASB 

 

As amostras analisadas no presente trabalho foram coletadas de um reator UASB, localizado 

no Laboratório de Controle Ambiental do Departamento de Química (DEQUI) da UFOP, 

tratando efluente sintético. O UASB foi operado em escala de bancada por CORRÊA (2009) 

que avaliou a degradação do corante azo Drimaren Azul HF-RL sob alimentação contínua na 

presença e ausência de mediador redox (extrato de levedura) e doador externo de elétrons 

(glicose).  

 

O UASB (Figura 4.2) foi construído por tubos e conexões de PVC, sendo constituído por uma 

câmara de digestão e um decantador, perfazendo um volume útil total de 8L. A câmara de 

digestão tinha 800 mm de altura e 100 mm de diâmetro, com volume útil de 6L e continha 

quatro torneiras, equidistantes entre si, para coleta de amostras. O decantador (parte superior 

do reator) tinha 250 mm de altura e 150 mm de diâmetro, com volume útil de 2L. Maiores 

informações acerca do dimensionamento do reator pode ser encontradas em CORRÊA (2009). 

 

 

Figura 4.2: Foto do reator UASB de bancada utilizado (a) e detalhe do sistema de alimentação 

do referido reator. 
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O tempo de detenção hidráulica (TDH) adotado foi de 19h, o que resultava em uma vazão de 

0,42L/h. A carga hidráulica volumétrica média foi de 1,3 m3/m3d sendo que o valor limite 

aceitável para este parâmetro é de no máximo 5 m3/m3d; a velocidade ascensional média foi de 

0,0165 m/h. 

 

O UASB foi inoculado com lodo anaeróbio proveniente de um reator UASB alimentado com 

esgoto sanitário e operado em escala de demonstração no Centro de Pesquisas e Treinamento 

em Saneamento (CePTS) UFMG-COPASA, localizado na Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE) Arrudas, na cidade de Belo Horizonte, MG. O volume de lodo inoculado foi de 2,0L, 

correspondente a aproximadamente 25% do volume útil do reator e foi adicionado ao reator de 

forma contínua durante o período de 3 horas.  

 

A alimentação do reator consistia de uma solução contendo macro e micronutrientes (Tabela 

4.1) e o corante azo não hidrolisado, Drimaren Azul HF-RL na concentração fixa de 50mg/L, 

com exceção das fases em que o reator foi alimentado apenas com glicose. Como pode ser 

observado na Tabela 4.2, a glicose foi utilizada durante as etapas de estabilização do reator, e 

também como potencial co-substrato, em concentrações que variavam de 350 a 500mg/L e, 

durante algumas fases, o extrato de levedura também foi adicionado à alimentação em 

concentrações de 100 e 500mg/L, a fim de avaliar sua influência na cinética de degradação do 

corante azo Azul HF-RL. 

 

       Tabela 4.1 - Solução nutricional utilizada nos ensaios de degradação anaeróbia 

  preparada  para DQO de 5.000 mg/L (FONTE: CORRÊA, 2009).  

Macronutrientes Concentração 
(mg/L) 

Micronutrientes Concentração 
(mg/L) 

NH4Cl 1.112,00 FeCl3.6H2O 5,0 
(NH4)H2PO4 153,20 ZnCl2 0,13 
(NH4)2HPO4 44,50 MnCl2.4H2O 1,25 

MgCl2 250,00 (NH4)6MO7O24.4H2O 1,60 
CaCl2.2H2O 189,00 AlCl3.6H2O 0,13 

NaHCO3 2.500,00 COCl2.6H2O 5,00 
  NiCl2.6H2O 13,00 
  H3BO3 3,00 
  CuCl2.2H2O 8,00 
  HCl 1mL/L 
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Tabela 4.2 - Descrição das fases de operação do reator UASB (FONTE: CORRÊA, 

2009).  

Variáveis Fases de 
Operação  Tempo de 

operação (d) 
Glicose 
(mg/L) 

Corante Azul 
HF-RL (mg/L) 

Extrato de 
Levedura 
(mg/L) 

DQO aflu 
(mg/L) 

1° 10 500 - - 593±54 
2° 14 450 50 - 562±68 
3° 13 350 50 100 567±242 
4° 14 - 50 100 122±61 
5° 14 350 50 500 933±131 
6° 17 500 - - 581±34 
7° 15 450 50 - 572±12 
8° 13 - 50 500 544±42 

 

 

Dentre os parâmetros físicos analisados, a avaliação de cor foi realizada em amostras do 

afluente e efluente em espectrofotômetro 600 Plµs da FEMTO no comprimento de onda de 

máxima absorbância (λmáx) do corante-modelo utilizado: Drimaren Azul HF-RL no λmáx de 

600nm. 

 

4.3. Isolamento, caracterização e identificação dos isolados 
 

A fim de obter culturas microbianas presentes no UASB, envolvida no processo de degradação 

do azocorante Drimaren Azul HF-RL, uma amostra de lodo proveniente deste reator foi 

coletada e submetida às técnicas tradicionais de microbiologia para enriquecimento e 

isolamento e posterior identificação por meio do seqüenciamento do DNAr 16S conforme 

descrito a seguir.   

 

4.3.1. Enriquecimento e isolamento 

 

Para o enriquecimento dos micro-organismos, as condições nutricionais do reator UASB 

foram simuladas em meio líquido, sob condições anaeróbias em frascos de batelada. 

Aproximadamente 10mL de amostra de lodo foi coletada da quinta fase operacional do reator 

UASB e diluída 10x com a adição de água esterilizada. O meio de enriquecimento consistia de 
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uma solução de macro e micronutrientes (Tabela 4.3), soluções estoques de extrato de 

levedura (10g/L), ambas preparadas com água destilada previamente fervida, e solução de 

corante Drimaren azul HF-RL (20g/L). Esse meio de cultura foi distribuído igualmente em 

frascos de vidro lacrados sob fluxo de nitrogênio (N2), os quais, em seguida, foram 

autoclavados. Com um auxílio de seringas esterilizadas, os frascos contendo meio de cultura 

foram inoculados com 0,5mL de solução corante (concentração final 1 g/L), 0,5mL de solução 

de extrato de levedura (concentração final 0,5g/L) e 1 mL de inóculo (1%), totalizando um 

volume final de 10mL. Para controle, 2 frascos contendo meio de cultura foram utilizados, 

sendo 1 sem a adição de extrato de levedura e 1 sem adição de inóculo. Todos os frascos 

foram incubados em estufa de cultura (002CB Fanem) a 30ºC, na ausência de luz, e a remoção 

de cor foi acompanhada pela observação das variações na coloração do meio de cultura. 

     

       Tabela 4.3 – Solução de macro e micronutrientes (FONTE: DOS SANTOS 2005). 

Macronutrientes Concentração 
(mg/L) 

Micronutrientes Concentração 
(mg/L) 

NH4Cl 280 H3BO3 50 
K2HPO4 250 FeCl3.4H2O 2000 

MgSO4.7H2O 100 ZnCl2 50 
CaCl2.2H2O 10 MnCl22H2O 500 

  CuCl2.2H2O 38 
  (NH4)6Mo7O244H2O 50 
  AlCl3.6H2O 90 
  CoCl2.6H2O 2000 
  NiCl2.6H2O 92 
  EDTA 1000 
  NaHCO3 5000 
  HCl 36% 

 
 

Após três repiques do enriquecimento prosseguiu-se com o isolamento dos micro-organismos 

em meio sólido a fim de promover o crescimento individual das colônias. Em cada placa de 

Petri contendo meio de cultura acrescido de 0,5mL de corante (1g/L), 0,5mL de solução de 

extrato de levedura (0,5g/L) e 2% de ágar bacteriológico, inoculou-se 0,5mL do cultivo 

enriquecido e espalhou-se com alça de Drigalsky. As placas foram incubadas em jarra de 

anaerobiose adaptada (com exclusão do oxigênio e fechamento a vácuo), à 30ºC na ausência 

de luz, até a detecção do crescimento. 
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Após a verificação do crescimento, as culturas puras obtidas foram removidas das placas e 

ressuspendidas em solução salina esterilizada (NaCl 0,85%). Para investigar a hipótese de 

remoção de cor pelas culturas puras, estas foram adicionadas isoladamente em meio líquido 

nas mesmas condições do enriquecimento anterior.  

 

4.3.2. Identificação dos isolados 

 

Os isolados foram caracterizados quanto à forma e estrutura da parede celular pela técnica de 

coloração de Gram (MADIGAN et al., 2004) em um microscópio óptico comum, marca 

LEICA modelo DM5000B, em um aumento de 1.000 vezes. 

 

Para a identificação do isolado, técnicas de biologia molecular baseadas na extração de DNA 

genômico, amplificação e sequenciamento do gene DNA ribossomal 16S foram utilizadas, 

conforme descrito a seguir. 

  

A extração do DNA genômico das culturas puras isoladas foi realizada pelo método da lise 

térmica (MOORE et al., 2004). De quatro a cinco colônias dos isolados em meio sólido foram 

coletadas com o auxílio de uma alça de repicagem e ressuspendidas em microtubo contendo 

100µL de água ultra pura. A suspensão foi mantida em banho-maria a uma temperatura de 

97°C durante 10 minutos, e em seguida, centrifugada por 15 minutos, a 15.000 x g para 

separar o DNA presente no sobrenadante dos restos celulares decantados. O DNA extraído foi 

armazenado em microtubo e estocado a -20°C, para análises posteriores.  

 

As reações de amplificação por PCR do DNA genômico extraído ocorreram na presença dos 

iniciadores Epsilon F (5`-GAG AST TGA TCM TGG CTC AG-3`) e 1541R (5`-AGG AGG 

TGA TCA GCC-3`) (EMBLEY, 1991), específicos para a amplificação do gene DNAr 16S de 

microrganismos do Domínio Bacteria. As condições de amplificação consistiam em: Tampão 

de reação (1x), MgCl2 (2,0mM), dNTP (0,8mM), primer 1 (500nM), primer 2 (500nM), BSA 

(0,2mg/L), Taq polimerase (1,5u/L). As amplificações foram realizadas em um 

termociclador automático (Biocycler TM) seguindo o programa de 3 minutos a 94ºC 
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(desnaturação inicial); 30 ciclos de 1 minuto a 94ºC (desnaturação), 1 minuto a 55ºC (ligação 

dos “primers”) e 1 minuto a 72ºC (extensão); 7 minutos a 72º C (extensão final).  

 

Alíquotas de 5,0 µl dos produtos de PCR obtidos e homogeneizados com tampão de amostra 

foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) em TAE (tampão Tris-Acetato-

EDTA, pH=8) 0,5X (Anexo II), durante 30 minutos a uma voltagem de 100V, corados com 

SybrSafe DNA gel stain (Invitrogen), seguida de observação em um transiluminador de luz 

UV. Várias reações de amplificação foram realizadas até que uma única banda de 

aproximadamente 1.500 pb fosse visualizada. 

 

Após a obtenção exclusiva do fragmento do gene de interesse, o material amplificado foi 

encaminhado ao centro de sequenciamento da Genomic Engenharia Molecular (São Paulo). 

As sequências obtidas foram alinhadas e analisadas no software Mega 4.1 (TAMURA et al, 

2007) onde foi gerada uma árvore filogenética construída pelo método Neighbor-Joining e 

modelo Maximum Composite Likelihood. A seqüência do Isolado foi submetida ao Genbank 

gerando código de acesso GU123605. 

 

4.4. Análise da diversidade microbiana predominante pelo método PCR-

DGGE 
 

4.4.1. Coleta e Preparo de amostras 

 

Amostras de lodo foram coletadas ao final de cada fase operacional do reator UASB (Tabela 

4.2) em uma mesma altura (primeira torneira) do compartimento de digestão do reator, sendo 

lavadas e preparadas para análise, conforme a descrição a seguir. Alíquotas de 50mL de cada 

amostra foram inicialmente centrifugadas a 5.000 rpm por 15 minutos para separação da 

biomassa. A fração líquida foi descartada e o material sedimentado (pellet) foi “lavado” em 

tampão fosfato salino (PBS 1X) (Anexo I) para remoção de ácidos nucléicos extracelulares. 

Após a agitação do tubo contendo PBS 1X e o lodo, a amostra foi novamente encaminhada à 

centrifugação, de forma idêntica à descrita anteriormente. Em seguida descartou-se o 

sobrenadante. Uma fração do pellet resultante (biomassa) foi ressuspendida e armazenada em 
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PBS 1X e outra em alíquotas de aproximadamente 3g, sendo ambas armazenadas a – 20º C 

para posterior extração de DNA. 

 

4.4.2. Extração do DNA genômico 
 

Para análise da diversidade bacteriana por meio da técnica PCR-DGGE, as amostras de lodo 

foram inicialmente submetidas à extração de DNA pelo método fenol/clorofórmio adaptado 

descrito em GRIFFITHS et al. (2000). Para cada amostra de lodo das fases 1 a 8, as extrações 

foram feitas em triplicata a fim de se obter uma quantidade suficiente de DNA que fosse 

representativa da comunidade microbiana presente na amostra.  

 

Para cada extração, 0,5g de lodo foi adicionado a um microtubo contendo 0,5g de pérolas de 

vidro estéreis, 10µl de SDS 20% (pH=7,2), 300µl de solução de fenol/clorofórmio/álcool 

isoamílico (25:24:1) e 300µl de PBS 1X com 1% de PVPP. Para lisar as células microbianas, 

promoveram-se duas agitações de 30 segundos cada no vórtex, com amostras imersas no gelo 

no intervalo entre agitações. Centrifugaram-se as amostras a 14.000 rpm por 15 minutos a 

5°C, utilizando a Microcentrífuga Refrigerada Novatécnica NT805. O sobrenadante foi 

transferido para novo microtubo, descartando o material sedimentado. Ao sobrenadante 

adicionou-se igual volume de solução de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1) e agitou-se 

manualmente. Nova centrifugação foi realizada por 5 minutos a 14.000 rpm a 5°C. Para cada 

volume de sobrenadante, adicionou-se 2 volumes de etanol 100% gelado e 0,1 volume de 

acetato de sódio (3M, pH=5,2). Essa solução foi incubada por 1hora a -20ºC e em seguida, 

submetida à centrifugação por 10 minutos a 14.000rpm a 5°C. O sobrenadante foi descartado 

sem tocar no pellet. Adicionou-se 200µl de etanol 70% (v/v) para ressuspensão do pellet e 

novamente a solução foi centrifugada a 14.000rpm por 3 minutos a 5°C. Removeu-se o 

sobrenadante e deixou-se o pellet secar a temperatura ambiente durante aproximadamente 12 

horas. O pellet contendo ácidos nucléicos foi ressuspendido em 50µl de Tris (10mM e pH8). 

Em seguida procedeu-se o processo de purificação de DNA utilizando o sistema Wizard DNA 

Clean-Up (Promega), conforme orientação do fabricante. O DNA purificado foi estocado à -

20°C para a posterior amplificação do gene DNA ribossomal 16S.   
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Alíquotas de 5,0 µl de cada amostra extraída e homogeneizada com tampão de amostra foram 

submetidas à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) em TAE (tampão Tris-Acetato-EDTA, 

pH=8) 0,5X a 100 V por 30 minutos. O gel foi corado em solução de SybrSafe DNA gel stain 

(Invitrogen) e visualizado sob luz ultravioleta para verificação da extração do DNA 

microbiano. A composição das soluções utilizadas nas extrações está descrita no Anexo I. 

 

4.4.3. PCR-DGGE 
 

Após a extração de DNA dos micro-organismos, as amostras foram submetidas a 

amplificações específicas dos genes que codificam a região 16S do RNA ribossomal (DNAr 

16S) do Domínio Bacteria e do Domínio Archaea.  Para as reações de PCR foram usados os 

pares de iniciadores 968F (5’-AACGCGAAGAACCTTAC-3’) com cauda GC (5’-CGC 

CCGGGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGGGGGG-3’) e 1392 R (5’-ACG 

GGC GGTGTG TAC-3’) para o Domínio Bacteria (NIELSEN et al., 1999) e 1100F (5’-AAC 

CGT CGA CAG TCA GGY AACGAG CGAG-3’) com cauda GC (5’-CGC CCGCCG CGC 

GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGGGGGG-3’) e 1400R (5’-CGG CGA ATTCGT 

GCA AGG AGC AGG GAC-3’) para o Domínio Archaea (KUDO et al., 1997). 

 

As condições de amplificação consistiam em: Tampão de reação (1x), MgCl2 (2,0mM), dNTP 

(0,8mM), primer 1 (500nM), primer 2 (500nM), BSA (0,2mg/L), Taq polimerase (1,5u/L), 

de acordo com a Tabela 4.4. As amplificações foram realizadas em um termociclador 

automático (BiocyclerTM) seguindo o programa de 3 minutos a 94ºC (desnaturação inicial); 30 

ciclos de 1 minuto a 94ºC (desnaturação), 2 minutos a 55ºC (ligação dos “primers”) e 2 

minutos a 72ºC (extensão); 20 minutos a 72º C (extensão final) para o Domínio Bacteria. Para 

o Domínio Archaea seguiu-se o programa de 3 minutos a 94ºC (desnaturação inicial); 35 

ciclos de 30 segundos a 94ºC (desnaturação), 30 segundos a 55ºC (ligação dos “primers”) e 1 

minuto a 72ºC (extensão); 15 minutos a 72º C (extensão final).  

 

Para a observação dos amplicons (fragmentos de DNA amplificados) e verificação do seu 

tamanho, foi feita eletroforese em gel de agarose 1% (p/v), como descrito anteriormente, com 
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marcador de peso molecular de 1 kb (Fermentas). Encerrada essa etapa os amplicons foram 

estocados a -20°C para análise por DGGE. 

 

Para análise da diversidade microbiana predominante, pela separação dos fragmentos de PCR 

obtidos, utilizou-se a técnica do DGGE segundo o método descrito por MUYZER et al (1993), 

de acordo com as recomendações do sistema C.B.S. Scientific EPS-30 II, modelo DGGE 

2401. Os produtos de PCR foram submetidos a uma separação eletroforética em gel de 

acrilamida 6%, com um gradiente desnaturante de uréia/formamida compreendido entre 40%-

60% para o Domínio Bacteria (NIELSEN et al., 1999) e 35%-65% para o Domínio Archaea 

(KUDO et al., 1997).  

 

A solução estoque de acrilamida a 30% (m/v) foi previamente preparada e estocada a 4ºC. A 

percentagem de acrilamida utilizada no preparo das soluções estoques desnaturantes 0% e 

80% de uréia/formamida utilizadas na confecção dos géis foi de 6%. Para a formação de 12 

mL de gel, utilizaram-se duas soluções denominadas de low (com baixa porcentagem de 

desnaturante) e high (com alta porcentagem de desnaturante). Para a formação de cada 

solução, as soluções desnaturantes 80% (contendo uréia e formamida) 0% eram misturadas em 

proporções pré-estabelecidas. A polimerização de cada solução foi realizada com a adição de 

persulfato de amônio (APS) a 10% e catalisação da reação com tetrametiletilenodiamina 

(TEMED). 

 

No presente trabalho, o gradiente escolhido para a confecção dos géis de DGGE foi o de 40% 

a 60%, para o Domínio Bacteria e 35% a 55% para o Domínio Archaea. Desta forma, as 

soluções low de cada gel tinham 40% e 35% de desnaturante, enquanto que as soluções high 

tinham 60% e 55% de desnaturante, respectivamente. Para o estabelecimento destes gradientes 

desnaturantes de uréia/formamida as soluções low e high foram misturadas em um formador 

de gradientes de duas câmaras com agitação magnética na câmara de saída e distribuição por 

bomba peristáltica em placas de vidro, de acordo com o manual do equipamento.  

 

Os géis formados polimerizaram à temperatura ambiente durante aproximadamente 30 

minutos. Para formação de canaletas ou “poços” (a esta camada dá-se o nome de stacking gel) 
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onde se aplicam os produtos de PCR foram utilizados solução 0%, APS e TEMED, em 

quantidades definidas. Após a polimerização desta camada, foram aplicados 20 µl de produto 

de PCR das amostras homogeneizados com tampão de amostra. A “corrida” ao longo do gel se 

processou a 60ºC e 100 V, em cerca de 20L de tampão de corrida TAE 0,5X durante 

aproximadamente 16 horas.   

 

Ao final da eletroforese, os géis foram corados em 10µl de solução brometo de etídio por 60 

minutos, lavados em água destilada, observados em um transiluminador com luz ultravioleta e 

fotodocumentados. As bandas de interesse foram excisadas dos géis com auxílio de uma 

lâmina de bisturi estéril e transferidas para microtubos contendo 200 µl de Tris (10mM e pH8) 

e 0,3g de pérolas de vidro estéreis. Para a eluição do DNA das bandas do gel para a solução, 

promoveu-se uma agitação de 30 segundos no vórtex e, em seguida, os microtubos foram 

armazenados a 4ºC por no mínimo 48 horas. Após este período, os microtubos foram 

centrifugados a 13.000 x g por 1 minuto e o sobrenadante, contendo os fragmentos de DNA, 

foi transferido para novo microtubo e armazenado a -20ºC para posterior reamplificaçao.  

 

Alíquotas de cada amostra de DNA eluído das bandas foram submetidas a reações de PCR, 

nas mesmas condições descritas anteriormente, com a utilização dos mesmos pares de 

iniciadores para os domínios Bacteria e Archaea. Uma vez observada a amplificação desses 

fragmentos, através da eletroforese em gel de agarose, as amostras foram aplicadas novamente 

nos géis de DGGE, nas mesmas condições da etapa anterior. Confirmada uma única banda, 

novos produtos de PCR foram obtidos a partir das amostras de DNA eluído para se realizar o 

sequenciamento. A composição de todas as soluções usadas para a realização do DGGE está 

descrita no Anexo II. 

 

4.4.4. Sequenciamento do gene 16S RNAr e Análise Filogenética 
 

O sequenciamento do DNA referente às bandas extraídas e purificadas do DGGE foi realizado 

a partir dos produtos das amplificações (PCR) utilizando os iniciadores das extremidades 

1400R (Archaea) e 1392R (Bacteria), por serviço terceirizado pela empresa Genomic 

Engenharia Molecular (São Paulo), assim como a purificação e quantificação de DNA 
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presente nos amplicons. As sequências obtidas foram analisadas nos programas BLASTn 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e RDP X (Ribossomal Database Project Release 10 (COLE et 

al., 2009) para o alinhamento das mesmas com sequências do DNAr 16S depositadas no seu 

banco de dados utilizando o modelo de Jukes-Cantor. A árvore filogenética contendo 

sequências do gene DNAr 16S alinhadas foi construída pelo método Neighbor-Joining 

modificado disponível no RDP (BRUNO et al., 2000). Para as sequências cujo pareamento era 

inferior à 200pb utilizou-se o software Mega 4.1 (TAMURA et al, 2007) para a construção da 

árvore filogenética pelo método Neighbor-Joining e modelo Maximum Composite Likelihood.. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1. Isolamento, caracterização e identificação dos micro-organismos 
 

Para obtenção de isolados microbianos, enriquecimentos de amostras do reator foram 

realizados utilizando o próprio efluente sintético com corante na presença e ausência extrato 

de levedura (0,5 g/ L). O monitoramento do crescimento nos ensaios de enriquecimento foi 

realizado de forma indireta, por meio da observação da remoção de cor. Após 18 dias de 

incubação sob condições anaeróbias a 30ºC e na ausência de luz, o enriquecimento de uma 

cultura microbiana com capacidade de remoção de cor foi obtido. Na condição em que o 

extrato de levedura foi adicionado (meio de cultura; corante 1g/L; extrato de levedura 0,5g/L e 

inóculo 1%), o clareamento do meio foi visualizado, indicando a remoção do corante azo 

Drimaren azul HF-RL. O resultado foi negativo para o controle (meio de cultura; corante 1g/L 

e extrato de levedura 0,5g/L). A Figura 5.1 apresenta as condições de enriquecimento e a 

alteração da cor no meio pelas culturas microbianas.  

 

 
Figura 5.1: Enriquecimentos de culturas microbianas com capacidade de degradação de 

azocorante. A - frasco controle sem inóculo, B e C - frascos com adição de inóculo. 
 

Acredita-se que a remoção do azocorante Drimaren Azul HF-RL pelos micro-organismos 

anaeróbios está relacionada à presença do extrato de levedura no meio reacional, uma vez que 

há uma hipótese proposta por diferentes pesquisadores (MÉNDEZ-PAZ, 2005; DOS 
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SANTOS, 2005) de que este composto atue como fonte de mediadores redox, já que apresenta 

em sua composição riboflavina e niacina, constituintes das moléculas carreadoras de elétrons 

FAD e NAD, envolvidas em reações de oxi-redução. Estes resultados sugerem que a eficiência 

da remoção de cor do corante azo Drimaren azul HF-RL deve-se à habilidade de o extrato de 

levedura em fornecer tais mediadores redox, os quais transferem os elétrons da sua forma 

reduzida para a molécula do azocorante, resultando na quebra das ligações azo (N=N).  Cabe 

informar que na ausência de inóculo (micro-organismos) não houve descoloração do meio na 

presença do extrato de levedura, confirmando que a participação microbiana é fundamental 

para o processo de remoção de cor. 

 

Alíquotas da amostra cultivada com extrato de levedura foram transferidas para novos frascos 

nas mesmas condições do enriquecimento anterior (meio de cultura; corante 1g/L; extrato de 

levedura 0,5g/L). Após 13 dias de incubação sob condições anaeróbias a 30ºC e na ausência de 

luz, houve descoloração do meio, indicando, novamente, a remoção do corante azo. 

Observações microscópicas do último enriquecimento indicaram a presença de uma 

diversidade morfológica composta por bacilos retos e curvos, aglomerados com pequenos 

cocos e poucos filamentos (resultados não mostrados). 

 

Para a técnica do isolamento frações líquidas do enriquecimento em que foi verificada a 

remoção de cor, foram plaqueadas em meio sólido sob condições anaeróbias. A técnica de 

isolamento foi eficiente para obtenção de colônias isoladas após 20 dias de cultivo em placas 

incubadas (meio de cultura; 0,5mL de corante (1g/L); 0,5mL de solução de extrato de levedura 

(0,5g/L) e 2% de ágar bacteriológico), sob condições anaeróbias a 30ºC e na ausência de luz. 

As colônias isoladas mostraram-se macroscopicamente similares segundo seus aspectos, 

tamanhos e colorações. Porém não se observou clareamento na região adjacente à colônia, fato 

este que indicaria a degradação do corante azo pela colônia. 

 

Um total de oito colônias foram selecionadas e removidas das placas e transferidas para 

solução salina 0,85%. Estas colônias isoladas foram adicionadas em meio líquido nas mesmas 

condições do enriquecimento (meio de cultura; corante 1g/L; extrato de levedura 0,5g/L). 

Após um longo período de incubação sob condições anaeróbias, não houve mudanças de 
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coloração do meio, ou seja, não ocorreu a degradação do azocorante. Neste contexto, para 

investigar a hipótese de que as culturas isoladas necessitariam de co-substratos para a 

degradação do corante, foi adicionado aos frascos glicose na concentração 0,3g/L. Dentre as 

fontes de carbono mais utilizadas a glicose é um monossacarídeo capaz de promover 

expressiva descoloração, sob condições anaeróbias, de corantes azo, como relatado por 

WONG e YUEN (1996), que verificaram a degradação do azocorante Vermelho Metil, 

utilizando K. pneumoniae RS-13 na presença de 0,5 a 5,0 gL-1. Porém, mesmo após adição de 

glicose (0,3g/L), a remoção de cor não foi visualizada no meio.  

 

Este resultado permite inferir que provavelmente a descoloração do meio ocorreu pela ação 

individual ou conjunta de outro micro-organismo presente na cultura mista enriquecida. 

Atualmente a aplicação de consórcios bacterianos tem sido de grande interesse, visto que em 

consórcio os micro-organismos devem ajustar suas funções metabólicas para sobreviverem e 

reproduzirem na presença de corante azo e as relações sintróficas presentes nestas 

comunidades pode conduzir à completa mineralização destes compostos.  

 

Paralelamente ao isolamento, as colônias isoladas foram repicadas em meio sólido nas 

mesmas condições do plaqueamento anterior. Após o período de incubação, apenas quatro 

colônias apresentaram crescimento. A visualização microscópica dos isolados após coloração 

diferencial de Gram mostrou que as todas as colônias isoladas eram constituídas 

exclusivamente de bacilos levemente curvos e Gram negativos sugerindo a possibilidade de 

pertencerem a um mesmo gênero ou espécie (Figura 5.2). 

 

O procedimento de extração do DNA bacteriano pelo método da lise térmica foi realizado para 

todas as culturas isoladas, apesar de apresentarem a mesma morfologia. Todos os extratos 

genômicos foram submetidos ao procedimento de amplificação da região DNAr 16S do 

domínio Bacteria, com os iniciadores Epsilon F e 1541R. A presença do fragmento de DNA 

de interesse foi confirmada após eletroforesse em gel de agarose 1% corado com SyberSafe 

DNA Gel Stain (Invitrogen). Os produtos de PCR obtidos foram enviados para o 

sequenciamento genético.  

 



41 
 

 
Figura 5.2: Imagem de microscopia óptica das células bacterianas do isolado 1 

 após reação tintorial de Gram. Aumento de 1000x. 
 

As análises filogenéticas das sequências obtidas para as quatro culturas mostram alta 

similaridade (>99%) entre elas, indicando que se trata de amostras de DNA de uma mesma 

bactéria. Desta forma foi realizado o sequenciamento completo do gene RNAr 16S de uma das 

culturas isoladas, a saber do isolado 1, a fim de obter uma maior confiabilidade nos testes 

filogenéticos.  

 

A Figura 5.3 apresenta a árvore filogenética gerada com as sequências relacionadas, indicando 

alta similaridade (maior que 99%) do isolado 1 com membros de um grupo composto por 

Azospira oryzae, Declorosoma sp. e Azoarcus sp..  

 

A re-classificação do gênero Azoarcus como Azospira foi proposta, devido sua alta 

proximidade filogenética e fisiológica, principalmente pela capacidade de realizar fixação de 

nitrogênio em associação com plantas (REINHOLD-HUREK e HUREK, 2000).  A espécie 

Azospira oryzae ocorre freqüentemente em associações com raízes de arroz. 

 

Recentemente, a espécie A.oryzae foi reportada como presente em reator anaeróbio. Esta 

espécie foi isolada por HUNTER (2007) de um reator desenvolvido para remover compostos 

tóxicos de selênio (selenito e selenato) presentes em água subterrânea.  O isolado reduz tais 

compostos a selênio elementar (insolúvel em água) sob condições de microaerofilia e 
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desnitrificação, mas não em condições aeróbias. Os resultados mostraram que Azospira oryzae 

pode ser útil para a remediação de águas contaminadas com compostos de selênio. 

 

 

Figura 5.3: Árvore filogenética contendo sequências do gene DNAr 16S (1376 pb)   
construída pelo método Neighbor-Joining e modelo Maximum Composite Likelihood 
no programa Mega 4.1.  Análise de Bootstrap com 1000 réplicas. 

 
 

O grupo formado pelos gêneros Azospira/Dechlorosoma constitui um grupo filogenético 

distinto dentro do Rhodocyclus cluster na subclasse beta de proteobacteria, porém com alta 

similaridade entre elas. Segundo COATES e colaboradores (2004) o gene RNAr 16S de 

Dechlorosoma sp. e Azospira oryzae se assemelham em 99,9%, o que indicaria que estes 

organismos pertenceriam a um mesmo gênero. Outras técnicas tais como hibridação DNA-

DNA, SDS-PAGE das proteínas celulares também mostram alta similaridade entre os gêneros. 

Fenotipicamente são também muito parecidos, exceto pela incapacidade de usar o perclorato 

como aceptor final de elétrons pela A. oryzae, característico de Dechlorosoma (COATES, 

2004).  

 

Os gêneros Dechlorosoma e Azospira são amplamente distribuídos em diversos ambientes 

incluindo ambientes naturais como solos e lagos, porém uma característica importante de 

Dechlorosoma é de dominar ambientes contaminados com percloratos onde realizam o 

processo metabólico de redução de perclorato (COATES, 2004).  

  Azoarcus sp. ( AF011351) 
 Dechlorosoma sp. (AY126453) 
 Azospira oryzae (NR024852) 
 Isolado Azo1  

 Rhodocyclus tenuis DSM110 (D16209) 
 Azoarcus anaerobius DSM 12081 (NR026438)

 Thauera aminoaromatica (EU434482) 
 Thiobacillus sp. (FJ982929) 

 Burkholderia cepacia (GQ246182) 
 Nitrosomonas eutropha (NR027566) 

63 
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99 

98 

54 

68 

1% 
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 Azospira oryzae (NR024852) 
 Isolado Azo1  
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99 
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54 

68 

1% 

 (GU123605) 
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A capacidade de a Dechlorosoma utilizar perclorato em seu metabolismo anaeróbio indica que 

esta bactéria apresenta um arsenal enzimático capaz de metabolizar moléculas complexas, o 

que poderia ser útil para transformação da molécula de azocorante ou das aminas aromáticas 

provenientes de sua degradação. 

 

O resultado indica que o isolado relacionado à Azospira/Dechlorosoma está presente no reator 

e pode estar envolvido nas transformações da molécula do corante, mas não diretamente na 

remoção de cor, uma vez que sob condições isoladas esta bactéria foi incapaz de promover a 

descoloração do meio. Diante disso, fazem-se necessárias investigações que avaliem a 

viabilidade do emprego da bactéria isolada 1 na remoção de azocorantes em reatores 

anaeróbios. 

 

5.2. Análise da diversidade microbiana predominante no reator UASB pela 

técnica PCR-DGGE 

 

As extrações de DNA que representam o DNA genômico dos micro-organismos presentes nas 

amostras de lodo coletadas ao final de cada fase operacional do reator UASB, foram 

eficientemente realizadas. As triplicatas obtidas para cada amostra foram individualmente 

misturadas e purificadas, gerando uma única amostra de lodo de cada fase. Sequências do gene 

DNAr 16S foram amplificadas por PCR com o par de iniciadores específicos para o Domínio 

Bacteria e para o Domínio Archaea. A integridade do DNA genômico total extraído e o 

tamanho correto dos produtos de PCR obtidos foram confirmados por eletroforese em gel de 

agarose 1% corado em solução de SybrSafe DNA gel stain, usando o marcador de peso 

molecular de 1Kb. 

 

A análise por DGGE requer uma quantidade significativa de DNA e por isso, a necessidade de 

uma amplificação por PCR antes da técnica. Diversos testes foram realizados até a obtenção 

de melhores resultados de amplificação dos genes presentes nas amostras. A melhoria da 

qualidade dos produtos de PCR foi alcançada nas condições descritas na metodologia.  
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Apesar da purificação dos extratos, bandas inespecíficas foram observadas em diversos testes. 

As causas para o aparecimento destas são variadas, uma vez que diversos fatores podem ser 

responsáveis, como a contaminação do DNA com proteínas, ou baixa concentração de 

magnésio, por exemplo. A fim de minimizá-las testes empíricos foram feitos com alíquotas de 

amostras de DNA extraído diluídas. Os resultados dos testes apontaram à impossibilidade de 

se adotar a mesma diluição para as diferentes amostras. Assim, para todas as reações de PCR 

foi necessário testar qual a melhor quantidade de DNA a ser aplicada e a necessidade ou não 

de diluição. Na maioria das amostras, a diluição empregada foi a de 10 vezes o que resultou 

em boa amplificação. Além disso, observou-se que, em algumas amostras, após sucessivos 

descongelamentos e congelamentos, foi necessário aumentar a quantidade de DNA molde para 

se obter um bom produto de PCR para posterior análise por DGGE, mostrando que fatores 

externos, como a própria preservação ou o manejo freqüente das amostras podem provocar 

perdas de DNA. 

 

A técnica PCR-DGGE foi empregada para investigar a dinâmica da comunidade microbiana 

ao longo das oito fases de operação do reator UASB. Após submeter os produtos de PCR de 

cada amostra a uma eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE) para os dois 

grupos (Bacteria e Archaea) obteve-se um padrão de banda (perfil eletroforético) para cada 

um que representa de certa forma a diversidade predominante de bactérias nas respectivas 

amostras e as possíveis flutuações populacionais ao longo da operação do reator UASB como 

mostrados a seguir.  

 

5.2.1. Caracterização das comunidades do Domínio Bacteria 

 

Realizaram-se testes com amplificações do tipo “semi-nested” em que produtos de um PCR 

com iniciadores gerais do domínio Bacteria foram utilizados como moldes para um segundo 

PCR com os iniciadores para DGGE. Embora os resultados de PCR tenham sido positivos, o 

perfil de DGGE obtido (resultados não mostrados) a partir destes produtos não foi satisfatório, 

visto que as amostras apresentaram reduzido número de bandas, as quais também apareceram 

com intensidade baixa sendo muitas vezes de difícil visualização. Por isso, a análise da 

dinâmica microbiana foi baseada nos resultados mostrados a seguir. 
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A Figura 5.4 mostra os resultados do PCR para o Domínio Bacteria partir dos extratos 

genômicos das amostras de lodo das oito fases operacionais do reator UASB. Os resultados 

mostraram-se positivos, significando que os iniciadores se anelaram perfeitamente ao DNA 

bacteriano, confirmando sua especificidade. 

 

 

 
Figura 5.4: Gel de agarose 1% em TAE 0,5X corado em Sybr Safe, contendo os fragmentos 
de DNA ribossomal 16S amplificados de 424 pb com iniciadores 968F-GC/1392R de Bacteria 
a partir das extrações (amostras das fases operacionais: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8). À 
esquerda, o padrão do ladder Gene Ruler 1Kb utilizado. 
 
 
 
Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida 6% com 

gradiente desnaturante a fim de separar os diferentes fragmentos de DNA presentes nas 

amostras. Diversos testes de DGGE foram realizados em diferentes gradientes de desnaturação 

a fim de obter-se um perfil representativo da diversidade microbiana do Domínio Bacteria ao 

longo das fases operacionais do UASB. O melhor perfil de bandas foi obtido no gradiente 

desnaturante de uréia-formamida de 40%-60% como apresentado na Figura 5.5. O resultado 

foi um padrão de bandas, para o qual o número de bandas corresponde ao número dos 

membros predominantes na comunidade microbiana. 
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Figura 5.5: Gel de DGGE, com gradiente desnaturante de 40%-60%, corado em brometo de 
etídio contendo fragmentos de DNA ribossomal 16S amplificados com iniciadores 968F-
GC/1392R de Bacteria. Amostras das fases operacionais: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8. D1 
a D10 representam as bandas excisadas do gel para a reamplificação e sequenciamento do 
DNA. 
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Uma análise visual do perfil gerado para as amostras do reator UASB no gel de DGGE indica 

a presença de algumas bandas distinguíveis no padrão de separação, provavelmente derivadas 

de diferentes espécies de bactérias constituindo as populações. Há no mínimo 10 bandas 

distintas (mostradas na Figura 5.5 como D1 a D10), as quais foram excisadas do gel de DGGE 

para posterior reamplificação e sequenciamento do DNA contido nelas. Há um número de 

bandas maior, mas de difícil visualização devido à fraca intensidade com que apareceram no 

gel, o que se deve provavelmente à menor concentração desse DNA  contido nas amostras. 

Além disso, a distinção de algumas bandas foi dificultada pela proximidade entre elas, 

sugerindo que exista uma alta similaridade na composição nucleotídica das mesmas, o que 

significa uma alta proximidade filogenética entre estas bactérias presentes no reator. Bandas 

comuns em diferentes fases operacionais foram claramente visualizadas no gel, sugerindo a 

dominância de uma bactéria que desempenha uma função essencial ao processo de remoção de 

cor, pois tem a capacidade de usar o azocorante como fonte de energia e carbono nas fases em 

que este foi adicionado. 

 

Para cada uma das bandas D1 a D10 excisadas do gel de DGGE a purificação com obtenção 

de DNA e sua reamplificação com o par de iniciadores 968F-GC/1392R, conforme descrito na 

metodologia, foi eficiente (resultados não mostrados). Os produtos de PCR dos fragmentos de 

DNA de cada banda excisada foram aplicados uma segunda vez em gel de DGGE visando 

confirmar a identidade da banda e sua pureza nas mesmas condições da etapa anterior. Após a 

confirmação da presença de uma única banda em cada amostra submetida ao novo DGGE, os 

amplicons foram enviados a Genomic Engenharia Molecular (São Paulo) para ser realizado o 

sequenciamento. 

 

As sequências obtidas para cada uma das amostras não foram de boa qualidade. O 

sequenciamento e análise filogenética da sequências de DNA das bandas excisadas, 

principalmente da D1 (que aparece apenas na F8), indicariam a identidade dos micro-

organismos sendo possível inferir a participação destes no processo de remoção do azocorante 

sob condições anaeróbias, porém os resultados do sequenciamento não foram satisfatórios.  
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Apesar de nenhuma das bandas excisadas terem sido identificadas, pressupõe-se que bactérias 

fermentativas estavam presentes no lodo granular do reator UASB ao longo da operação, visto 

que estas desempenham uma importante função no processo de degradação anaeróbia da 

matéria orgânica. Normalmente, em consórcios anaeróbios equivalentes redutores são 

formados por bactérias fermentativas e as metanogênicas consomem estes equivalentes 

redutores para produzir metano. É conhecido que as metanogênicas estão envolvidas na 

degradação anaeróbia de corantes azo. Por isso, espera-se que comunidades de bactérias 

fermentativas mais adaptadas estivessem presentes no UASB, desempenhando um papel 

importante na degradação do azocorante. 

 

5.2.2. Caracterização das comunidades do Domínio Archaea 
 

A integridade do DNA genômico total extraído e o tamanho correto dos produtos de PCR 

obtidos (300 pb) a partir do par de iniciadores 1100-GC/1400R para o Domínio Archaea 

foram confirmados por eletroforese em gel de agarose 1% SyberSafe DNA Gel Stain 

(Invitrogen), usando o marcador de peso molecular de 1Kb, conforme a Figura 5.6.  

 

 

 
Figura 5.6: Gel de agarose 1% em TAE 0,5X corado em Sybr Safe, contendo os fragmentos 
de DNA ribossomal 16S amplificados de 300 pb com iniciadores 1100F-GC/1400R de 
Archaea a partir das extrações (amostras das fases operacionais: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e 
F8). À esquerda, o padrão do ladder Gene Ruler 1Kb utilizado. 
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A análise da dinâmica das comunidades microbianas do Domínio Archaea presentes nas 

amostras de lodo das fases operacionais do UASB foi realizada por meio de DGGE partindo-

se do material genético amplificado na etapa anterior. O material resultante da amplificação 

foi submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida com gradientes desnaturantes de uréia–

formamida 35%-55%. Os produtos de PCR individuais foram então separados pela DGGE. 

Usualmente considera-se que cada banda visualizada no gel de DGGE corresponda a uma 

espécie bacteriana.  O resultado foi um padrão de bandas (Figura 5.7), para o qual o número de 

bandas corresponde ao número dos membros predominantes na comunidade microbiana. Além 

de identificar a variabilidade genética do consórcio, a técnica de DGGE permite a comparação 

entre duas ou mais amostras, por meio da análise dos padrões de bandeamento, evidenciando 

as modificações na diversidade da comunidade bacteriana (MUYZER et al., 1993). Desta 

forma, uma análise visual do perfil eletroforético obtido permitiu inferir que há no mínimo 

oito bandas distintas (mostradas na Figura 5.7 como B1 a B8), as quais foram excisadas do gel 

de DGGE para posterior reamplificação e sequenciamento do DNA contido nelas.  

Conforme mostrado na Figura 5.7, não se pode afirmar com certeza que houve uma alteração 

significativa no perfil populacional de arquéias, uma vez que os perfis de bandas foram muito 

similares em cada fase operacional. Embora fosse observada uma tendência de bandas menos 

intensas (como a B4 e a B8) durante as F6, F7 e F8, que poderiam indicar leves flutuações 

populacionais, seria necessária uma padronização da quantidade de DNA aplicada nos géis de 

DGGE para permitir tal comparação.  

 

O DNA contido em cada uma das bandas B1 a B8 excisadas do gel de DGGE foi 

eficientemente purificado e reamplificado com o par de iniciadores 1100F-GC/1400R, 

conforme descrito na metodologia (resultados não mostrados). Todas as bandas amplificaram 

com êxito a partir da solução eluída, exceto a B1 e B7. Os amplicons obtidos foram aplicados 

novamente em gel de DGGE visando confirmar a presença de uma única banda. Uma vez 

confirmada a identidade das bandas (Figura 5.8), os produtos de PCR foram encaminhados a 

Genomic Engenharia Molecular (São Paulo) para a purificação e sequenciamento do DNA. 
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Figura 5.7: Gel de DGGE, com gradiente desnaturante de 35%-55%, corado em brometo de 
etídio contendo fragmentos de DNA ribossomal 16S amplificados com iniciadores 1100F-
GC/1400R de Archaea. Amostras das fases operacionais: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8.  

 

 

   F8     F7      F6     F5      F4      F3     F2      F1 

       B1 
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Figura 5.8: Gel de DGGE, com gradiente desnaturante de 35%-55%, corado em brometo de 
etídio contendo fragmentos de DNA ribossomal 16S amplificados com iniciadores 1100F-
GC/1400R de bandas de Archaea.   
 

Os micro-organismos seqüenciados segundo o GenBanK apresentaram grande  similaridade 

com alguns grupos já descritos, como pode ser observado na Tabela 5.1. As fontes das 

espécies encontradas no banco de dados do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) são coerentes com as estudadas (ambientes anaeróbios). Foram detectadas algumas 

espécies provenientes de reatores anaeróbios com alta porcentagem de similaridade, 96% e 

97%, com as seqüências obtidas das amostras de lodo anaeróbio, B3 e B8, respectivamente, 

analisadas neste trabalho.  

 

De posse das sequências do DNA obtidas com o iniciador 1400R, o alinhamento foi exportado 

e manipulado no software Bioedit e os fragmentos de mesmo tamanho foram exportados e 

analisados pelo programa MEGA 4.1, onde foi gerada a árvore filogenética (Figura 5.9) 

construída pelo método Neighbor-Joining e modelo Maximum Composite Likelihood. As 

sequências obtidas foram submetidas ao Genbank gerando códigos de acesso que variam de 

JN692487 a JN692492. 
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 Tabela 5.1: Proximidade taxonômica entre os micro-organismos seqüenciados e os micro-oganismos  
 catalogados no GenBank.  

 

 

A árvore filogenética construída com o auxílio do software Mega 4.1 (Figura 5.9) mostrou, de 

maneira geral, como os indivíduos sequenciados se posicionaram considerando seus parentes 

filogenéticos, as arquéias metanogênicas pertencentes aos gêneros Methanosaeta, 

Methanobacterium e Methanosarcina. As sequências mostraram uma porcentagem igual ou 

superior a 94% de similaridade com as sequências de pares de bases contidas no banco de 

dados. Sendo assim, B2 e B3 apresentaram 95% e 94% de similaridade com arquéias do 

gênero Methanosaeta sp. não cultivada  e Methanosaeta concilii, respectivamente. Por outro 

lado, B4, B5 e B8 mostraram uma similaridade de 96 % , 95% e 99% com Methanobacterium 

beijingense, Methanobacterium sp., e Methanobacterium formicicum, respectivamente. B6 

apresentou 100% de similaridade com Methanosarcina barkeri. 

 

 Similaridade máxima 

B2 95% de similaridade com Uncultured Methanosaeta sp.  de rejeitos de bacia petrolífera. (HQ034576.1) 
95% de similaridade com Uncultured archaeon de reator anaeróbio tratando diferentes matérias primas.(GU388805.1) 
95% de similaridade com Uncultured archaeon de “lodos ativados”. (HQ592625.1)  

 
B3 96% de similaridade com Uncultured Methanosaeta sp. de bioreator. (HM971577.1)      

96% de similaridade com Uncultured archaeon de bioreator anaeróbio. (HQ678099.1) 
 

B4 94% de similaridade com Uncultured Methanobacterium sp. de rejeitos de bacia petrolífera. (HQ102600.1) 
94% de similaridade com Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de sedimentos de lagos. (AB236080.1) 
94% de similaridade Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de sedimentos de lagos.(AB236077.1) 

 
 

B5 
95% d  95% de similaridade com Methanobacterium sp. de água subterrânea. (AB288275.1) 

  95% de similaridade com Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de sedimentos de lagoa. (AB236060.1)            
  95% de similaridade com Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de consórcio produzindo metano. (AB288684.1) 

B6 100% de similaridade com Methanosarcina barkeri de armazenamento subterrâneo de gás. (HQ591417.1) 
100% de similaridade com Methanosarcina barkeri de solos. (AF028692.1) 
100% de similaridade com Methanosarcina barkeri de líquido ruminal de bovinos. (EU445100.1)  

 
B8 97% de similaridade de Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de sedimentos de campo de lótus. (AB236098.1)  

97% de similaridade com Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de lodo anaeróbio granular. (AB236084.1) 
97% de similaridade com Uncultured Methanobacteriaceae archaeon de sedimento de lagoa. (AB236060.1) 
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Figura 5.9: Árvore filogenética contendo sequências do gene DNAr 16S (~ 300 pb) 
construída pelo método Neighbor-Joining e modelo Maximum Composite Likelihood no 
programa Mega 4.1. 
 

 

Segundo CERVANTES e DOS SANTOS (2011), embora a função específica das arquéias 

metanogênicas no processo de descoloração de corantes azo não tenha sido totalmente 

elucidada, existem algumas evidências de elas desempenham um papel importante, 

considerando que a alta eficiência de descoloração tem sido relacionada com altas produções 

de biogás em reatores anaeróbios. 

 

 B8r. JN692492 
 Uncultured Methanobacteriaceae archaeon AB236060.1 
 B5r. JN692490 
 Uncultured Methanobacteriaceae archaeon M36508.1:1

 Methanobacterium subterraneum AB302952.1

Methanobacterium subterraneum X99044.1:1

 Methanobacterium beijingense AY350742.1 
 B4r. JN692489 
 Uncultured Methanobacteriaceae archaeon AB236054.1 
 Uncultured Methanobacteriaceae archaeon DQ649333.1

 Uncultured Methanobacteriaceae archaeon AF028692.1 
 B6r. JN692491 
   Methanosarcina barkeri AJ012094.1

 B3r. JN692488 
 Methanosaeta concilii X16932.1:1 
Uncultured Methanosaeta sp AY692054.1 
 B2r. JN692487 
 Uncultured Methanosaeta sp AB479394.1 
 Uncultured archaeon AF424767.1 
 Uncultured archaeon EU155907.1 

87 

87 

100 

60 

30 
59 

99 

99 
   62 

1% 
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As seqüências referentes às bandas B2 e B3 foram similares às arquéias metanogênicas 

acetoclásticas Methanosaeta sp. não cultivada e Methanosaeta concilii , respectivamente. Na 

maioria dos estudos que realizaram análises da diversidade microbiana em reatores UASB 

tratando efluentes, Methanosaeta foi o gênero de arquéia predominante, especialmente M. 

concilii.  Provavelmente, este gênero esteja relacionado também às bandas B1 e B7, 

freqüentemente encontradas nos padrões de DGGE ao longo do tratamento no UASB, mas que 

não foram identificadas. 

 

O gênero Methanosaeta pertence ao grupo das arquéias metanogênicas acetoclásticas que 

utilizam o acetato, sendo constituído por espécies que formam filamentos longos e finos, 

importantes na formação da trama microbiana presente nos grânulos de reatores anaeróbios. 

(JETTEN et al., 1992).  

 

Membros de Methanosaeta são bastante detectados por meio de PCR-DGGE. De fato, tal 

resultado corrobora com os de diversos estudos na literatura com lodo granular obtido de 

reatores UASB tratando diversos tipos de efluentes. Os pesquisadores encontraram bandas 

visíveis ou predominantes nos perfis de géis de DGGE da comunidade microbiana 

metanogênica (CHAN et al., 2001; BUZZINI et al., 2005; PASSIG et al., 2005; ROEST et al., 

2005; DÍAZ et al., 2006; KEYSER et al., 2006), identificadas na maioria como pertencentes 

ao gênero Methanosaeta. 

 

PLUMB et al (2001) utilizando métodos moleculares para caracterizar as populações 

microbiológicas em reatores anaeróbicos para o tratamento de efluentes contendo corante azo, 

observou que a população bacteriana presente era composta principalmente por bactérias 

redutoras de sulfato e por uma população metanogênica contendo espécies do gênero 

Methanosaeta as quais contribuíram efetivamente com o processo. Este resultado indica a 

capacidade de a Methanosaeta utilizar o corante azo em seu metabolismo anaeróbio, 

sugerindo que as arquéias desse gênero apresentam um arsenal enzimático capaz de 

metabolizar esses compostos ou participar indiretamente nos processos de degradação quando 

associadas a outros grupos de micro-organismos. 
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A seqüência referente à banda B6 foi similar a arquéia metanogênica acetoclástica 

Methanosarcina barkeri. Os membros do gênero Methanosarcina formam cocos que se 

agregam, formando “pacotes”, e são generalistas, podendo utilizar compostos metilados, ou 

gás carbônico e hidrogênio e formiato e alguns álcoois ou acetato no seu metabolismo. 

(JETTEN et al., 1992).  

 

Notavelmente, as espécies dominantes no lodo granular foram as pertencentes ao gênero 

Methanobacterium. Análises da diversidade microbiana, por meio de PCR-DGGE, mostraram 

a predominância de arquéias metanogênicas hidrogenotróficas mais próximas a 

Methanobacterium beijingense (B4), Methanobacterium sp. (B5), e Methanobacterium 

formicicum (B8).  

 

5.2.3. Dinâmica populacional microbiana associada ao desempenho do 

reator UASB 
 

O parâmetro absorbância se refere à cor presente no afluente e efluente do reator, obtidos no 

comprimento de onda máximo (600nm) do corante modelo Drimaren Azul HF-RL. Na 

primeira e sexta fases o reator foi alimentado sem a presença de corante, portanto este 

parâmetro não foi analisado (Figura 5.10).  
 

 
Figura 5.10: Variação temporal da absorbância no comprimento de onda de 600 nm nas fases 

operacionais do UASB: F2, F3, F4, F5, F7 e F8. Fonte: CORRÊA (2009). 
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Os resultados do monitoramento do reator conforme a Figura 5.10 e a Tabela 5.1, mostram 

que em algumas fases operacionais do reator UASB resultaram em mais de 90% de eficiência 

na remoção de cor. A eficiência de remoção de cor foi observada em F5 (93%), quando o 

reator foi alimentado com glicose e extrato de levedura, e também na F8 (91%), quando foi 

alimentado apenas com 500mg/L de extrato de levedura, enquanto que nas fases sem adição 

de extrato de levedura a eficiência de remoção de cor foi de no máximo 65%. Isso indica que o 

extrato de levedura auxilia no processo de descoloração atuando possivelmente como 

mediador redox já que contêm em sua composição vitaminas como a riboflavina (Vitamina 

B2) e a niacina (Vitamina B3), que estão presentes em maior quantidade e tem o potencial de 

atuar como mediadores redox. Além disso, diante da ótima eficiência de remoção de cor na 

F8, sem adição de glicose como co-substrato, pressupõe-se que o extrato de levedura, atua não 

apenas como fonte de mediador redox, mas também como fonte de carbono e energia para os 

micro-organismos anaeróbios, que se beneficiaram deste complemento nutricional, o que 

dispensa outra fonte extra de carbono durante o tratamento anaeróbio do corante azo na 

presença do extrato de levedura. 

 
 
Tabela 5.2-Resultados do monitoramento do UASB em relação à remoção de cor e remoção 

de DQO, ST e DQOAGV (mg/L).  

  
F1 

 
F2 

 
F3 

 
F4 

 
F5 

 
F6 

 
F7 

 
F8 

 
Eficiência da 

remoção de cor 
(%) 

 
Eficiência da 
remoção de 
DQO (%) 

 
Sólidos totais 
na câmara de 
digestão (ST) 

(g) 
 

DQOAGV 
(mg/L) 

 

 
- 
 
 
 

24 
 
 
 

60 
 
 
 
 
- 

 
65% 

 
 
 

43 
 
 
 

65 
 
 
 
 

55 

 
64% 

 
 
 

44 
 
 
 

42 
 
 
 
 

210 

 
54% 

 
 
 
0 
 
 
 

20 
 
 
 
 
- 

 
93% 

 
 
 

40 
 
 
 

40 
 
 
 
 

322 

 
- 
 
 
 

49 
 
 
 

40 
 
 
 
 

201 

 
62% 

 
 
 

51 
 
 
 

40 
 
 
 
 

87 

 
91% 

 
 
 

64 
 
 
 

10 
 
 
 
 

86 
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A diferença observada entre F5 e F8 em termos de remoção de demanda química de oxigênio 

(DQO) é provavelmente devido à adição de 350 mg/L de glicose no afluente, o que aumentou 

a carga orgânica no reator e promoveu o acúmulo de AGV indicado pela DQOAGV. A F8, 

apesar de apresentar a menor taxa de ST (10g), obteve ótima taxa de remoção de cor (91%) e 

DQO (64%), o que sugere que grupos microbianos provavelmente menos adaptados foram 

perdidos pelo reator, indicando a presença de uma biomassa muito ativa e adaptada envolvida 

no processo de descoloração nesta fase. 

 

Comparando os números de bandas observadas no gel de DGGE do Domínio Bacteria (Figura 

5.5) entre as diferentes fases do reator UASB nota-se que a F1, fase de aclimatação do lodo 

em que a alimentação consistia apenas de glicose, apresentou o menor número de bandas. Esta 

diferença se deve provavelmente à perda de sólidos observadas na fase de adaptação, o que 

pode ter ocasionado uma considerável perda de micro-organismos no reator (Tabela 5.1). A F6 

(reator alimentado também apenas com glicose) apresenta aparentemente mais bandas que a 

F1, embora nesta fase tenha tido acúmulo de AGVs (Tabela 5.1) no meio, o que não foi 

observado na F1. O acúmulo de AGV sugere que os subprodutos da degradação do corante 

adicionado nas fases anteriores a F6 ficaram adsorvidos no lodo podendo causar toxicidade 

aos micro-organismos. Entretanto, mesmo após a adição do corante anteriormente verificou-se 

um maior número de bandas que na F1, o que sugere que o lodo foi capaz de restabelecer 

populações microbianas menos dominantes na presença do corante. Além disso, bandas em 

diferentes posições apareceram na F7, incluindo a banda D8 com uma forte intensidade, 

indicando que uma biomassa bacteriana mais diversificada e adaptada estava presente na 

última fase de operação do UASB. 

 

Considerando as fases de operação do reator com maior eficiência de cor, algumas alterações 

com relação à intensidade de algumas bandas e ao aparecimento de uma nova banda foram 

observadas. Na F5 observa-se uma diferença no perfil de bandas quando comparado às outras 

fases pelo forte sinal das bandas D7 e D9, indicando que os micro-organismos representados 

por elas estejam envolvidos direta ou indiretamente na remoção de cor. Entretanto, o forte 

sinal destas bandas pode estar relacionado a uma maior concentração de DNA nas amostras 
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aplicadas no gel de DGGE, mas a dosagem não foi realizada, não podendo então confirmar 

esta hipótese. O perfil eletroforético da F8 gerou uma forte banda, indicada com D1, ausente 

nas outras fases. A D1 pode ser pertencente a uma bactéria relacionada à degradação do 

corante, visto que está presente na fase que se destacou por apresentar ótima eficiência de 

remoção de cor.  

 

A adição de corante na presença de glicose, referente às fases 2 e 7, com eficiências de 65% e 

62% de remoção de cor respectivamente, não alterou significativamente o perfil de bandas 

gerado.  Na F2, a banda D5 aparece mais fortemente e destaca-se das outras fases, porém 

retorna-se à hipótese anterior de maior concentração de DNA na amostra. Na F7 número de 

bandas diminuiu comparado à fase 2, mas não foi verificada o aparecimento de bandas que 

não existiam anteriormente. Ou seja, a diversidade de bactérias nestas fases é aparentemente 

similar. 

 

Com base na análise visual dos resultados obtidos pela técnica DGGE para o Domínio 

Bacteria, pode-se afirmar que houve um aumento no número de bandas desde o primeiro 

contato com o corante azo HR-FL. Houve uma leve diferença entre os perfis eletroforéticos 

das amostras com e sem corante o que sugere alterações da comunidade bacteriana frente à 

adição do corante. Por outro lado, a adição do extrato de levedura não alterou a diversidade de 

bactérias predominantes em algumas fases do reator, o que pode ser confirmado pela alta 

similaridade entre os perfis de F2 (sem extrato) e F3 e F5 (ambas com extrato).  

 

Comparando os números de bandas observadas no gel de DGGE obtido para o Domínio 

Archaea (Figura 5.7) entre as diferentes fases do reator UASB nota-se que na F6 ocorreu uma 

diminuição do número de bandas quando comparada com a F1, de mesma condição 

nutricional (reator alimentado apenas com glicose). A F6 apresenta aparentemente menos 

bandas que a F1, provavelmente devido ao acúmulo de AGVs (Tabela 5.1) no meio o que não 

foi observado na F1. Essa concentração de AGVs pode ter causado toxicidade às arquéias que 

desapareceram nesta fase (B2 - Methanosaeta sp.  e B7- não identificada). Este resultado 

difere do observado na comunidade de bactérias (Figura 5.5) em que a F6 apresenta um maior 

número de indivíduos que a F1. 
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Neste trabalho, Methanosaeta sp. (B2) esteve presente em quase todas as amostras, com 

predomínio aparentemente na F1 do UASB, indicado pela maior intensidade da banda nesta 

fase. Nesta fase de aclimatização do lodo, o reator UASB parece favorecer a presença de 

Methanosaeta sp., o que pode refletir sua grande importância na estabilização dos grânulos. 

Porém ao longo do tratamento a intensidade da sua banda correspondente diminui e/ou 

desaparece em algumas fases, indicando que as condições estabelecidas a partir de F2, não 

contribuíram para a estabilidade desse grupo. Já Methanosaeta concilii (B3) predominou 

aparentemente nas fases F1 a F5, verificado pela intensidade das bandas, e esteve ausente na 

F7. Isto sugere que M. concilii foi capaz de crescer na presença do corante e pode estar 

envolvida juntamente às outras espécies do reator na degradação do mesmo, visto que na F5 

foi observada eficiência de remoção de cor de 93%, fase em que a banda representada por ela 

apresentou alta intensidade. 

 

Estudos indicam que Methanosaeta predominam em situações estáveis e com baixa 

concentração de AGV, casos observados no tratamento em escala plena de lodo ou esgoto 

sanitário (YU et al. 2005; ZHANG et al. 2005b). A concentração de AGVs maior nas fases 

posteriores a F1 (aclimatação do lodo na presença de glicose) pode ter causado toxicidade às 

arquéias desse gênero que desapareceram (B2; B3 na F7) ou apareceram com menor 

intensidade de forma gradativa nas fases posteriores (B3 na F6 e F8). A inibição por AGV 

ocorre por questões termodinâmicas, pela conseqüente redução do pH do meio, e também pela 

toxicidade direta dos ácidos, que na forma protonada (não ionizada) tem maior facilidade de 

atravessar a membrana plasmática das células (HAJARNIS e RANADE, 1994). Ainda 

segundo CORRÊA (2009), além acúmulo de AGV na F7, condição de estresse para o UASB, 

há indícios de que a formação de subprodutos tóxicos (Ex. aminas aromáticas) pode ter inibido 

a população metanogênica, o que explica a menor freqüência do gênero Methanosaeta nas 

fases finais de operação do UASB. 

 

Entretanto, algumas bandas tornaram-se visíveis após alguns dias do início do tratamento com 

a adição do corante, como é o caso da B6 identificada como Methanosarcina barkeri que 

aparece a partir da F7, sugerindo que foi selecionada ao longo do processo na presença do 

azocorante. Membros de Methanosarcina envolvidos na degradação azocorantes são bastante 
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detectados em lodo granular anaeróbio. Segundo DOS SANTOS (2006b) Methanosarcina 

barkeri foi capaz de descolorir o corante azo RR2 sem requerer riboflavina (mediador redox). 

No presente trabalho Methanosarcina barkeri predomina nas fases F7 (sem extrato de 

levedura) e F8 (com extrato de levedura) de operação do UASB, indicando que pode estar 

envolvida diretamente no processo descoloração e não depende da riboflavina (presente no 

extrato de levedura), como mostrado por DOS SANTOS (2006b).  

 

Membros de Methanosarcina (B6) foram detectados apenas nas últimas duas fases 

operacionais (F7 e F8) do reator UASB, enquanto membros de Methanosaeta, principalmente 

representada pela B3, predominaram nas fases inicias. Essa observação sugere uma mudança 

na comunidade de arquéias metanogênicas acetoclásticas ao longo do tratamento, uma vez que 

os membros de Methanosaeta que dominavam no início foram substituídos por membros de 

Methanosarcina nas etapas finais. 

 

Em situações na qual a concentração de acetato é alta, especialmente durante partida de 

reatores, seria de se esperar a presença de Methanosarcina como espécie acetoclástica 

predominante. No entanto, percebe-se que espécies do gênero Methanosaeta predominam nas 

fases iniciais de operação do UASB, principalmente Methanosaeta concilii, condições em que 

a presença de Methanosarcina não foi verificada. A predominância do gênero Methanosarcina 

em relação ao Methanosaeta é favorecida a altas concentrações de acetato, entretanto, sob 

baixa concentração de acetato o gênero predominante será a Methanosaeta. A análise da 

concentração de acetato não foi realizada neste trabalho, o que poderia gerar maiores 

discussões acerca deste resultado.  

 
Arquéias pertencentes ao gênero Methanobacterium, representadas pelas bandas B4 

(Methanobacterium beijingense), B5 (Methanobacterium sp.), e B8 (Methanobacterium 

formicicum), estiveram presentes em todas as fases de operação do UASB. Esta comunidade 

bacteriana que se preservou no lodo revela que estes micro-organismos foram capazes de se 

adaptar na presença do azocorante, indicando que pode ser responsável pela eficência na 

degradação deste. 
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Frequentemente, o gênero Methanobacterium é reportado como presente em reatores 

anaeróbios, tratando efluentes diversos. Recentemente, DOS SANTOS (2006b), comprovou a 

participação de membros do gênero Methanobacterium na descoloração do corante azo RR2. 

A redução deste corante ocorreu somente na presença de riboflavina. Em contrapartida, no 

presente trabalho, membros de Methanobacterium (B4, B5 e B8) estiveram igualmente 

distribuídas ao longo das fases operacionais do UASB, independentemente da adição ou não 

de extrato de levedura, fonte de mediador redox (ex: riboflavina).  

 

Segundo ABREU (2007), na maioria dos estudos com digestão anaeróbia, independente da 

configuração do reator, da temperatura, do efluente ou resíduo tratado e da técnica de análise 

molecular escolhida, as arquéias predominantes em reatores em escala plena e laboratorial são 

as metanogênicas acetoclásticas, mais relacionadas ao gênero Methanosaeta. O segundo grupo 

predominante é o de arquéias hidrogenotróficas, mais relacionadas ao gênero 

Methanobacterium. Ainda há indícios de que as arquéias hidrogenotróficas se proliferam em 

situações de sobrecarga orgânica ou durante a partida de reatores anaeróbios, quando ocorre 

acúmulo de substratos da fase acidogênica, resultantes da intensa atividade de bactérias 

fermentativas (AGV, H2, CO2, formiato). Entretanto, a observação do perfil eletroforético 

obtido para arquéias no presente trabalho permite inferir que Methanosaeta foi substituída por 

Methanosarcina nas fases finais de operação do UASB e Methanobacterium não se alterou 

durante a operação do reator UASB, sendo observado em todas as fases, indicando que as 

mudanças no afluente (ausência/presença de corante azo, extrato de levedura ou glicose) 

tiveram pouco impacto na dinâmica desses micro-organismos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Os testes de biodegradação com o isolado foram negativos para a remoção de cor, 

indicando que a descoloração não ocorre pela ação individual desse micro-organismo, 

mas pela ação ou conjunta com outro (os) micro-organismo (os) presentes no reator 

UASB.  

 

 Pela análise da dinâmica do Domínio Bacteria, observou-se uma leve alteração na 

comunidade microbiana ao longo das fases operacionais do UASB. Algumas 

diferenças entre padrões de bandas obtidos sugerem algumas mudanças na comunidade 

bacteriana frente à adição do corante e seus produtos de degradação. 

 

 Ainda pela análise da dinâmica do Domínio Archaea, verificou-se uma mudança na 

comunidade de arquéias metanogênicas acetoclásticas ao longo do tratamento, visto 

que nas fases finais de operação do UASB Methanosaeta foi substituída por 

Methanosarcina.   

 

 Com base na dinâmica microbiana observada nos dos perfis de DGGE obtidos pode-se 

afirmar que, embora o aumento da remoção de cor no final do processo esteja 

associado à maior concentração de extrato de levedura, nenhum micro-organismo 

especializado na presença deste composto foi observado. Este resultado indica a 

presença de uma biomassa adaptada envolvida na remoção de cor ao final da operação 

do reator em resposta à presença do azocorante e seus produtos de degradação. 

Portanto a alta eficiência de remoção de cor no reator ocorreu provavelmente devido a 

uma associação de micro-organimos anaeróbios adaptados que produziram 

equivalentes redutores para a redução extracelular do corante azo mediada pelos 

compostos redox (por exemplo, riboflavina) presentes no extrato de levedura. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 Identificar os micro-organismos do Domínio Bacteria detectados pela técnica PCR-

DGGE a fim de se conhecer a diversidade bacteriana presente nas amostras que possa 

indicar alguma bacteria potencialmente útil na biodegradação de azocorantes.  

 Investigar o comportamento dos micro-organismos presentes no reator UASB na 

presença de aminas aromáticas, produtos de degradação dos azocorantes. 

 
 Investigar o papel microbiano na redução química do corante azo tendo o extrato de 

levedura como fonte de mediadores redox na transferência dos elétrons. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I - SOLUÇÕES PARA EXTRAÇÃO DE DNA 

TAMPÃO FOSFATO SALINO (PBS 10X) 

NaCl - 80,0g;  KCl - 2,0g; Na2HPO4 - 14,4g (Se dihidratado, usar 18g) (dissolver aos poucos); 

KH2PO4 - 2,4g; 800 mL de água mili-Q para dissolver. Completar o volume para 1000 mL e 

ajustar o pH7,2. Autoclavar e estocar em geladeira.  

 

SDS10%  

SDS (dodecil sulfato de sódio) – 10,0g; 100mL de água milli-Q. Aquecer para dissolver. 

Acertar o pH7,2 e armazenar em temperatura ambiente. 

 

FENOL/CLOROFÓRMIO/ÁLCOOL ISOAMÍLICO (24:24:1) 

Fenol – 24mL; Clorofórmio – 24mL; Álcool isoamílico – 1mL). Estocar à -20°C. 

 

CLOROFÓRMIO/ÁLCOOL ISOAMÍLICO (24:1) 

Clorofórmio – 24mL; Álcool isoamílico – 1mL). Estocar à -20°C. 

 

PBS 1X + PVPP 1% 

PBS 10X – 2mL; Polivinilpolipirrolidona (PVPP)  - 1g; Água mili-Q – 100Ml 
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ACETATO DE SÓDIO (3M) 

Acetato de sódio - 24,6g; H2O milli-Q – 100mL. Filtrar em nitrocelulose. 

 

TRIS (tris(hiroximetil)aminometano) (2mM) 

Tris – 24,225g; H2O milli-Q – 100mL 

 

TAE (tampão Tris-Acetato-EDTA, pH7,5) 50X 

Tris-Base – 121,0g; Ácido acético glacial – 28,55mL; EDTA 0,5M – 50mL. Acertar o volume 

para 500mL. Ajustar o pH7,5. 

 

EDTA 0,5M  

EDTA – 93,06g; Água destilada – 500mL Ajustar o pH8,0. 
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ANEXO II – SOLUÇÕES PARA DGGE 

SOLUÇÃO DE ACRILAMIDA 30%  

Acrilamida - 58,0g; Bisacrilamida - 2,0g. Adicionar água destilada, misturando-se com um 

agitador magnético até a completa dissolução. Completar volume para 100 mL. Armazenar no 

escuro e a 4°C. 

 

SOLUÇÃO 0% DESNATURANTE  

Acrilaminda 30% - 40mL; TAE 50X – 1mL; Água mili-Q – 159mL. Armazenar no escuro e a 

4°C. 

 

SOLUÇÃO 80% DESNATURANTE  

Acrilamida 30% - 40mL; TAE 50X – 1mL; Uréia – 67,6g; Formamida – 64mL. Dissolver com 

a ajuda de um agitador magnético. Acertar o volume para 200mL com água mili-Q. 

Armazenar no escuro e a 4°C. 

 

APS (Persulfato de Amônio) 10% 

APS – 0,2g; Água mili-Q – 2mL. Armazenar no escuro e a 4°C. 

 

STACKING GEL 

Solução 0% - 5mL; APS – 5 µl; Temed – 5 µl. 
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PREPARO DE GRADIENTE 40– 60%  

 

 Gradiente 40% Gradiente 60% 

Solução 0% 6,0mL 3,0mL 

Solução 80% 6,0mL 9,0mL 

APS 10% 80µL 80µL 

TEMED 5µL 5µL 

 

PREPARO DE GRADIENTE 35-55%  

 

 Gradiente 35% Gradiente 55% 

Solução 0% 

 

6,5mL 5,5mL 

Solução 80% 4,5mL 7,5ml 

APS 10% 80µL 80µL 

TEMED 5µL 5µL 
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ANEXO III-ARTIGO  
 
 

O artigo apresentado a seguir intitulado “Microbial dynamics during azo dye degradation in 

UASB reactor” foi submetido ao evento internacional X Latin American Workshop and 

Symposium on Anaerobic Digestion a ser realizado em Ouro Preto, Minas Gerais, de 23 a 27 

de outubro de 2011 e será avaliado para a publicação na revista Water Science and 

Technology. 
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